
 
REGIONAL NORDESTE 3 
SUB-REGIÃO PASTORAL 2 

SEMINÁRIO SOBRE A CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2020 

 
Aracaju, 23 de dezembro  de 2019. 

 Nos dia 02 de fevereiro de 2020 das 09:00 às 18:30, na cidade de Estância no auditório 

da Unit   a Sub-Região Pastoral 2 ( Dioceses de Sergipe )  estará realizando o Seminário sobre 

a Campanha da Fraternidade que terá como Tema: “Fraternidade e Vida  Dom e Compromisso” 

e Lema: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele ” (Lc  10,33-34).  

 Solicitamos a presença de 1 (um) agente ou animadores da pastoral engajados 

na missão da Igreja, para que se tornem multiplicadores da temática da campanha deste ano 

(preferencialmente um agente do dizimo ou de uma pastoral social ) .  

Em função das despesas com o evento (refeições, lanches ) estamos solicitando a 

colaboração de R$ 50,00 por pessoa,  as vagas são limitadas em  80 pessoas por a nossa 

Arquidiocese   Colocaremos ônibus com saída às  7:00 em frente a Paróquia Nossa Senhora de 

Lourdes  no Siqueira  campos. ( terão prioridade nos ônibus os primeiros que se solicitarem as 

vagas) 

Para nos acompanhar neste seminário estará conosco o Assessor da Equipe Nacional de 

Campanhas da CNBB, o Psicólogo e Teologo Antônio Evangelista. 

 Agradecemos, desde já, a confirmação dos participantes de cada paróquia, movimento, 

grupo ou pastoral até o dia 20/01/2020 inscrições e confirmações   Procurar ( Marcos ) 

999891181  ( Magnólia )  3236-1196/99835-7885 ou ( Irenir ) 99820-2719  ou pelo e-mail  

irenirjs@yahoo.com.br (Irenir), ampletutestofados@yahoo.com.br (Marcos) 

Lembramos também que no dia 26/02/2020 às 16:30h no anexo da catedral   a Missa de 

abertura da Campanha da Fraternidade de 2020. Contamos com a presença de representantes 

das Pastorais, Grupos e Movimentos desta Arquidiocese. Aproveitamos o ensejo para reiterar 

nossos votos de abençoado e fecundo 2020                                          

                                      DOM JOÃO JOSÉ DA COSTA                         

                                                                       ARCEBISPO  METROPOLITANO 

Pe. Adriano Andrade dos Santos                                                  Marcos Alberto De Oliveira 

Assistente Espiritual.                                                                       Equipe de Animação 

mailto:irenirjs@yahoo.com.br
mailto:irenirjs@yahoo.com.br

