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 Carta Nº 011/DENOR/2022     Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2022.  
 
 
Aos  
Coordenadores de DENOR’S dos Conselhos Metropolitanos 
Presidentes de Conselhos Metropolitanos  
Equipe de DENOR do Conselho Nacional do Brasil 
Vice regionais 
 

 
“Amanhã será um lindo dia 

Da mais louca alegria 
Que se possa imaginar” ... 

 
 

LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO! 
 
 
Estimados confrades e consócias tendo a música de Guilherme Arantes como 

inspiração, onde se diz: “Amanhã será um lindo dia, dá mais louca alegria”, é que iniciamos o 

convite do Encontro do DENOR do Conselho Nacional do Brasil. 

A Pandemia provocou o distanciamento, tivemos que nos afastar, a alegria que 

contagia a todos nós “Vicentinos” em nossos encontros, deu lugar a uma nova realidade, o virtual, 

sem o contato e calor humano. 

E é com esta expectativa de ver e conhecer aqueles que estão chegando, iniciando 

seus mandatos e rever aqueles que já estavam cumprindo, a euforia de que, nosso encontro será 

além do que possa imaginar, incrível! 

“Amanhã”, 21, 22, 23 e 24 de abril, “serão lindos dias, dá mais louca alegria”. 

Encontro do DENOR que acontecerá na Casa de Encontros e Retiro Emaús, Londrina/PR, “que se 

possa imaginar”. 

Participe conosco deste momento de formação e partilha: 
 
Data: 21, 22, 23 e 24/04/2022,  
Início previsto: 21/04 às 14:00 horas  
Término previsto: 24/04 às 12:00 horas. 
Local: Casa de Encontros e Retiro Emaús  
Rua Domingos Massaruti, Chácara Esperança, 11 - Londrina – Paraná. 
Valor da taxa: R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) – Pago através de 
boleto enviado pelo CNB, incluso hospedagem e alimentação. 
Para hospedagem os participantes precisam levar:  
• Roupa de cama; 
• Produtos de higiene pessoal; 
• Repelente. 
Quartos: equipados com ventiladores; 
Senha do Wi-Fi: 3339@@1194  
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Assim como teremos a chance de falar, também queremos ouvir suas ideias e 

opiniões, para que nossa missão vicentina enquanto lideranças atendam as necessidades de 

nossos Mestres Senhores, em todos os lugares onde Cristo esteja. 

 

E não pode ficar ninguém de fora, sem você o encontro não será tão especial. 

 

Somos um Rede de Caridade, que neste lindo Brasil divide-se em 7 regiões, umas 

bem pertinho e outras bem distantes, mas para que nossa Rede de Caridade esteja completa, 

queremos ela bem unida, e estão CONVOCADOS para o nosso encontro:  

 

1. Dois membros do Departamento de Normatização e Orientação – DENOR, do 
Conselho Metropolitano, sendo que um deles tenha envolvimento com patrimônio; 
 
2. As vices regionais; 
 
3. Equipe Nacional do Departamento de Normatização e Orientação – DENOR – 
CNB;  
 
Estão CONVIDADOS para o nosso encontro: 
 
1. Presidentes dos Conselhos Metropolitanos.  

 
A ficha do encontro será de forma virtual nesse link: 

https://forms.gle/q6fsMrsdona7Jbmu8 e o prazo para preenchimento é 30 de março. 
 
Se você ficar de fora, nosso encontro não será dá mais louca alegria. 
Então, “tá” combinado, “te” espero lá. 
Fraternalmente,  

 
 

  

             MÁRCIO JOSÉ DA SILVA                                        SANDRO ROBERTO POLETO 

                     Presidente/CNB                                                 Coordenador do DENOR/CNB 

 

https://forms.gle/q6fsMrsdona7Jbmu8

