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CARTA SOBRE FORMAÇÃO CFE 2021. 

Fortaleza, 08 de dezembro de 2020.   

Caríssimos irmãos/ãs, 

Durante o Advento, tempo de Graça e Esperança em nossa Igreja, chegamos a preparação 

de nossa 5ª Campanha da Fraternidade Ecumênica, que desde os anos 2000, se apresenta como 

espaço de diálogo entre cristãos, cristãs e pessoas de boa vontade.  

Em 2021, o tema da Campanha é “Fraternidade e diálogo: compromisso de amor”. Na carta 

aos Efésios encontramos a inspiração bíblica que iluminará nossa caminhada: “Cristo é a nossa 

paz: do que era dividido, fez uma unidade” (Ef, 2.14a). Em tempos de crises, incertezas, conflitos o 

convite ao diálogo como compromisso de amor em Cristo, portanto, entre todos nós, é 

indispensável como ato cristão.  

Assim, diante da Pandemia do Coronavírus, para vivenciarmos nosso processo formativo, a 

Equipe de Campanhas do Regional optou em participar, de forma online, em parceria com 

Conselho Nacional das Igrejas Cristãs- CONIC, Centro de Formação Terra do Sol e Setor de 

Campanhas Nacional da CNBB, durante os meses de setembro a dezembro/2020, de ciclos 

formativos sobre temáticas relacionadas a CFE 2021. Para quem não pode acompanhar online, 

segue os links das formações. É de fundamental importância que animemos a todos/as a se 

envolverem e beber dessas fontes:   

Formação CONIC  
 28/09 – Introdução à CFE/2021 
     https://www.youtube.com/watch?v=0DG5SsnOTv0  
 29/09 – Sobre o que falamos pelo caminho? 

https://www.youtube.com/watch?v=zNXz3lcNdOo    
 30/09 – Carta para pessoas de boa vontade num mundo cheio de barreiras e divisões: 

análise da Carta aos Efésios - https://www.youtube.com/watch?v=PgBYonO6JEg  
 01/10 – Redescobrindo Cristo no caminho: a paz do Ressuscitado que nos une – 

evangelização para a cultura da não violência – caminhos a trilhar – Análise de Lucas - 
https://www.youtube.com/watch?v=Y02IdyLHpqQ  

 
Formação Centro de Formação Terra do Sol 

 Dia 17/11 - O que as Igrejas falam sobre o 
ecumenismo? https://www.youtube.com/watch?v=EClFY68oPeE  

 Dia 18/11 - As escrituras nos abrem ao 
ecumenismo. https://www.youtube.com/watch?v=fsMEEGw2zX0 

 Dia 18/11 - As ações que somos inspirados a praticar diante da realidade e da iluminação 
bíblica. https://www.youtube.com/watch?v=O8Gu267LqEc 
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Formação Setor de Campanhas – CNBB 

 Dia 01/12 - https://www.youtube.com/watch?v=6Slvh0ApCR4  

 Dia 02/12 – https://www.youtube.com/watch?v=yAgt4zDJxsk  

 Dia 03/12 -  https://www.youtube.com/watch?v=3KNQadMKVNk  

  Dessa forma, diante de um intenso e profundo processo formativo, realizaremos dia 12/12, das 

14h00 às 17h00, a etapa final de nosso ciclo de formação, em âmbito regional. A mesma ocorrerá 

na modalidade virtual e o acesso se dará através do link https://meet.google.com/bcu-qkex-fpq.  

Solicitamos que cinco pessoas de cada Diocese (referência das equipes diocesanas de 

campanhas, representantes de pastorais/organismos/CEBs, representantes de Igrejas Cristãs 

parceiras) possam participar dessa culminância.  Em anexo apresentamos a programação 

detalhada.  

Sob as Bênçãos de Deus, despedimo-nos fraternalmente.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pe. Francisco Alves Magalhães 
Secretário Executivo  

 CNBB – Regional NE1 

 
 

Patrícia Amorim 
Assessora Regional da CNBB 

Regional Nordeste 1. 
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FORMAÇÃO CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA 2021.  

DATA: 12 de dezembro de 2020.  

LOCAL: virtual, acesso: Para participar da videochamada, clique neste link: 

https://meet.google.com/bcu-qkex-fpq  

PARTICIPANTES: cinco pessoas de cada diocese (referência das equipes diocesanas de campanhas, 

representantes de pastorais/organismos/CEBs, representantes de Igrejas Cristãs parceiras); 

assessoria regional e secretário regional CNBB NE1; coordenador de Campanhas CNBB; 

convidados.  

OBJETIVO: Apresentar os objetivos da CFE 2021; consolidar o ciclo de formação da CFE 2021; 

refletir a campanha a partir do Ver, Julgar, Agir e Celebrar, e indicar calendário para realização da 

CFE no regional Nordeste 1.    

Equipes: Relatoria: Diocese de Limoeiro do Norte; Oração: Diocese do Crato.  

Horário  Assunto  Responsável  
14h00 Acolhida e Oração Inicial Pe. Magalhães e 

Diocese do Crato 
14h15min Apresentação das Campanhas ecumênicas: 

linha do tempo; CFE 2021 – Tema, Lema, 
objetivos.   

Patrícia Amorim 

14h30min Reflexão sobre a PRIMEIRA PARADA: 
Trocando impressões sobre os 
acontecimentos.  

Pe. Patrick – setor 
Campanhas CNBB  

14h50min Reflexão sobre a SEGUNDA PARADA: “Carta 
para as pessoas de boa vontade em um 
mundo cheio de barreiras e divisões”.  

Pe. Luís Sartorel – CEBI 
CE.   

15h10min Debate   Plenária  
15h30min Intervalo   
15h40min Reflexão sobre a TERCEIRA PARADA: Cristo é 

a nossa paz: do que era dividido fez uma 
unidade.  
Painel: Prática de unidade entre Cristãos/as: 
O que estamos fazendo para derrubar os 
muros?  

Pastor Mardes – Igreja 
Batista; 

Regilvânia Mateus – 
Articulação das 

Pastorais Sociais, CEB’s 
e Organismos.    

16h10min Debate  Plenária 
16h30min Proposta Planejamento para as dioceses.  

Encaminhamentos Finais.    
Patrícia Amorim 

17h00min Encerramento e Envio.  Diocese do Crato.  
 

 


