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Comunicado sobre a  

TRANSFERÊNCIA DA DATA DO IV ENCONTRO NACIONAL DAS ENS. 

 

A Todos os nossos amados e amadas equipistas de Nossa Senhora, desejamos saúde e paz, 

bem como a alegria do Espírito Santo. 

Tendo em vista a atual realidade brasileira, marcada pela pandemia do COVID-19, a equipe 

da Super-Região Brasil das ENS, depois de profundo discernimento, definiu a TRANSFERÊNCIA DA 

DATA do IV Encontro Nacional das ENS para o período de 28 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022, em 

FORTALEZA-CE. 

No discernimento realizado pela Super-Região Brasil e pela Equipe organizadora do IV 

Encontro, levou-se em conta tanto o fato do adiamento de outros eventos eclesiais de grande porte 

– nacionalmente (Congresso Eucarístico Nacional) e internacionalmente (Encontro Mundial das 

Famílias, Jornada Mundial da Juventude) – bem como as dificuldades geradas a partir da crise atual, 

seja a insegurança em relação a questões ligadas a saúde pública como as vinculadas à economia do 

país. Diante de toda insegurança e buscando preservar nossos equipistas e a qualidade do encontro, 

foi definido o adiamento do mesmo. 

Convidamos todos os equipistas, principalmente os já inscritos e aqueles na “lista de 

espera”, a consultarem, NO SITE DO ENCONTRO, os encaminhamentos e AS ORIENTAÇÕES a serem 

seguidas para a participação no evento. Adiantamos aqui algumas questões práticas: 

1. Sobre a nova data do Encontro Nacional: 28 de junho de 2022 a 01 de julho de 2022. 

2. Sobre as Inscrições efetuadas: todos os equipistas inscritos PERMANECEM COM SUA INSCRIÇÃO 

MANTIDA. As inscrições, na Lista de Espera, permanecem na posição atual. 

3. Sobre a confirmação da inscrição: em setembro de 2020 os equipistas deverão REALIZAR A 

CONFIRMAÇÃO DE SUAS INSCRIÇÕES diretamente no site do Encontro. 

4. Sobre os pagamentos: buscando aliviar os impactos financeiros na vida dos equipistas, 

decorrentes da atual situação social e econômica do Brasil, ficou definido o seguinte: 

a) A partir de 15/julho/2020 serão suspensos os pagamentos restantes. Todos os boletos com 

vencimento a partir dessa data serão baixados do Banco. 

b) O saldo restante a pagar, caso o equipista confirme sua inscrição, poderá ser parcelado até 

31/03/2022. 

c) No ato de confirmação da inscrição (item 3), o equipista escolherá o novo prazo de 

parcelamento para serem emitidos novos boletos. Quanto a isto os equipistas estejam 

tranquilos, na proximidade desta data forneceremos as informações necessárias. 

 

Confiantes na bondade de Deus e na intercessão de Maria Santíssima,  permaneçamos 

firmes na certeza de que dias melhores virão e que, após este tempo de recolhimento, sejamos 
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cristãos e cidadãos ainda melhores, para colaborar na edificação de uma sociedade brasileira mais 

humanizada, solidária, pacífica e motivada pelos valores do Evangelho. 

 

Este tempo, com certeza, requer de cada um de nós a serenidade e a paciência que 

florescem a partir de uma fé verdadeira e sincera e de um cristianismo que entende que é TEMPO 

DE CUIDAR DA VIDA. Este cuidado também é EVANGELIZAR e SANTIFICAR! 

 

Um abraço a todos. 

 

 

Lu e Nelson Pereira         Dom Moacir Arantes  

CRSRB                      SCE da SRB 

 

 

Rocivânia e Júlio Lelis 

Casal Coordenador do IV EN das ENS.  

 

 

 


