
 

 

COMISSÃO ARQUIDIOCESANA DO LAICADO E DA FAMÍLIA 

 

Exmos. Senhores 

Presidentes Arquidiocesanos dos Movimentos Eclesiais, das Associações de Fiéis, de 

Grupos Eclesiais e da Pastoral Familiar 

 

 Saudações cordiais e votos de Saúde, Paz e Bem! 

 Ao iniciarmos o novo Ano Pastoral 2017-2018 dedicado à vivência da Esperança, 

“Despertar Esperança” – “Esperar Contra Toda a Esperança” (Rm 4, 18), vimos lembrar 

que a Calendarização Pastoral coloca como objectivo a nossa participação no “IV 

Encontro Nacional de Leigos” promovido pela Conferência Nacional de Associações do 

Apostolado dos Leigos (CNAL), a realizar-se no dia 18 de Novembro na cidade de Viseu 

dedicado ao tema: “Os Desafios da Esperança na Construção da Justiça”.  

 Este encontro substitui a tradicional Vigília da Solenidade de Cristo Rei do 

Universo que temos vindo a realizar.  

 Pedimos a todos os responsáveis diocesanos que se empenhem com toda a 

diligência na concretização deste importante encontro. Que ninguém fique sem 

possibilidades de participar por razões económicas. Pedimos o especial favor nos sejam 

comunicados esses casos para providenciarmos a sua plena participação. 

Em breve comunicaremos os horários dos transportes e demais questões que 

nos surjam entretanto. 

Com a mais elevada estima e consideração, 

 

+ Francisco José Senra Coelho, Bispo Auxiliar de Braga e 

Presidente da Comissão Arquidiocesana do Laicado e da Família  

 

 

 



 

 

 

INSCRIÇÃO 

 

Os  interessados em participar no “IV Encontro Nacional de Leigos” podem inscrever-se 

através dos nossos Serviços Centrais da Arquidiocese (253203180, Carla Pereira e Sílvia 

Pinheiro) a trabalhar em sintonia com esta Comissão Arquidiocesana, ou diretamente 

através do link:  http://www.diocese-braga.pt/noticia/1/16350 

As condições de inscrição são as seguintes: 

• Adultos – 10 euros; 

• Jovens dos 17 aos 23 anos - 7,5 euros; 

• Crianças e adolescentes até aos 16 anos – participação gratuita. 

 

A Comissão Arquidiocesana do Laicado e da Família tem transporte disponível 

de ida e volta pelo preço de 7.50€, com inscrição até ao dia 7 de Novembro. 
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