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**************************************************************************************** 
 
Ofício Circular nº 003 / 2020 /DFD / Cúria Diocesana  
                

Miracema do Tocantins, 15 de janeiro de 2020. 
 
 
Aos (as) Senhores (as); 
Padres, Diáconos, Irmãs, Catequistas, Dirigentes de Comunidades, Secretários (as) e 
Coordenadores (as) de Pastorais, Movimentos e Organismos. 
 
 
Assunto: Escola Catequética. 
 

A Evangelização exige preparo, qualificação e atualização dos seus agentes, portanto, a 

formação dos catequistas é fundamental nesse processo, pois, “Qualquer atividade pastoral que 

não conte, para a realização com pessoas realmente formadas e preparadas, coloca em risco 

sua qualidade” (DGC 234). 

A Diocese de Miracema do Tocantins anuncia a realização do primeiro Módulo da Escola 

Catequética, que acontecerá no CTLDJC – Centro de Treinamento de Líderes Dom Jaime 

Colins, em Miracema do Tocantins na Avenida Francisco Aires nº 135, de 31 de janeiro a 02 de 

fevereiro de 2020.  Assessorado por Imã Vanderlane, da Congregação das Irmãs Paulinas.  

As inscrições estão abertas no site da Diocese de Miracema do Tocantins 

(www.diocesedemiracemato.org.br), no item Programações e Eventos – Escola Catequética. 

O investimento para o primeiro módulo é no valor de R$ 100, 00 (cem reais). O período das 

inscrições será de 07 a 20 de janeiro de 2020, impreterivelmente. A inscrição será confirmada 

mediante o pagamento, envio de comprovante e nome completo dos participantes até dia 20 de 

janeiro de 2020 para o seguinte e-mail: ctlmiracema@gmail.com O depósito deverá ser feito na 

conta corrente do Banco do Brasil, 32846-4. Agência 0862-1, favorecido: Diocese de Miracema 

CTL.  

O Encontro terá inicio na sexta-feira dia 31 de janeiro a partir das 17 horas com 

credenciamento, jantar às 18 horas, e o término no domingo dia 02 de fevereiro às 12 horas. 

São convidados a participar, além dos/as catequistas e coordenadores, todos que se 

interessam pela catequese. Pedimos que divulguem esta informação entre os catequistas e 

todos os que possam ter interesse neste evento. Trazer bíblia, caderno, caneta, materiais de 

uso pessoal, roupa de cama e banho e copo.  

Gratos pela vossa dedicação ao serviço da Igreja, a todos dirigimos uma afetuosa 

saudação. 

 

Dom Philip Dickmans e Equipe de Coordenação. 

 

 
 

                        Dom Philip Dickmans 
                      Bispo Diocesano 
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