16a Reunião do CEI - Europa
Como combinado na última reunião da Coordenadoria da Europa do CEI em
Basel, e como anunciado no últimos boletins do CEI (http://ceispiritistcouncil.com/ ), confirmamos que o próximo encontro da
Coordenação da Europa do Conselho Espirita Internacional será realizado de
23 a 25 de Março de 2018, no já bem conhecido castelo de Wégimont,
localizado perto da cidade de Liège, na Bélgica.

INFORMAÇÕES
O centro de alojamento inclui quartos, salas de aula e serviços.
Cada andar do castelo tem chuveiros e banheiros. Cada cama tem roupa de
cama completa (1 ou 2 cobertores, lençol, travesseiro, 1 fronha). Não se
esqueçam de trazer suas toalhas de banho e sabonete.

A pauta detalhada será enviada em breve, incluindo o seguimento do último
encontro em Basel em 2016, e do recente Life philosophy Meeting em
Bucareste nos dias 30 de Setembro e 1 de Outubro de 2017.

O Castelo é composto por quartos com 2, 3, 4, 6 camas. Para nos permitir
acomodar todos, pedimos-lhe, tanto quanto possível, para compartilhar
um quarto (vejam o formulário neste folheto).

Lembramos que os encontros da Coordenação da Europa são oportunidades
preciosas de trocar experiências e informações entre espíritas da Europa e de
outras partes do mundo, e de aprendermos uns com os outros.

Durante a temporada turística de 1 de maio a 31 de agosto, os hóspedes que
ficam no Chateau desfrutam de acesso gratuito ao parque, áreas esportivas
multiuso, playground e novo complexo de piscinas. Também é possível
pescar!

De acordo com as diretrizes do CEI para as Coordenadorias Regionais, esses
encontros focalizam a dinamização do trabalho espírita no terreno na
Europa, seu planejamento, seu aprimoramento, formação de colaboradores
etc.
De modo a facilitar a participação de Europeus nativos que não entendem
Português ou Espanhol, o encontro será realizado na língua Inglesa
simplificada, que a maioria dos Europeus falam e entendem. Traduções para
Português serão organizadas para os participantes que não entendem Inglês.
Em paralelo do encontro, haverá a 5° Reunião Europeia de Educadores
Espiritas de Crianças e Jovens, com convidados especiais, de acordo com os
cartazes específicos. Haverá também atividades para crianças e jovens
durante o evento!

Para nos permitir organizar melhor este evento, registre-se o mais rápido
possível, especificando o número de vagas necessárias.
O prazo para inscrição é 10 de março. As vagas são limitadas, as
inscrições serão confirmadas em função das datas de recebimento do
pagamento.
Podemos apanhar as pessoas que chegam de trem na sexta-feira depois
das 16:00 na estação de Liège Guillemins. Basta nos dar o horário de
chegada no formulário de inscrição.

PREÇOS
De sexta feira a tarde até domingo em pensão completa

88,00€

(Gratuito para as crianças de 0 a 3 anos e metade do preço até 6 anos)

Será um prazer revê-los em Wégimont!
Por favor, transmitem esse convite para todas as pessoas que poderiam estar
interessadas.
Não hesitem desde já em reservar o final de semana de 23 de Março de 2018
na sua agenda, et em fazer a inscrição por este formulário ou pelo nosso
website: www.spirite.be

Acolhimento a partir de sexta feira 16H30 !!!

