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REENCONTRO	CLÉRICO-LAICO	DA	AMÉRICA	

DO	SUL	
	

Refletir.	Celebrar.	Projetar-se	
	

Ø Introdução	

A	Arquidiocese	ortodoxa	de	Buenos	Aires	e	América	do	Sul,	juntamente	com	
a	Coletividade	Helênica	 de	Montevidéu,	Uruguai,	 propuseram	 como	um	paliativo	
ao	desafio	da	pandemia	uma	iniciativa	de	valor	de	capital	para	o	«homogeneia»	da	
América	do	Sul	naquela	conjuntura	global	que	impôs	–	e	impõe	–	um	processo	de	
introspecção	e	redimensionamento	da	própria	existência	e	da	consequente	missão	
de	todas	as	instituições	em	todos	os	níveis.	O	processo	começou	há	quase	dois	anos	
a	 partir	 de	 uma	 ampla	 plataforma	 virtual	 que	 permanece	 ativa	 até	 hoje.	 O	 que	
começou	como	um	sonho	agora	vai	tomando	hipóstasis	e,	estamos	convencidos	de	
que,	depois	de	todo	esse	longo	processo	de	preparação,	há	condições	para	lançar	a	
proposta	tendo	em	vista	sua	execução.	

A	proposta	baseia-se	na	preocupação	e	responsabilidade	que	cabe	a	 todos	
nós	pela	continuação	de	uma	tradição	de	muitos	anos	e	que	foi	 interrompida	por	
um	período	de	aproximadamente	vinte	anos,	que	acompanhou	o	crescimento	e	a	
formação	 daqueles	 que	 ocupam	 atualmente	 a	 liderança	 da	 Igreja	 e	 das	
comunidades-coletividades	na	América	do	Sul.		

Trata-se	 da	 a	 instituição	 do	Congresso	 Clérico-Laico	 que,	 por	 anos	 foi	 um	
momento	de	encontro,	convivência	e	discussão	dos	diferentes	projetos	e	iniciativas	
que	os	compatriotas	levaram	à	cabo	em	comum.	A	proposta	desta	vez	é	rebatizada	
como	«reencontro«,	pois	será	uma	ocasião	única,	seja	pela	situação	global	de	um	
mundo	em	conflito,	seja	pelo	momento	de	«guinada»	que	o	helenismo	está	vivendo	
nessas	terras.		

	
Acreditamos	 firmemente	 que	 este	 reencontro	 é	 uma	 necessidade	 por	

muitas	 razões.	 Em	 primeiro	 lugar,	 pelo	 próprio	 fato	 de	 «reencontrar-se»	 e	
«compartilhar»:	 é	por	 isso	que	o	que	 consideramos	básico	é	 a	 «experiência»	de	
«reencontrar-se»	 e	 «reconhecer-se»	 na	 vivência	 do	 outro,	 em	 suas	 preocupações,	
seus	desafios,	seus	sonhos,	suas	expectativas,	seus	projetos	e	sua	maneira	própria	
de	manter	e	projetar	os	valores	da	Herança	espiritual	e	cultural	que	receberam	de	
seus	antepassados;	em	segundo	lugar,	para	poder	nos	projetar	em	conjunto	para	o	
futuro,	estabelecendo	novas	bases	para	um	projeto	que	entendemos	e	concebemos	
apenas	na	«comunhão»,	ou	 seja,	na	«confluência»	e	na	«cooperação»	de	 todas	as	
instituições	helênicas	da	região.		
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Esperamos	e	planejamos	este	evento	como	o	ponto	de	partida	de	um	novo	
processo	de	transformação	de	todas	as	comunidades-coletividades	sob	uma	nova	
ótica	e	com	uma	perspectiva	comum	que	seja	de	bom	proveito	para	todos	em	vista	
de	sua	missão	de	preservar	e	difundir	a	Ortodoxia	e	o	Helenismo	na	América	do	
Sul.	

É	 por	 isso	 que	 concebemos	 esse	 processo	 em	 três	 etapas	 que	 serão	 os	
«disparos»	 que	 proporemos	 em	 seu	 desenvolvimento	 para	 reativar	 as	 vontades,	
despertar	as	consciências	e	executar	as	novas	iniciativas	e	metas	que,	sem	dúvida,	
serão	a	garantia	de	que	o	processo	estará	bem	encaminhado.	

