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Fortaleza, 22 de outubro de 2013 
 
 

Revmo. Sr.  

Vigário Episcopal, Pároco, Vigário Paroquial,  

Equipes de Campanhas das Paróquias e Áreas Pastorais 

 
CAMPANHA PARA EVANGELIZAÇÃO 2013: "AI DE MIM SE EU NÃO EVANGELIZAR" 

                                                                                                                                                (I Cor. 9,16) 

A Igreja no Brasil realiza anualmente a Campanha para a Evangelização (CE). Ela foi instituída pelos 

bispos em 1997 e realizada pela primeira vez em 1998, com o objetivo de despertar nos fieis o 

compromisso evangelizador e a responsabilidade pela sustentação das atividades pastorais da Igreja no 

Brasil. 

A CE, com um tema e um lema, inicia-se sempre na solenidade de Jesus Cristo Rei do Universo, se 

estendendo pelo Tempo do Advento. Esse ano a CE fará a coleta no dia 15 de dezembro em todas as 

Paróquias e Comunidades espalhadas em todo território nacional. 

O slogan: Evangeli.Já* nos convida a nos integrar efetivamente nessa campanha. "AI DE MIM SE 

EU NÃO EVANGELIZAR" (I Cor. 9,16) 

*Os materiais da CE 2013  estão disponíveis para download e podem ser reproduzidos pelas paróquias 

e comunidades das dioceses do Brasil. Ver: http://www.cnbb.org.br/site/publicacoes/documentos-para-

downloads/cat_view/304-ce-campanha-para-a-evangelizacao/480-ce-2013 

 

Na Arquidiocese de Fortaleza, a Equipe de Campanhas está organizando Encontro de Formação 

sobre a Campanha para a Evangelização,  o qual será realizado 
 

dia 09 de novembro, sábado, das 8h30 às 11h30h. 

no Centro Pastoral Maria Mãe da Igreja 

Entrada pela Rua Rodrigues Júnior, nº 300. 
 

Todas as paróquias, áreas pastorais, movimentos, pastorais e organismos estão convidados a 

participar, enviando 2 (dois)  representantes, preferencialmente membros das equipes de animação 

das campanhas. Importante que haja boa participação para que a Campanha da Evangelização possa, 

de fato, alcançar seus objetivos. 
 

    

A coordenação solicita a confirmação, impreterivelmente até o dia 05 de novembro, pelos 

telefones (85) 3388 8701 ou 33888723, com Hilda ou Rosélia. 

 

Contando com a presença de todos, antecipadamente agradecemos. 

 

 

 
  

         Miguel Arcanjo Fernandes Brandão                   Rosélia Terezinha Follmann 

Secretário do Secretariado de Pastoral                P/Coordenação da Equipe de Campanhas 
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