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Fortaleza, 9 de maio de 2011. 

 

Caríssimos Párocos, Vigários Paroquias, Diáconos Permanentes e Transitórios, 

 

Assunto: Conversa com Pe. Cristovam Lubel 

 

Saudações, 

 

Nos dias 20,21 e 22 (de sexta a domingo) próximos, acontecerá o Encontro Arquidiocesano 

de Formação para os Agentes da Pastoral do Dízimo, com assessoria de Pe. Cristovam Lubel 

da Diocese de Guarapuava (PR), conhecido pelos folders e material enviados às paróquias, 

através da Editora Pão&Vinho. 

Sabemos das dificuldade para dos senhores em participar do um encontro como este num 

final de semana pelas atividades que desenvolvem nas paróquias e áreas pastorais. Por 

sugestão de alguns padres, a coordenação arquidiocesana da Pastoral do Dízimo achou por 

bem marcar uma manhã de conversa entre os senhores padres e o assessor Pe. Cristovam 

sobre a Pastoral do Dízimo. 

Será no dia 20 sexta-feira, 

pela manhã das 08h30 às 11h30, 

no Centro de Pastoral “Maria, Mãe da Igreja” 

(Rua Rodrigues Jr., 300 Centro Fortaleza). 

 

Temos consciência de que o encontro foi marcado e está sendo divulgado com pouca 

antecedência, a agenda poderá até estar preenchida, mas é uma oportunidade que 

oferecemos para esta conversa. O assessor poderá escutar dos próprios padres quais as 

dificuldades e os desafios enfrentados no trabalho com a Pastoral do Dízimo que poderão 

ajudar na formação que fará aos agentes da pastoral que irão participar do Encontro.  

Caso não possa estar presente, seria importante que nos enviasse suas observações pelos 

correio (Pastoral do Dízimo Arquidiocesana - Rua Rodrigues Jr., 300 - Centro – 

60060-000 Fortaleza – CE) ou por e-mail arqfortaleza@gmail.com, pois serão 

repassadas ao Pe. Cristovam. 

Informações João Augusto 85 3388-8702 ou 9922-4449 e Silvana 85 8776-3220. 

 

Cordialmente, 

 

João Augusto Stascxak 
Pela coordenação arquidiocesana da Pastoral do Dízimo 
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