	
Ø Princípios	do	evento:	Tríplice	processo	reativo	

	
Identificamos	neste	processo	que	queremos	inaugurar	em	nosso	evento	três	

fases,	a	saber:	
	
1.	Refletir.	Avaliar.	Replanejar	
	

O	 Reencontro	 Clérico-Laico	 que	 está	 sendo	 organizada	 pela	 Arquidiocese	
Ortodoxa	 de	 Buenos	 Aires	 e	 América	 do	 Sul	 juntamente	 com	 a	 Coletividade	
Helênica	de	Montevidéu	para	o	próximo	mês	de	outubro	de	2022	é	um	evento	de	
toda	a	comunidade	helênica-ortodoxa	da	América	do	Sul	que	vê	a	necessidade	de	
se	 reunir	 no	 contexto	 dos	 100	 anos	 da	 instituição	 eclesiástica	 que	 os	 aglutinou	
para	refletir	sobre:		
	

• sua	história,	herança	e	subsequente	desenvolvimento;	
	

• seu	presente,	especialmente	em	relação	aos	múltiplos	desafios	que	enfrenta	
através	 de	 suas	 comunidades-coletividades	 espalhadas	 pelo	 continente	 e	
como	 Igreja,	 através	de	 suas	paróquias,	 especialmente	no	nível	 pastoral	 e	
missionário;	

	
• e,	 principalmente,	 seu	 futuro	 e	 continuidade	 com	 uma	 nova	 ordem	 de	

prioridades	e	uma	nova	modalidade	de	relacionamento	com	as	sociedades	
nas	que	operamos	e	vivemos,	com	a	Mãe	Pátria	em	todos	os	seus	níveis	e,	
claro,	com	a	Mãe	Igreja	de	Constantinopla.	

	
Acreditamos	firmemente	que	a	reflexão	e	a	avaliação	sobre	a	existência	e	a	

missão	 das	 comunidades-coletividades	 é	 o	 primeiro	 passo	 para	 entender	 a	
situação	de	nossas	 instituições	no	presente,	 a	 fim	de	projetá-las	a	médio	e	 longo	
prazo	no	futuro.	

	
Um	 diagnóstico	 objetivo	 e	 preciso	 da	 situação	 da	 institucionalidade	

eclesiástica	e	comunitária	nos	dará	a	pauta	das	reais	necessidades,	das	concretas	
dificuldades,	 dos	 desafios	 que	 enfrentamos	 e	 da	 capacidade	 de	 resposta	 que	 o	
Helenismo	 ativa	 hoje	 em	 cada	 circunstância.	 Da	 mesma	 forma,	 um	 exame	
minucioso	permitirá	avaliar	a	eficácia	e	o	sucesso	em	todos	os	processos	criativos	
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da	 trajetória,	 até	 agora,	 de	 todas	 as	 instituições,	 para	 assim	 poder	 realizá-los	 e	
executá-los	com	bom	êxito,	a	médio	e	longo	prazos.		

	
Somente	 após	uma	análise	 acurada	da	 situação	 atual	 é	 que	 a	 comunidade	

em	 sua	 plenitude	 pode	 repensar	 sua	 existência	 e	 consecução,	 sua	 missão,	 suas	
relações	 com	 os	 demais	 atores	 da	 América	 do	 Sul	 e	 do	 exterior	 e,	 finalmente,	 a	
ordem	de	suas	prioridades	como	órgão	dinâmico	de	preservação	e	disseminação	
da	Herança	espiritual,	cultural	e	nacional	da	qual	é	garantia	viva	na	América	do	Sul.		

	
	
2.	Refundar.	Renovar.	Projetar-se		
	

Esta	 proposta	 baseia-se	 no	 exercício	 anterior	 que	 consideramos,	 sem	
dúvida,	 primordial.	 Sem	 ter	 refletido	 sobre	 o	 passado	 e	 o	 presente	 com	 a	maior	
objetividade	e	abertura,	é	impossível	vislumbrar	o	futuro	–	a	médio	e	longo	prazo	–	
da	nossa	comunidade	helênica-ortodoxa	na	América	do	Sul.		

	
Como	mencionamos	antes,	o	objetivo	desta	iniciativa	é	que	seja	um	evento	

do	Helenismo	como	um	todo,	em	todas	as	suas	multifacetadas	expressões,	e	que	
todas	 as	 instituições	 helênicas	 do	 continente	 que	 compõem	 essa	 grande	 família	
estejam	presentes	para	reconhecer-se	umas	às	outras,	sob	os	mais	altos	ideais	de	
nossa	tradição	espiritual,	cultural	e	nacional:	Ὁμόνοια	καὶ	Ἕνωσις	-	Concórdia	e	
Unidade.		

