
 

Convocação 
para o Encontro de Formação das Secretárias e Secretários Paroquiais 

ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO 

 

Montes Claros, 29 de agosto de 2018. 

 

Prezados (as) Secretários (as), 

 

“Vós sois o Sal da Terra, vós sois a Luz do Mundo” (Mt 5,13-14) 
 

Com a finalidade de melhor preparar os profissionais que trabalham nas Paróquias, a nossa 

Arquidiocese promoverá um dia de Formação para as Secretárias e Secretários Paroquiais. 

Este evento será assessorado por Janaina Gonçalves (Jornalista/ Professora na PUC Minas 

para disciplina direcionada aos profissionais de Secretarias Paroquiais), que abordará o tema; 

ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO NAS SECRETARIAS PAROQUIAIS. 

Estamos convocando para participar desta Formação todas as secretárias e secretários das 

Paróquias; o pároco ou administrador paroquial, secretárias da Cúria, da Chancelaria, do Tri-

bunal Eclesiástico, do Seminário Maior e Episcopal. 

O evento ocorrerá no dia 24 de setembro (segunda-feira), das 07h30 às 15h00, no Salão 

Paroquial da Paróquia Santos Reis, em Montes Claros, no seguinte endereço: Praça 6 de Ja-

neiro, 87 – Bairro Santos Reis. 

Pedimos que confirmem presença até o dia 19/09, preenchendo a ficha de inscrição online, 

conforme link ao lado. (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek6obA-

PrIU0Q41PHXB5XUNsGn2-FengtCNbYQ_3LRX2pNWdw/viewform?c=0&w=1) 

 Em caso de dúvida, favor entrar em contato com o Secretariado de Pastoral, através do e-

mail: secretariado@arquimoc.com ou telefones: (38) 3222-9434 ou (38) 9 9817-3939. 

Cada participante deverá trazer: caderno para anotações, caneta, copo ou garrafinha para água 

(para não usar descartável). Pedimos que traga também um doce típico da sua região para a partilha. 

Informamos que não haverá taxa de contribuição. 

Contando com a cooperação solidária de cada um (a) de vocês, pedimos ao Espírito Santo que 

fortaleça e anime a nossa missão de anunciadores do Reino de Deus, através da Secretaria Paroquial, 

acolhendo quem chega em busca de informações e de uma palavra amiga. Que Maria, Mãe da Igreja 

e nossa mãe, abençoe a todos. 

Fraternalmente. 

 
Dom José Alberto Moura, CSS                             Dom João Justino de Medeiros Silva 
Arcebispo Metropolitano                                    Arcebispo Coadjutor   
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