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- Uma Igreja em Estado Permanente de Missão - 
 

 

Prot.01/2023 
Aos (as) Senhores (as); 
 Padres, Diáconos, Irmãs, Secretários/as, Coordenadores de Pastorais, Movimentos, 
Organismos e Novas Comunidades. 

 
Miracema do Tocantins, 12 de janeiro de 2023. 

 
 

Assunto: FORMAÇÃO CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2023. 
 

A Campanha da Fraternidade é uma das maneiras de viver a espiritualidade do 

tempo quaresmal. Como gesto concreto desse tempo, temos a proposta de unir forças na 

construção de uma sociedade que melhor corresponda à mensagem do Evangelho. 

  Para esse ano de 2023, os bispos do Brasil nos convidam, à luz da fé, refletir sobre 

a questão da fome em nosso país, convictos de que ela é uma realidade que assola uma 

multidão.  

Com o tema: “Fraternidade e Fome” e o lema “Dai-lhes vós mesmos de comer!” 

(Mt 14, 16) a CF nos convida a promover um diálogo sobre a problemática da fome, à luz 

da fé cristã, além de propor caminhos em direção a um humanismo total e solidário. 

 Dessa forma, a Diocese de Miracema do Tocantins, convida as paróquias/áreas 

missionárais a participarem do nosso Encontro de Formação da CF 2023, cujas 

informações seguem abaixo: 

 Data: 27 a 29 de janeiro de 2023.  

 No Centro de Treinamento de Líderes – Miracema do Tocantins. 

 Início às 18h com o jantar e término com o almoço do dia 27. 

 São convidados 2 (dois) agentes de cada paróquia.  

 Fazer a inscrição até o dia 20 de janeiro (sexta-feira) exclusivamente pelo link em 

anexo. 

A taxa total da formação da CF é de R$: 150,00 (cento e cinquenta reais) por 

pessoa. A taxa deverá ser depositada na Conta: 32846-4, Agencia: 0862-1, Titular: CTL 

Diocese de Miracema/Banco do Brasil. Enviar o comprovante de deposito e nome dos 

participantes para o e-mail: ctlmiracema@gmail.com. Levar para o encontro material  de 

uso pessoal: agenda, caneta, copo, máscara, álcool em gel e roupas de cama e banho.  

 

 

                          Dom Philip Dickmans 
                        Bispo da Diocese de Miracema do Tocantins 
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