	
Como	 mencionado	 acima,	 a	 razão	 fundamental	 para	 esta	 iniciativa	 é	 o	

reencontro	e	a	cooperação	de	todas	as	comunidades	e	instituições,	a	fim	de	forjar	
uma	nova	visão	comum	para	o	futuro	a	partir	do	nosso	presente.	

	
A	 essa	 altura	 de	 nossa	 história	 e	 trajetória	 vislumbra-se	 como	 uma	

prioridade	e	uma	exigência	 -	 em	geral	 e	particular	 -	redimensionar	 e	refundar	
nossa	 existência	 e	missão	 na	América	 do	 Sul	 para	 que	 aqueles	 que	 vêm	 tenham	
uma	 base	 sólida	 para	 continuar	 com	 esta	 Herança	 na	 região.	 Vivemos	 em	 um	
momento	 complexo	 e	 incerto	 da	 história,	 no	 qual	 todos	 devemos	nos	unir	 para	
repensar	 o	 legado	 que	 deixaremos	 para	 nossas	 próximas	 gerações,	 a	 quem	
devemos	 incutir	 os	 sentimentos	 que	nossos	pais	 e	 avós	nos	 ensinaram,	 a	 fim	de	
suscitar	neles	um	sentido	legítimo	de	pertencimento	aos	nossos	ideais	mais	nobres	
e	às	nossas	instituições.	

	
A	 tarefa	de	 repensar	 e	 refundar	 as	 bases	de	nossa	 existência	 e	missão	no	

cone	 sul	 é	 certamente	 um	 processo	 que	 levará	 um	 certo	 tempo,	 mas	 que	
pretendemos	inaugurar	neste	reencontro	como	a	prioridade	mais	urgente	que	nos	
desafia	hoje.		

	
Este	 processo	 deve,	 obviamente,	 ser	 levado	 à	 cabo	 pelo	 pleno	 das	

instituições	 helênicas	 na	 América	 do	 Sul	 por	 meio	 de	 sua	 liderança	 com	 a	
participação	 de	 outras	 instituições	 que,	 do	 exterior,	 apoiam	 e	 demonstram	
acentuado	 interesse	 na	 continuação	 da	 Herança	 espiritual-cultural-nacional	 que	
tem	sido	mantido	até	hoje	em	todos	os	países	da	região	através	da	missão	da	Igreja	
e	das	 comunidades-coletividades.	Referimo-nos	ao	Patriarcado	Ecumênico,	nossa	
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Mãe	Igreja,	ao	Estado	Helênico,	através	das	instâncias	competentes	e,	também,	aos	
proeminentes	 compatriotas	 que	 têm	 interesses	 nestes	 países	 e	 que	 do	 exterior	
podem	colaborar	e	cooperar	de	diferentes	maneiras	para	a	consecução	deste	fim.		

	
Refundar	 as	 bases	 de	 nossa	 existência	 e	missão	 em	busca	 de	 um	objetivo	

comum	 e	 multidisciplinar	 que,	 por	 sua	 vez,	 deve	 ser	 planejado	 dentro	 das	
capacidades	e	limitações	de	nossas	instituições	é	um	processo	complexo,	mas	hoje,	
imprescindível.	O	objetivo	comum,	claro,	é	necessariamente	contemplado	a	partir	
de	 um	 eixo	 vertical	 em	 conjunção	 com	 um	 horizontal.	 Verticalidade	 refere-se	 à	
Herança	 e	 coesão	 com	 a	Mãe	 Igreja	 e	 a	Mãe	 Pátria,	 enquanto	 a	 horizontalidade	
refere-se	 à	 inserção	 completa	 de	 nossas	 instituições	 nas	 sociedades	 locais	 onde	
operam	para	 poder	 definir	 objetivos	 concretos	 e	 realistas	 e	 poder	 experimentar	
seus	bons	e	efetivos	resultados	em	tempo	e	forma.	

	
O	 objetivo	 comum	 em	 prol	 da	 refundação	 e	 renovação	 de	 nossas	

instituições	na	América	do	Sul	deve	ser	concebido	em	um	amplo	consenso	e	com	a	
respectiva	flexibilidade	que	emana	da	imperiosa	diversidade	das	instituições	e	de	
seus	 objetivos	 na	 região.	 Não	 se	 trata	 de	 uma	 mera	 uniformidade	 na	 missão	 -
sempre	 multifacetada-,	 mas	 na	 sua	 essência,	 baseada	 na	 coesão	 da	
institucionalidade	 vista	 como	 um	 meio	 para	 alcançar	 cada	 revisão	 e	
replanejamento	 em	 busca	 não	 só	 da	 continuidade,	 mas	 da	 expansão	 e	
aprofundamento	de	nossa	gestão	como	serviço,	contribuição	e	enriquecimento	da	
sociedade	local	onde	estamos	inseridos.	

