FALA DE ENCERRAMENTO
Queridos (as)// querida família Fé e Alegria// convidados, convidadas//
colaboradores, colaboradoras// comissões e coordenação// equipe do
Centro Pastoral, cozinha, limpeza, recepção etc//
Que alegria// que emoção// fazendo uma analogia com eclesiates que
nos iluminou na celebração de abertura// houve o tempo de começar e
chegou o tempo de encerrar nosso congresso//como podem ver, se
confirma// há tempo para tudo// não esqueçamos o tempo pedagógico
de fazer as coisas//o nosso trabalho educativo//diretivo, administrativo,
de gestão, entre outros//
Graças a Deus e a todos vocês// o Congresso aconteceu com Deus
quis// com nossas limitações e distrações//porém, dispondo-nos a
colaborar Por isso// agradecemos a Deus que nos conduziu e a cada
um de vocês que colaborou neste caminho do Congresso//, antes do
Congresso// durante o Congresso e com certeza seguirá ajudando no
que virá pela frente//
Me sinto muito imensamente contente// feliz pela mística que
perpassou o nosso 38º Congresso// Desde as celebrações,
convivências, apresentações, grupos, intercâmbios e reflexões etc//
samba, danças com Fé// Forró com caipirinha e os doces e comidas,
dentre outros, nos deram o SABOR deste Congresso//
Portanto, agora é tempo de recolher os frutos// agradecer a Deus e
pedir a graça, luz// e capacidade para ajudar-nos mutuamente para
que toda essa riqueza se traduzia na nossa prática de Promoção
Social Comunitária//
Somos portadores, carregamos em nós// a riqueza deste Congresso e
seu significado// é bonito e profundo o que se gestou nestes// pelo
convivência, intercâmbio e reflexão// acredito que aos poucos nos
faremos mais conscientes dos frutos e alcances deste Congresso// é
algo que nos transcende, é maior que nós//
Acredito de coração, com a Fé do coração de Fé e Alegria// que se
nos colocam alguns apelos// o apelo do tempo presente é que
deixemos ressoar em nós os frutos deste Congresso//atentos aos
apelos do espírito que se comunica de diversas formas// que no tempo

da continuidade, deixemo-nos interpelar pelos novos desafios das
nossas realidades// levantemos a cabeça, o coração, o nosso ser aos
sinais do tempos// as exigências da Missão hoje, mas com o olhar
atendo ao futuro// cuidemos uns dos outros para que o tesouro que
levamos em vasos de argila não se quebre// cuidado por Deus que
nos ama.
Sintamo-nos enviados e confirmados na Missão educativa//
promovendo a prática de promoção social comunitária// com a certeza
que com esta prática estamos efetivamente colaborando com outros
atores sociais// que lutam pela mesma causa// a transformação de
pessoas, estruturas injustas/ sistemas educativos// em coerência com
a Fé e justiça social, vida digna para todos(as).
Deus sonhou e sonha a felicidade para toda humanidade// Ele conta
conosco para realizar este sonho// sigamos sonhando e trabalhando
unidos, dando nossa humilde contribuição por outros mundos
possíveis// de pessoas e sociedades que se respeitem nas suas
diversidades// que se amem e queiram o bem de todos//vida com
dignidade//
Patrocinadores? Entrecultras//Moderna//Porticus e outros
Equipes/comissões/pessoas;
- Fya(SP, Escrit, Regional, SP, Cento Infantil, Nac…
Dos regionais que vieram antes,……………
- Voluntários(as)
- Centro Pastoral Santa Fé, cozinha, limpeza, recepção, canta vida,
etc
Coordenação geral: Norival
Entrega de brindes:………….
Obrigado a todos(as)
Dámo-nos um forte aplauso pelos trabalhos.
Uma roda para uma oração final e abraço da paz.

