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COLETA DA CAMPANHA DA EVANGELIZAÇÃO 

 
Caríssimos irmãos presbíteros: Párocos, Vigários Paroquiais e Administradores 

Paroquiais.  

 

Saudações em Cristo Jesus! 

 

Conforme o costume, durante o tempo do Advento a Igreja celebra a Campanha da 

Evangelização. Os eixos centrais da Campanha de Evangelização deste ano são: o cuidado 

com o anúncio da Palavra, com os pobres e com as comunidades. O lema da Campanha é uma 

frase tirada da Parábola do Bom samaritano: “Cuida dele!”. O objetivo da Campanha para a 

Evangelização é “motivar os fiéis a participarem efetivamente da missão da Igreja por meio 

do testemunho de vida, de ações pastorais específicas e da garantia de recursos para a ação 

pastoral”. 

Como gesto concreto da Campanha da Evangelização, acontecerá nos dias 14 e 15 de 

dezembro a coleta da Evangelização. O recurso financeiro arrecadado com esta coleta é 

muito importante para o dinamismo evangelizador e pastoral das dioceses e arquidioceses, 

visto que 45% do valor arrecadado ficam nas Igrejas Particulares para serem investidos em 

cursos, formações, retiros, encontros e outros eventos de cunho evangelizador e pastoral.  

Meu caro irmão, este ano, por causa da mudança de logística da CNBB que resolveu 

enviar o material da Campanha da Fraternidade juntamente com o material da Campanha da 

Evangelização, até o presente momento (04 de dezembro) o Centro Pastoral Arquidiocesano 

não recebeu o material que deveria ser expedido para as Paróquias e comunidades, 

especialmente os envelopes da Campanha. Como não teremos tempo hábil para enviá-los, 

estou escrevendo esta correspondência para justificar o ocorrido.  

Aproveito a ocasião para pedir o seu empenho na divulgação da coleta e na motivação 

do nosso povo para esta ajuda solidária. Na Coleta do ano passado, os recursos arrecadados 

foram em torno de R$70.000,00 e os pedidos feitos pelas Pastorais e Movimentos da 

Arquidiocese foram em torno de R$ 120.000,00. Isso significa que o valor arrecadado não foi  
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suficiente para acolher as solicitações feitas ao longo deste ano. Visando o bem pastoral e                                 

evangelizador da nossa Arquidiocese, que necessita também de recursos financeiros, faço-lhe 

este pedido fraterno.  

Com votos de abençoado natal e feliz ano novo, me despeço.  

Em Cristo, 

 

 

 

Pe. Edmar José da Silva 

Coordenador Arquidiocesano de Pastoral 