	
Este	 processo	 que	 propomos	 e	 consideramos	 uma	 prioridade	 deve	 ser	

realizado	 com	 a	 plena	 consciência	 da	 universalidade	 e	 abertura	 próprias	 da	
Ortodoxia	 e	 do	 Helenismo.	 Assim,	 considera-se	 uma	 necessidade	 deixar	 o	
provincialismo	étnico	para	adentrar	e	nos	exercitar	na	amplitude,	magnanimidade	
e	inclusão	que	nossa	Tradição	nacional	e	espiritual	cultivou	e	realizou	ao	longo	dos	
séculos	em	todos	os	cantos	da	terra	onde	se	expandiu.		
	
	
3.	Celebrar.	Valorizar.	Honrar	
	
		 Este	 evento	 é	 também	 uma	 oportunidade	 única	 para	 descobrir	 outras	
dimensões	 e	 expressões	 da	 diversidade	 e	 profundidade	 de	 nossa	 Herança	
espiritual,	cultural	e	nacional,	a	fim	de	valorizá-la	e,	consequentemente,	honrá-la.	
	
	 Nosso	 reencontro	 também	 quer	 ser	 uma	 celebração	 do	 Helenismo	 e	 da	
Ortodoxia,	expressões	únicas	do	espírito	humano	que	enriquecem	continuamente	
a	sociedade	em	que	estão	inseridas	através	das	ações	e	iniciativas	das	instituições	
ortodoxas-helênicas	na	América	do	Sul.	
	
	 Por	isso	é	que	são	propostas	como	parte	do	programa	uma	série	de	oficinas	
com	diversos	temas	de	nossa	tradição	espiritual	e	cultural,	como	teologia,	 lingua,	
dança,	 música,	 mitologia,	 história	 e	 cinema.	 Essas	 expressões	 falam	 da	
universalidade	 e	 diversidade	 de	 uma	 Cultura	 única	 que	 merece	 ser	 preservada,	
projetada	e	compartilhada	com	toda	a	sociedade.		
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Para	 isso	 é	 necessário	 que	 nós	 –	 instituições	 e	 pessoas	 dedicadas	 a	 essa	
missão	 –	 nos	 tornemos	 seus	 legítimos	 embaixadores.	 Assim,	 é	 necessário	
primeiramente	conhecimento	e	formação	nas	diferentes	expressões	que	queremos	
projetar	e,	então,	uma	sistemática	e	orgânica	estratégia	de	propagação,	divulgação	
e	transmissão	delas.		

	
Tudo	 isso	constitui	um	processo	ativo	e	 concreto	que	deve	ser	assimilado	

como	parte	constituinte	do	processo	total	de	reflexão,	avaliação,	reestruturação	e	
refundação	das	bases	da	existência	e	continuidade	do	Helenismo	e	da	Ortodoxia	na	
América	do	Sul	que	propomos	neste	reencontro.	

	
Só	assim	 iremos	valorizar	e	honrar	nossa	Herança	espiritual	e	cultural;	 só	

assim	 podemos	 celebrar	 de	 corpo	 e	 alma	 o	 «Dom»	 –	 παρακαταφάκκη	 –	 que	
recebemos	 de	 nossos	 ancestrais,	 enquanto	 o	 difundimos	 e	 transmitimos	 como	
legítimos	e	dignos	portadores	e	seus	arautos.	
	
	

Ø Programa	
	
	 O	 programa	 proposto	 é	 multimodal	 e	 multidimensional,	 com	 cinco	 eixos	
básicos,	a	saber:	
	

• reflexão	 (Refundar.	 Renovar.	 Projetar-se):	 Abertura-Encerramento-
Plenárias;	

• celebração	(Valorizar.	Honrar):	Expressões	culturais	e	artísticas;	
• enriquecimento	(cultivar-se):	Oficinas;	
• compartilhar	(confraternizar):	Eventos	sociais;	
• orar	(viver	a	fé	comum):	Divina	Liturgia.	

