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Fortaleza, 14 outubro de 2014.
Revmo. Sr.
Vigário Episcopal, Pároco, Vigário Paroquial,
Equipes de Campanhas, Coordenações Pastorais...

FORMAÇÃO CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2015 E DA EVANGELIZAÇÃO 2014
1. A Campanha da Fraternidade 2015 tem como tema “Fraternidade: Igreja e Sociedade” e lema “Eu
vim para servir” (cf. Mc 10, 45), a Campanha da Fraternidade (CF) 2015 buscará recordar a vocação e
missão de todo o cristão e das comunidades de fé, a partir do diálogo e colaboração entre Igreja e
Sociedade, propostos pelo Concílio Ecumênico Vaticano II.
O objetivo é inserir a campanha nas comemorações do jubileu do Concílio Vaticano II, com base nas
reflexões propostas pela Constituição Dogmática Lumen Gentium e na Constituição Pastoral Gaudium et
Spes, que tratam da missão da Igreja no mundo.
2. 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 fiéis o
compromisso evangelizador e a responsabilidade pela sustentação das atividades pastorais da Igreja no
Brasil. “Cristo é nossa paz” é o lema da Campanha para a Evangelização 2014.
O slogan Evangeli.Já*, nos convida a participar efetivamente dessa campanha.
*Os subsídios da Campanha para a Evangelização 2014 estão disponíveis para download e podem ser
reproduzidos pelas paróquias e comunidades, em: http://www.cnbb.org.br/campanhas1/evangelizacao/15137-cnbb-divulga-lema-da-campanha-para-evangelizacao-2014
Na Arquidiocese de Fortaleza, a Equipe de Campanhas realizará um encontro para apresentar as duas
campanhas,

dia 15 de novembro , sábado, das 8 às 16 horas,
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.
Solicitamos aos párocos, vigários paroquiais e coordenações que divulguem e encaminhem seus
representantes.
Solicitamos ainda uma colaboração de R$ 12,00 por pessoa para despesas de material de estudo e
alimentação. Favor confirmar presença impreterivelmente até o dia 10 de novembro, pelos telefones
(85) 3388 8701 ou 33888723, com Hilda ou Rosélia.
Contando com a presença de todos, antecipadamente agradecemos.
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