
 

 

Ref.: CONVITE A DELEGAÇÕES ESTRANGEIRAS A PARTICIPAR EM EZO 2018 
 

Capiatá, Diócesis de San Lorenzo, Paraguay,  
03 de mayo de  2018. 

  

O MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO LATINO-AMERICANO ATRAVÉS DO SECRETARIADO PARA 
LATINO AMÉRICA (SPLA-MFC) 

 
CHAMA 

 

Aos casamentos, jovens, adolescentes e membros do MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO em geral para 

participar da "“ENCONTRO ZONAL DO MFCLA -  ZONAL III”,", a ser realizada na cidade de Santa 
Cruz, Bolívia, nos dias 17, 18 e 19 de agosto , localizado em "“FEXPOCRUZ INTERNACIONAL",  
localizado no Centro da Ciudade, endereço: Tercer y Cuarto Anillo Interno, para casamentos e Casa 
Campestre las Lomas; endereço:  Zona residencial del Urubo, para os jovens 
 
Este evento, de grande transcendência, cujo lema é “Movimento de portas abertas e em saída para 
chamar, formar e enviar”, as questões que ajudam a fortalecer as famílias serão abordadas, uma vez 
que constitui um dos tesouros mais importantes dos povos latino-americanos e é patrimônio de toda a 
humanidade. Em vista de que em nosso continente, uma parte importante da população é afetada por 
difíceis condições de vida que ameaçam diretamente a instituição familiar, para a qual todos somos 
chamados a trabalhar para que essa situação se transforme, e a família assume seu ser e sua missão na 
esfera da sociedade e da igreja. 
  
O custo de reposição do EZO, que inclui hospedagem e alimentação, é o seguinte: 
 
Pessoa adulta estrangeira  : 120 USD 
Estrangeiro Jovem   : 120 USD 
 
As inscrições são feitas através do site do MFCLA, no seguinte link:  
 
 

http://mfcla.org/2017/index.php/ezo-2018-2/inscripcion-zona-3/ 
Contatos com: 
Silvia e Saúl Miranda: celular (ele): (591) 7276 7595 /  celular (ela): (591) 7274 4036 

P. Miguel Córdova Hurtado: celular l (591) 7592 8921 
Alina e Miguel Céspedes: celular (ele) (591) 76050210/ celular (ela): (591) 7738 8858 
 
Agradecemos por seu especial interesse e consideração a este convite e com a certeza de poder contar 
com sua valiosa presença, levantamos nossas orações ao Senhor para que ele possa derramar sobre 
você suas abundantes bênçãos sempre  
 
Dizemos adeus a você, mas não antes de implorar a intercessão de Santa Maria e da Sagrada Família 
em seus planos, projetos e famílias.  

 
Seus servidores. 

 
Alicia y Marcos Álvarez Quiñónez.  
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