	
	
Estrutura	e	descrição	das	principais	atividades	do	programa		
	
1.	Abertura	Oficial	
	

Na	 abertura	 oficial,	 as	 diretrizes	 e	 objetivos	 essenciais	 do	 encontro	 serão	
especificados	 através	 dos	 discursos	 introdutórios	 dos	 organizadores,	 bem	 como	
dos	 convidados	 de	 honra	 que,	 do	 seu	 próprio	 ponto	 de	 vista,	 compartilharão	
conosco	as	expectativas	e	perspectivas	esperadas	em	todas	as	atividades	propostas	
de	acordo	com	os	eixos	propostos.	É	a	fase	que	nos	introduzirá	em	todo	o	evento.	

	
2.	Almoço	e	confraternização	dos	jovens	
	
	 Considerando	 a	 grande	 importância	 da	 juventude	 para	 o	 Helenismo,	
planeja-se	realizar,	nas	 instalações	do	evento,	um	almoço	 informal	destinado	aos	
jovens,	 o	 que	 lhes	 permitirá	 conhecimento	 mútuo	 e	 confraternização	 de	 forma	
descontraída,	 servindo	 como	 introdução	 ao	 seminário	 de	 dança	 a	 ser	 realizado	
neste	mesmo	espaço.	
	
3.	Workshops-Seminários		
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	 Esta	 é	 uma	 das	 estações	 fundamentais	 do	 programa	 que	 se	 impõe	 como	
uma	 necessidade,	 para	 que	 os	 participantes	 também	 possam	 se	 enriquecer	 por	
meio	 da	 livre	 participação	 –	 de	 acordo	 com	 seus	 próprios	 interesses	 –	 em	
Seminários	que	incluem	as	seguintes	áreas,	a	saber:	
	

• Ortodoxia;	
• Língua	Helênica;		
• Educação;		
• Mitologia-História;	
• Cultura:	Cinematografia	helênica;		
• Danças	helênicas	tradicionais.		

	
Estas	 atividades	 serão	 oferecidas	 por	 profissionais	 competentes	

especializados	 nos	 temas	 propostos	 com	 tópicos	 específicos	 que	 foram	
identificados	 durante	 o	 ano	 de	 2021	 nas	 atividades	 introdutórias	 realizadas	
remotamente	como	um	marco	preparatório	para	essa	atividade.		

	
Acreditamos	 que	 desta	 forma	 os	 participantes	 terão	 a	 oportunidade	 de	

enriquecer	sua	experiência	por	meio	da	participação	em	um	seminário-workshop	
ministrado	por	um	profissional	-membro	de	nossa	própria	comunidade	-	que,	por	
sua	 vez,	 compartilhará	 sua	 experiência	 gestada	 e	 realizada	 no	 seio	 da	 diáspora	
helênica	 da	 América	 do	 Sul.	 Com	 isso,	 mostraremos	 que,	 em	 muitas	 facetas	 de	
nossa	 rica	 cultura	 e	 herança,	 a	 diáspora	 helênica	 sul-americana	 produziu	
destacadas	referências	de	tal	modo	que	se	tornam	expoentes	nas	sociedades	onde	
estão	inseridas.		
	
4.	Plenária	I	
	
	 O	 objetivo	 desta	 primeira	 sessão	 é	 a	 análise	 global	 da	 situação	 atual	 das	
instituições	 helênicas	 laicas,	 tendo	 em	 vista	 a	 consequente	 reflexão	 sobre	 as	
perspectivas	a	serem	propostas	para	alcançar	a	curto	e	médio	prazo	a	readequação	
–refundação	–	das	prioridades,	missão	e	gestão	destas	instituições	de	acordo	com	
os	desafios	observados	e	expostos.	
	
5.	Eventos	Sociais		
	
	 Todos	 os	 eventos	 sociais	 incluídos	 neste	 programa	 têm	 como	 principal	
objetivo	 o	 conhecimento	 mútuo,	 a	 confraternização	 e	 a	 integração	 de	 todos	 os	
participantes	 do	 congresso,	 a	 fim	 de	 formar	 uma	 comunidade	 de	 congêneres	 na	
diversidade	e	na	liberdade.		
	
6.	Divina	Liturgia	
	
	 Sendo	um	evento	clérico-laico,	haverá	 também	um	tempo	para	oração	e	o	
recolhimento	 espiritual.	 Para	 os	 fiéis	 ortodoxos,	 o	 lugar	 por	 excelência	 onde	 a	
comunhão-relação	 se	 dá	 entre	 os	 homens	 e	 destes	 com	 seu	 Criador	 é	 a	 Divina	
Liturgia,	 que	 será	 concelebrada	 pelo	 clero	 presente	 no	 Sacro	 Templo	 de	 São	
Nicolau,	nas	instalações	da	Coletividade	Helênica	de	Montevidéu.	
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7.	Plenária	II	
	

O	objetivo	desta	segunda	mesa	redonda	é	a	análise	global	da	situação	atual	
das	 instituições	 eclesiásticas,	 tendo	 em	 vista	 a	 consequente	 reflexão	 sobre	 as	
perspectivas	 a	 serem	 propostas	 objetivando	 alcançar	 a	 curto	 e	 médio	 prazo	 a	
readequação	–refundação	–	das	prioridades,	missão	e	gestão	destas	instituições	de	
acordo	com	os	desafios	observados	e	expostos.	
	
