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Fraternidade e Diálogo: compromisso e amor. 
“Cristo é a nossa paz: do que era dividido fez uma unidade” (Ef 2,14). 
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Bragança, 8 de janeiro de 2021. 

 

Assunto: Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 

 

Reverendíssimos Párocos,  

irmãos e irmãs coordenadores (as)  

de pastorais, movimentos e serviços. 

 

 Como irmãos e irmãs, somos todos chamados a sermos promotores da paz e do 

amor onde estivermos, com o testemunho de vida e ações fraternas de diálogo, 

compromisso e amor para com todos, superando a indiferença dentro das relações e 

assumindo o cuidado uns com os outros como missão evangélica. 

Neste ano de 2021 a Campanha da Fraternidade vem com o tema: “Fraternidade 

e Diálogo: compromisso e amor” e com o lema: “Cristo é a nossa paz: do que era 

dividido fez uma unidade” (Ef 2,14). Incentivando todos os cristãos, inspirados no amor 

de Cristo, à vivência do diálogo e do testemunho da unidade na diversidade, para pensar, 

avaliar e identificar caminhos que superem as polarizações e violências que marcam o 

mundo atual. 

Por causa do momento de pandemia em que vivemos, algumas alterações foram 

realizadas na organização formativa da Campanha da Fraternidade Ecumênica (CFE) 

dentro da Diocese de Bragança. As formações para os multiplicadores da CFE 2021 

acontecerá de forma online através do Google Meet, tendo como formador o Diácono 

José Wilson nos seguintes dias e horários: 

 No dia 28 de janeiro para a Região Nossa Senhora do Rosário, às 19h; 

 No dia 29 de janeiro para a Região São Francisco de Assis, às 19h; 

 No dia 30 de janeiro para a Região Pe. Marino Conti, às 9h;  

 No dia 30 de janeiro para a Região Dom Eliseu Coroli, às 19h. 

Para a formação online, deve ser enviado para a secretaria de pastoral o 

nome, e-mail e telefone dos participantes até o dia 22 de janeiro de 2021. No dia da 

formação o auxiliar da secretaria diocesana de pastoral, Arnaldo Frederico (Fred), enviará 

o link da formação para os respectivos e-mails e contatos. 

Posteriormente, cada Paróquia organize a melhor maneira para formação e 

vivência da CFE 2021 com seus paroquianos. Os materiais ficarão disponíveis no site da 

Diocese. 

A Coleta Nacional para o Fundo de Solidariedade que acontece no terceiro 

domingo da quaresma, não contará com envelopes para que não se tenha proliferação do 

coronavírus Covid-19. No entanto, deve-se proceder eticamente da seguinte forma: toda 

a coleta realizada no Domingo de Ramos, dia 28 de março de 2021, deve ser 

depositada para a Diocese e esta, fará o depósito diretamente para o Fundo Nacional de 

Solidariedade da CNBB.  

 
Contatos da Secretaria Diocesana de Pastoral: 

E-mail: secpastoral@diocesedebragancapa.org.br      Telefones: (91) 9 8487-0451 / (91) 9 9212-3652   
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