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CARTA CONVITE  

 

 

Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs,  

 

A Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Santarém realiza no dia 29 de outubro de 2022, 

sábado, seu 23º Encontro Arquidiocesano. Será no salão da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, 

bairro Aparecida, das 8h às 17h30. Neste momento de unidade, iremos conhecer o Documento 

final do IV Encontro da Igreja católica na Amazônia Legal (Documento de Santarém 50 anos: 

gratidão e profecia); teremos uma oficina de transmissão em redes sociais; repassaremos algumas 

orientações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); alguns relatos de boas práticas nas 

ações de nossos agentes da Pascom; e finalizaremos com a agenda da Pascom Arquidiocesana.  

 

O formato do encontro será totalmente presencial, mas sem deixarmos de manter os cuidados de 

combate à Covid-19.  

 

Convidamos para este encontro os agentes de Pascom das Áreas Pastorais e Paróquias de nossa 

Arquidiocese; as Paróquias e Áreas que não têm equipe de Pascom, podem enviar representantes; 

e os missionários de Pastorais, Movimentos Eclesiais e demais equipes que atuam em ações de 

comunicação. 

 

As inscrições devem ser feitas até o dia 25 de outubro por meio do formulário online: 

https://forms.gle/P64FSQsCauGTyTgZA. Para ajudar nas despesas deste encontro, solicitamos 

uma taxa no valor de 50 reais para cada participante das regiões pastorais da área urbana de 

Santarém (Regiões 1, 2, 3, 4 e 5) e para os missionários de pastorais, movimentos eclesiais e 

demais equipes que atuam em ações de comunicação. E para cada participante das regiões pastorais 

6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, a inscrição é no valor de 30 reais. O pagamento pode ser feito no Centro 

Arquidiocesano de Pastoral ou por meio da chave PIX - CNPJ: 057124010004-30 - Centro de 

Defesa e Promoção da Pessoa Humana. 

 

Mais informações: Alessandra Miranda (93) 99148 -0169/Aritana Aguiar (93) 99124-7871 

 

 

Santarém, 12 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

 

               

               Pe. Cleonildo Paulo                                                   Alessandra Miranda 

   Coord. Arquidiocesano de Pastoral                            Coord. Arquidiocesana da Pascom 
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