8.	Jantar	de	Gala	
	
	 Neste	 evento,	 o	 objetivo	 principal	 é	 celebrar	 o	 Helenismo	 especialmente	
através	da	música	e	da	dança.		
	
9.	Sessão	final	
	
	 Esta	é	a	sessão	de	encerramento	do	evento.	Nela,	os	participantes	farão	as	
considerações	 finais	e	darão	as	notas	que	servirão	como	ponto	de	partida	de	um	
processo	 que	 pretendemos	 seguir	 evoluindo	 para	 prosseguir	 em	 outro	 evento	
deste	gênero	a	 ser	 realizado	em	um	prazo	razoável.	Tanto	o	 lapso	de	 tempo	que	
mediará	 os	 congressos	 clérico-laicos	 como	 o	 local	 do	 próximo	 será	 anunciado	
nesta	sessão		
	

Ø Estrutura	do	programa		
	
Sexta-feira,	7	
•	Chegadas	e	credenciamentos.		
	
Sábado,	8	
•	 (10:00-12:00)	 Abertura	 Oficial.	 Apresentação	 do	 Encontro.	 Discurso	 do	
Arcebispo,	Presidente	da	Coletividade	do	Uruguai,	Convidados	Especiais.	Fechando	
com	baile	típico.	Conference	Room,	Hotel	Radisson.	
•	 (13:00-14:00)	Almoço	de	 confraternização	 com	 jovens	da	 coletividade.	Almoço	
livre	para	os	demais	participantes.	Coletividade	Helênica	de	Montevidéu.	
―	 (14-15:30)	 Plenária	 Jovens.	 «Expectativas	 futuras	 sobre	 o	 Helenismo	 e	 a	
Ortodoxia	nas	coletividades.	Coletividade	Helênica	de	Montevidéu.	
•	(14:00-15:30)	Conferência	 I.	CULTURA.	Tema:	«A	catástrofe	de	1922	e	a	música	
Rebética».	Lic.	Margarita	Larriera	 com	participação	do	Coro	da	Fundação	Maria	
Tsakos.	Sala	Picasso	Hotel	Radisson	
•	(16:00-17:30)	Conferência	II.	ORTODOXIA.	Tema:	«Ortodoxia	vs.	Religião».	S.E.R.	
o	Arcebispo	Metropolitano	de	Buenos	Aires	a	América	do	Sul,	Dom	Iosif.	Sala	Picasso	
Hotel	Radisson.	
•	 (17:30-19:00)	 Conferência	 III.	 EDUCAÇÃO.	 Tema:	 «Educação	 e	 Valores	
Helênicos».	Lic.	Sofia	Antonoglou	e	Profª.	Laura	Papagiannis.	Sala	Picasso	Hotel	
Radisson.	
•	 (15:00-18:30)	 DANÇAS.	 Seminário	 de	 Danças	 Típicas	 Helênicas.	 Coletividade	
Helênica	de	Montevidéu.	A	cargo	do	Prof.	Mário	Sideris	e	do	Eng.	Lucas	Funtis.	
―	 (19:30-21:00)	 Plenária	 I.	 Mesa	 redonda.	 Tema:	 «Situação	 das	 instituições	
helênicas	 na	 América	 do	 Sul	 e	 perspectivas».	 Encerra	 com	 um	 baile	 típico	 ou	
expressão	artística.	Conference	Room,	Hotel	Radisson.		



	

	 9	

•	(21:00)	Evento	social	I:	Coquetel	de	boas-vindas.		Foyer	Conference	Room.	Hotel	
Radisson.	
	
