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Ofício Circular nº 001/2019                                       Miracema do Tocantins, 09 de janeiro de 2019. 

 

 

Aos (as) Senhores (as); 

Padres, Diáconos, Irmãs, Dirigentes de Comunidades, Secretários (as) e Coordenadores (as) de 

Pastorais, Movimentos e Organismos; 
 

 

Assunto: Estudo da Campanha da Fraternidade 2019. 

 

Prezado/a Senhor/a; 

A Campanha da Fraternidade tornou-se especial manifestação de evangelização libertadora, 

provocando, ao mesmo tempo, a renovação da vida da Igreja e a transformação da sociedade, a partir de 

problemas específicos, tratados à luz do Projeto de Deus. 

A Campanha da Fraternidade (CF) 2019 tem como tema: “Fraternidade e Políticas Públicas” e 

o lema: “Serás Libertado pelo Direito e pela Justiça” (Is 1,27). O Objetivo Geral da campanha da 

Fraternidade 2019 é: “Estimular a participação em Políticas Públicas, à luz da Palavra de Deus e da 

Doutrina Social da Igreja para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade”. 

Para aprofundar sobre essa temática está marcado para os dias 25 e 26 de janeiro de 2019, um 

momento de estudo e reflexão, no Centro de Treinamento de Líderes – CTL em Miracema do Tocantins. 

A formação começará no dia 25/01 às 18h e término no dia 26/01 às 16h. Pedimos insistentemente que 

cada paróquia e comunidade enviem uma equipe de três pessoas, que possam dinamizar e desenvolver a 

Campanha da Fraternidade em suas respectivas paróquias e comunidades. Para facilitar a organização do 

encontro pedimos que informe o número de participantes pelos telefones (63) 3366-1234 ou (63) 98462-

7462 ou e-mail ctlmiracema@gmail.com, até o dia 22 de janeiro de 2019. A taxa total do encontro é de 

R$: 80,00 (oitenta reais) por pessoa. O valor da taxa deverá ser depositada antes do encontro e de acordo 

o numero de participantes, na Agencia: 0862-1, Conta: 32846-4, Titular: CTL Diocese de 

Miracema/Banco do Brasil. Enviar o comprovante de deposito para o e-mail: 

ctlmiracema@gmail.com.  

Sob as bênçãos de Maria, rogamos a Deus para nos encorajar a fim de que possamos fazer ecoar 

nosso grito à sociedade brasileira sobre a violência. 

 

 

                                      Dom Philip Dickmans 

                                          Bispo Diocesano 
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