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Circular Nº 018/AE/2018                          Rio de Janeiro, 20 de Abril de 2018 
 

Estimado Presidente de Conselho Metropolitano, 
Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo!  

 
Esperamos encontrá-lo com saúde, paz e disposição em seus trabalhos junto a SSVP! 

 
 Nos dias 25, 26 e 27 de Maio de 2018, como já é do seu conhecimento, estaremos realizando o 
Encontro Nacional dos Assessores Espirituais na cidade do Rio de Janeiro, promovendo uma 
experiência muito rica de formação e partilha da caminhada dos Assessores Espirituais junto 
ao trabalho na SSVP no Brasil. A presença dos assessores será motivo de alegria e unidade 
entre nós. Sabemos dos inúmeros compromissos que temos, mas pedimos-lhe encarecidamente 
que continue motivando a presença do assessor espiritual de seu Conselho. 

O encontro acontecerá na Sede do Conselho Nacional do Brasil (CNB), Rua Riachuelo, N. 
75, Centro - CEP: 20.230-010; Rio de Janeiro-RJ, Fone: (21) 2242-3834 e 2242-8060. O 
início será na sexta-feira (25/05) a partir das 19:00 horas e se encerrará no domingo 
(27/05) com o almoço às 12:00 horas. Solicitamos que esteja presente no período integral, 
aproveitando bem todas as atividades. Em breve estaremos enviando a programação do 
encontro. 
 Estamos enviando uma circular aos Assessores Espirituais com algumas orientações 
importantes. A ficha de inscrição está em anexo, lembrando que é importante confirmar a 
presença do assessor com a ficha devidamente preenchida até o dia 18 de Maio de 2018. 
Gostaríamos que este material (carta ao assessor e ficha de inscrição) fosse entregue ao 
Assessor Espiritual. O convite para o Encontro é extensivo aos Presidentes de Conselhos 
Metropolitanos e Assessores Espirituais de Conselhos Centrais. 

Sabemos da importância da acolhida no encontro, mas infelizmente não teremos a 
disponibilidade de traslados dos aeroportos e rodoviária até o local do Encontro. Estamos 
propondo a hospedagem no Casa Nova Hotel – Rua Riachuelo N. 105 – Centro, Rio de Janeiro-
RJ, CEP: 20.230-010 – Fone: (21) 3547-5241. O Hotel fica praticamente ao lado da Sede do 
CNB. Os valores das diárias são: 

- Apartamento single (uma pessoa): R$ 130,00 + 5% ISS (duas diárias – R$ 260,00) 
- Apartamento duplo (duas pessoas): R$ 140,00 + 5% ISS (duas diárias – R$ 280,00) 
Não haverá taxa para o Encontro. As hospedagens serão assumidas pelos Conselhos 

Metropolitanos. As reservas poderão ser feitas diretamente no Hotel, mencionando a 
finalidade da reserva: Encontro Nacional dos Assessores Espirituais. As refeições (almoço e 
jantar de sábado, almoço de domingo) serão um investimento do CNB. Contamos com sua 
generosa compreensão. 
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Que a Bem-Aventurada Ir. Rosalie Rendu, Filha da Caridade, que tão bem acompanhou 

Frederico Ozanam e seus companheiros junto aos pobres na periferia de Paris no século XIX, 
continue inspirando a missão dos nossos assessores espirituais pelo Brasil! 
                     
                     Fraternalmente, com estima e amizade, 
  
 
 
                   
  Pe. Alexandre Nahass Franco           Cristian Reis da Luz           Elisabete M.Castro              
      Assessor Espiritual do CNB                Presidente             1ªVice-Presidente 
 
 
                                      
 Neusa Gomes de Araújo                                                      Luis Ricardo Roncaglia 
    2ª Vice-Presidente                                                              3º Vice-Presidente          
 
   
  
 
 
 

 