Domingo,	9	
•	 (9:30-12:30)	 Divina	 Liturgia.	 Sacro	 templo	 de	 São	 Nicolau.	 Coletividade	
Helênica	de	Montevidéu.	
•	(13:00-15:00)	Almoço	no	prédio	da	Coletividade	Helênica	de	Montevidéu.	
•	 (16:00-17:15)	Conferência	 IV.	 LÍNGUA.	 Tema:	 «A	 língua	grega,	um	passaporte	
para	o	mundo	mágico	e	fascinante	dos	Helenos».	Mag.	Aspasia	Papazanakis.	Salão	
Picasso,	Hotel	Radisson	
• (17:15-18:30)	Conferência	 V.	MITOLOGIA.	Tema:	«Do	Olimpo	a	São	Paulo,	uma	
longa	jornada	de	fé».	Dra.	Cristina	Tsardikos.	Salão	Picasso,	Hotel	Radisson	
―	 (19:00-20:30)	 Plenária	 II:	 Mesa	 redonda.	 Tema:	 «A	 situação	 da	 Igreja	 na	
América	do	Sul.	Projetos	e	perspectivas».	Conference	Room,	Hotel	Radisson.		
•	(21:30)	Jantar	de	Gala	no	Ballroom,	Hotel	Radisson.	
	
Segunda-feira,	10	

• (13:00-14:30)	Encerramento	oficial	do	Evento.	 	Conclusões.	Notas	finais	
por	 parte	 do	 Arcebispo,	 comissão	 organizadora,	 convidados	 especiais.	 A	
data	do	próximo	Congresso	é	anunciada.	Encerramento	com	um	baile	típico	
ou	expressão	artística	no	Salão	de	Conferências	do	Hotel	Radisson.		

• (14:30-16:00)	 Evento	 social	 II:	 Coquetel	 de	 Despedida.	 Foyer	 Salão	 de	
Conferências	do	Hotel	Radisson.	

• (16:00-17:30)	Conferência	VI.	HISTÓRIA.	Tema:	«O	Reino	da	Grécia	1832-
1974».	Domingo	Stavridis.		Salão	Picasso.	Hotel	Radisson;	

• Partidas	
	
Terça-feira,	11	
Partidas	
	

Ø Convidados		
	

A	convocação	do	encontro	é	aberta,	ampla	e	inclusiva.	O	principal	objetivo	
da	 iniciativa	 é	 envolver	 a	 maioria	 dos	 membros	 da	 nossa	 diáspora	 helênica,	
membros	–	ou	não	–	de	todas	as	instituições	laicas	e	eclesiásticas	que	constituem	a	
«homogeneia»	 da	 América	 do	 Sul.	 Vale	 ressaltar	 que	 nossa	 iniciativa	 é	 sem	 fins	
lucrativos	 para	 as	 instituições	 que	 a	 organizam	 –	 a	 Sacra	 Arquidiocese	 e	 a	
Coletividade	Helênica	de	Montevidéu.	
	
	 Além	 das	 lideranças	 de	 todas	 as	 instituições,	 todo	 o	 esforço	 será	 feito	 no	
sentido	de	promover	a	participação	de	nossa	 juventude	como	parte	essencial	da	
continuidade	 das	 lideranças	 das	 instituições	 e	 da	 nossa	 comunidade	 helênica	 na	
América	do	Sul.		
	

Ø Inscrição	
	

Abertas	a	partir	de	7	de	julho	de	2022.	
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• Adultos	com	30	anos	ou	mais	pagarão	uma	taxa	de	inscrição	de	US$	100	que	
cobrirá	as	atividades	do	programa	detalhadas	acima.	

	
• Jovens	de	18	a	30	anos	pagarão	taxa	de	inscrição	de	U$S	25.	

	
• Crianças	a	partir	de	6	anos	pagarão	uma	inscrição	de	U$S	25		

	
	

Ø Ficha	de	inscrição		
	
	 O	link	para	se	inscrever	é:	https://forms.gle/oTqJthgkDvWbsYSMA		
	
	

Ø Forma	de	pagamento	
	

Os	interessados	na	Bolívia,	Brasil,	Chile,	Paraguai	e	Uruguai	podem	fazer	a	
transferência	 bancária	 para	 a	 conta	 da	Coletividade	Helênica	 do	Uruguai:	Banco	
Santander	Conta	No.	0061000004069838.	SWIFT:	BSCHUYMMXXX.	

	
Como	não	são	possíveis	transferências	bancárias	em	dólares	para	o	exterior	

da	Argentina,	os	 interessados	neste	país	podem	efetuar	o	pagamento	do	registro	
em	dinheiro	(nota	de	dólar)	na	sede	da	Arquidiocese	Ortodoxa	de	Buenos	Aires	e	
América	do	Sul.		
	

Ø Datas-limite	para	inscrição	e	pagamento	
	

Para	todas	as	categorias:	
	

Ø 19-8-22	sem	sobretaxa	
	

Ø 16-9-22	com	sobretaxa	de	20%	
	

Ø 30-9-22	com	sobretaxa	de	50%	
	
Como	as	vagas	são	limitadas,	após	essas	datas	não	será	possível	se	inscrever	

ou	participar	do	evento.	
	

