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Revmo. Sr.  

Vigário Episcopal, Pároco, Vigário Paroquial,  

Equipes de Campanhas, Movimentos e Coordenações Pastorais. 

 

 

FORMAÇÃO  

CAMPANHAS PARA A EVANGELIZAÇÃO 2016  

E FRATERNIDADE 2017 
 
 

1.   CAMPANHA PARA EVANGELIZAÇÃO 2016:  

 Na preparação para a celebração do Natal, o tempo do Advento é marcado pela 

espera da chegada do Messias. No Brasil, este tempo litúrgico ganha especial 

motivação com a reflexão e o aprofundamento do compromisso dos fiéis e das 

comunidades com a missão da Igreja de Evangelizar propostos pela Campanha para 

a Evangelização (CE), promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB). Neste ano, o lema escolhido é “Ele está no meio de nós”. 

O objetivo da Campanha é despertar os discípulos missionários para o compromisso 

evangelizador e para a responsabilidade pela sustentação das atividades pastorais no Brasil. 

Encontro Arquidiocesano preparando a Campanha para a Evangelização 

Dia 19 de novembro, sábado, 

Das 8h30 às 11h30, no Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja 

    Entrada pela Rua Rodrigues Junior, 300 

 

 
 
 

  2.  CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2017: 
 

A Campanha da Fraternidade (CF) 2017 terá como tema “Fraternidade: biomas 

brasileiros e defesa da vida” e o lema “Cultivar e guardar a criação” (Gn 2.15). 

Para essa iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

apresenta o texto-base da CF 2017 que terá como proposta principal dar ênfase a 

diversidade de cada bioma e criar relações respeitosas com a vida e a cultura dos 

povos que neles habitam, especialmente à luz do Evangelho. 

   

O encontro Arquidiocesano para apresentar a Campanha da Fraternidade 2017 será no 

dia 03 de dezembro , 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 dois  (2) representantes, preferencialmente membros das equipes de animação das 

campanhas. Solicitamos aos párocos, vigários paroquiais e coordenações que divulguem e encaminhem 

seus representantes.  
 

 



 
 

Para o encontro da Campanha da Fraternidade 2017, dia 03 de dezembro, solicitamos uma colaboração 

de R$ 15,00 por pessoa para despesas de material de estudo e alimentação. Favor confirmar presença 

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

 

 

Contando com a presença de todos, antecipadamente agradecemos. 

 

 

 

 
 

                                   
__________________________________                 ____________________________________ 

          Rosélia Terezinha Follmann                                          Pe. Francisco Ivan de Souza             

P/Coordenação da Equipe de Campanhas                         Coordenador Arquidiocesano de Pastoral 

 
 


