
MISSIONÁRIOS DO VERBO
DIVINO A AMAZÔNIA .
Avenida Tapajós, 1259.
Cx. Postal, 299
68.040-970 – Santarém – Pará
Tel. 0xx 93 – 3523-2059
email:verdiama_bra@yahoo.com.br

CONGRESSO MISSIONÁRIO VERBITA NA AMAZÔNIA
Pastoral Missionária na Amazônia: desafios e alternativas. 

Meus caros confrades Verbitas da Região

Estou enviando uma carta para comunicar
que  está  chegando  perto  o  nosso  Congresso
Missionário Verbita na Amazônia:  -  11 e 12 de
setembro;   13  a  16  –  retiro  com  Pe.  Thomas
Hughes e 17 e 18 – assembléia. 

Decidimos  na  Assembléia  de  Abril  em
Alenquer que no Congresso participará 10 leigos
de  cada  paróquia,  sendo  que  cada  paróquia
assumirá 50% das despesas de passagem de seus leigos. A Verdiama assume os outros 50% e
alimentação.

Obs. Seria bom enviar leigos com uma boa caminhada como catequista,  nas dimensões,
rostos dos povos amazônidas  e no perfil missionário da paróquia como rede de comunidade.
Incluir talvez  criança da catequese jovem também.

Aguarde a carta oficial do Conselho com toda a programação do congresso. Mas se
possível mandar até final de agosto o nome dos leigos para poder organizar a hospedagem nas
casas  das  famílias  em santarenzinho.  Chegada  dos  congressistas  dia  11  de  madrugada ou
manhã e retorno domingo a noite. 

Os Verbitas que já puderem chegar dia 8/09,  teremos uma missa e  almoço na casa
regional,  Dia 8 a noite um cotequel no salão do Colégio São Raimundo com exposição da
Congregação no mundo. Dia 9 haverá palestras para os alunos durante o dia e noite uma
palestra sobre a congregação no mundo. 

Fraternalmente Unidos no Verbo

Pe. José Boeing, svd
Regional BRA

From: Missionarios do Verbo Divino – Amazonia
Sent: Friday, August 20, 2010 5:24 AM
Subject: Programação do congresso missionário Verbita

envio para divulgar a programação das comemorações
dos 30 anos da presença Verbita na amazônia, através do
congresso missionário verbita com 120 leigos e 34
Verbitas na amazônia vindos de 10 paises.

 abraços

 Pe. José Boeing, svd
 Superior Regional Verbita na amazônia