Ø Traslados	e	Estadia	
	

Os	 interessados	 em	 participar	 do	 Reencontro	 Clérico-Laico	 assumirão	 os	
encargos	 de	 seus	 traslados	 e	 estadia	 na	 cidade	 de	 Montevidéu.	 Para	 facilitar	
financeiramente	aos	participantes,	a	organização	do	evento	tem	conseguido	com	o	
Hotel	Radisson,	onde	a	maioria	das	atividades	do	mesmo	será	realizada,	um	preço	
especial	para	os	participantes.	O	preço	acordado	é,	em	base	dupla,	de	50	U$S	per	
capita,	com	café	da	manhã	incluído,	acesso	e	uso	de	todas	as	instalações	do	hotel.		
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Os	 interessados	 em	 se	 hospedar	 no	 complexo	 Radisson-Victoria	 Plaza	
(www.radissonvictoriaplaza.com.uy)	devem	entrar	em	contato	pessoalmente	pelo	
o	 e-mail	 grupos@radisson.com.uy	 ou	 telefone	+(598)2-902-0111	 -	 interno	5151,	
especificando	 que	 participarão	 do	 evento	 «Reencontro	 Clérico-Laico»	 para	 ter	
direito	à	oferta	em	questão.		

	
Da	 mesma	 forma,	 uma	 segunda	 opção	 gestionada	 por	 esta	 comissão	

organizadora	é	oferecida	no	Hotel	"Holiday	Inn”	(www.ihg.com),	em	um	quarto	de	
para	duas	pessoas	com	preço	de	32,50	U$S	per	capita,	ou	em	um	para	3	pessoas	a	
30	U$S,	respectivamente.		

	
Os	 interessados	 em	 se	hospedar	no	Hotel	 "Holiday	 Inn”	devem	 entrar	 em	

contato	pelo	e-mail	reservas@hiMontevidéu.com.uy	ou	por	telefone	+(598)2-902-
0001,	especificando	que	participarão	do	evento	«Reencontro	Clérico-Laico»	para	
acessar	a	oferta	em	questão.		

	
Os	 interessados,	 em	 qualquer	 caso,	 têm	 a	 liberdade	 de	 se	 hospedar	 em	

qualquer	outro	hotel,	ou	local,	tendo	em	conta	que	os	traslados	tanto	para	o	centro	
de	conferências	(Radisson)	quanto	para	a	Coletividade	Helênica	do	Uruguai	serão	
feitas	às	suas	próprias	custas	de	acordo	com	o	programa	já	estabelecido.	
	
	

Ø Datas-limite	para	reserva	de	hospedagem	nos	hotéis	
propostos	

	
A	promoção	em	ambos	os	estabelecimentos	está	disponível	até	2-9-22	e/ou	

até	que	a	disponibilidade	esteja	esgotada.	
	

Ø Traslados	internos		
	
Os	 traslados	 internos	de	e	para	a	Coletividade	Helênica	do	Uruguai	para	o	

Hotel	Radisson	serão	coordenados	pela	organização	do	evento.		
	
	

Ø Restrições	alimentares		
	

Lembramos	 que	 os	 interessados	 deverão	 especificar	 qualquer	 tipo	 de	
restrição	alimentar	no	formulário	de	inscrição	
	

Ø Delegados		
	
	 Para	facilitar	a	coordenação	dos	traslados	e	outras	questões	técnicas,	cada	
coletividade	e/ou	instituição	deve	nomear	um	delegado	que	atuará	como	contato	
com	a	comissão	organizadora	 local,	 informando	todos	os	detalhes	da	delegação	e	
será	 responsável	 pela	 pontualidade	 e	 participação	 da	 delegação	 nos	 eventos	
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agendados.	A	comissão	organizadora	espera	receber	os	nomes	dos	delegados	até	
19-8-22.	Agradecemos	a	colaboração.	
	
	

Ø Canal	oficial	de	comunicação		
	
	 De	 7	 a	 22/07,	 o	 canal	 oficial	 de	 comunicação	 do	 evento	 (Instagram-
Facebook:	 reencuentroclericolaico2022)	 será	 habilitado	 através	 do	 qual	 as	
eventuais	 notificações	 referentes	 ao	mesmo	 serão	 transmitidas	 e	 as	 dúvidas	 dos	
participantes	serão	recebidas	e	dirimidas.	
	
	
	
	

	
	


