Brasília, 23 de agosto de 2017.
Caros participantes, bem vindos e bem vindas a Recife
Tudo está preparado para o 4º Congresso Missionário Nacional. As equipes de trabalho da
Arquidiocese de Olinda e Recife vivenciaram no último sábado dia 19 de agosto de 2017 um animado retiro
para entrar na mística da temática: A alegria do Evangelho para uma Igreja em saída. Na ocasião,
experimentamos a comunhão, o testemunho e doação de tantas pessoas.
Os 680 delegados(as) chegarão em Recife com diferentes meios de transporte (carro, ônibus e
avião) e em múltiplas datas e horários, por dois motivos: a semana missionária que antecede o congresso e
os preços mais acessíveis dos bilhetes aéreos. A equipe de hospedagem está bem empenhada e articulada
para acolher todos e todas tanto na rodoviária, como no aeroporto. Aos que chegam de ônibus fretado ou
carro, pedimos que se dirijam diretamente ao colégio das Damas a partir das 14h do dia 07/09.
Na ficha de inscrição nem todas as pessoas informaram a data e horário de chegada, por isso as
próprias famílias que irão hospedar estão fazendo contato direto por telefone e e-mail com cada delegado
(a) e convidado (a). Assim todos nós seremos bem acolhidos no aeroporto ou rodoviária.
A programação da SEMANA MISSIONÁRIA será entregue a todos os delegados e convidados no
momento em que chegarem na Paróquia que ficarão hospedados, uma vez que cada Vicariato terá seus
horários específicos. Está confirmada a abertura da semana para o dia 1º de setembro às 19h30.
O credenciamento para os congressistas e convidados será dia 7 de setembro das 14h às 17h no
Colégio das Damas. Endereço: Av. Rui Barbosa, 1426. Bairro Graças. Recife (Pernambuco). A entrada para
quem chega de carro próprio e ônibus fretado será feita pelo portão A (Av. Malaquias), para quem chega a
pé será pela portão B (Av. Rui Barbosa).

PROGRAMAÇÃO DA ABERTURA DO 4º CONGRESSO MISSIONÁRIO
Dia do ENCONTRO - Quinta-feira, 7 de setembro
Horário
14 - 17h
17h30
17h45
18h
19h30
20h00
22h

Programação
Credenciamento no Colégio Damas
Animação
Boas Vindas
Abertura
Jantar
Noite Cultural
Deslocamento para as famílias
Continuamos em comunhão e oração. Paz e bem.

Pe. Maurício da Silva Jardim
Diretor da POM

