
 

CONVOCAÇÃO 

para o Encontro da Campanha da Fraternidade 2020 

 
 

Prezado (a) irmão (ã), 

 

 Saudações de Paz! 

 

Com o tema:  Fraternidade: Dom e Compromisso e o lema: “Viu, sentiu compaixão e cuidou 

dele” (Lc10,33-34) realizaremos um Encontro de Formação para animadores da Campanha da 

Fraternidade nas comunidades. O objetivo é refletir e aprofundar esta temática e relacioná-la à 

nossa realidade de Norte de Minas, à luz da Palavra de Deus.    

Em 2020, a CF chama a todos para “olhar de modo mais atento e detalhado para a vida e refletir 

sobre seu significado em suas dimensões; pessoal, comunitária, social e ecológica”.  

Quem nos orientará nesse caminho será a Eliana Tomaz de Almeida, da Arquidiocese de 

Diamantina, enviada da CNBB para assessorar este evento.  

Portanto, convoco para participar deste encontro: 

 3 pessoas por Paróquia, sendo o(a) conselheiro(a) mais 2 lideranças que possam animar a 
CF nas comunidades; 

 1 religiosa de cada casa;  

 2 representantes de cada Organismo Pastoral; 

 1 representante de cada Comunidade de Vida e Aliança; 

 02 seminaristas de cada Seminário; 

 Padres e diáconos que puderem participar. 

 

O encontro será no dia 30 de novembro, sábado, no auditório do Colégio Berlaar Imaculada 

Conceição, à Avenida, Cel. Prates, 276 – centro de Montes Claros/MG, das 7 às 16 horas. 

  
Solicitamos a confirmação dos participantes, até o dia 25/11, a fim de facilitar a organização e 

acolhimento de todos. Devolvam as fichas preenchidas ao Secretariado Arquidiocesano de 

Pastoral, à Rua Januária, 371, Centro. A confirmação poderá ser feita também pelo e-mail: 

secretariado@arquimoc.com ou pelo telefone (38) 3222-9434 ou (38)  9 8424 0525 (com a 

Betinha).  

O que trazer: Bíblia, caderno, caneta e remédios de uso pessoal. Trazer também caneca ou 

garrafinha para água.  

 Contamos com sua participação e cooperação   Que Maria, Mãe da Igreja, abençoe cada um/a.  

 Fraternalmente, em Cristo Jesus. 
 

Montes Claros, 11 de novembro de 2019. 
 

+ João Justino de Medeiros Silva 

Arcebispo Metropolitano 

 
Obs.: Teremos Texto-base da CF 2020 à venda. 
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