
    

 

 

Crateús, 25 de Outubro de 2018 

 

 

Queridos Irmãos, queridas Irmãs das Equipes Paroquiais da Diocese de Crateús 
 

 

Como combinamos no começo deste ano, está marcado para o dia 10 de novembro, próximo, 

o  

ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DA CF 2018 E A FORMAÇÃO SOBRE A CF 2019. 

Dia: 10 de novembro  

Local: Centro de Treinamento  

Iniciando às 07:30h e terminando às 16h 

 

Começaremos com a Partilha das experiências e avaliação da CF 2018, e na sequencia, a 

Formação sobre a temática da CF 2019. 
 

Já é de nosso conhecimento que a CF, no próximo ano, terá como tema: FRATERNIDADE 

E POLÍTICAS PÚBLICAS" e como lema: “Serás libertado pelo direito e pela justiça” 

(Is 1, 27). 
 

Assim sendo, pedimos que cada Equipe Paroquial articule, anime e encaminhe para esse 

encontro, pessoas que se envolveram na CF passada e que possam se envolver, se 

comprometer e se empenhar em fazer acontecer, em cada município de nossa Diocese, ações 

que estejam ligadas ao tema das Políticas Públicas.  

 

Sugerimos que sejam convidadas: membros dos Conselhos Municipais de Direito (ex.: 

Saúde, Educação, Criança e Adolescente, Idoso...), integrantes de Associações 

Comunitárias, representante da Secretaria de Assistência Social e Câmara de Vereadores, 

Animadores/as da CF, Catequistas, gente da Pastoral da Educação (inclusive das 

secretarias municipais), Agentes da CPT, membros dos STTR, Agentes das Equipes 

Paroquiais, etc. 
 

OBS.: Em relação à CF 2018, se a paróquia tiver uma experiência significativa de superação 

de violência, traga-a para partilhar no primeiro momento do dia. 

 

Cada Paróquia decide a sua representação, de 5 a 10 pessoas, mas se faz necessário que até o 

dia 05 de novembro, sem falta, seja comunicado à Secretaria de Pastoral, o número de 

participantes. Isso é indispensável para que possamos organizar bem o necessário à realização 

de nosso encontro. 

 

 

 

Para todos e todas, nosso abraço e nossa prece! 

 

 

 

Dom Ailton Menegussi 

Bispo Diocesano 

Pe. Géu 

Pela Equipe de Coordenação Diocesana de 

Pastoral 

 

 



 

 

 
 

 

PROGRAMAÇÃO SEMINÁRIO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 

Centro de Treinamento, 10 de novembro de 2018 

 

07:30h - café  

08:00h - acolhida e oração  

08:45h – memória dos passos dados – CF 2018  

09:00h – partilha das experiências de superação da violência – por Área  

10:30h – Ressonâncias e Síntese das apresentações  

11:00h – avaliação: encarte da Diocese, pequenos projetos apoiados da CF, 

sugestões  

11:30h – plenária 

12:00h – almoço 

13:30h – animação e retorno  

13:40h – Aprofundamento da CF 2019 – ver e julgar  

15:00h – merenda nos grupos 

15:00h – Agir – trabalho em grupo por Área:  

 Identificar as 03 maiores urgências de políticas públicas considerando as 

realidades dos nossos municípios; 

 Propostas de ações: 

a) Por Paróquia 

b) Por Área 

c) Por Diocese 

15:30h – Plenária e Encaminhamentos  

16:00h – Envio 
 


