
 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 

Campanha da Fraternidade  

 

Avaliação Regional da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016  

1. Identificação do Regional: ___________________ 
 

a) O Regional mantem uma Equipe Permanente de Campanhas?  (     ) Sim   (    ) Não 
 

b) Nome e e-mail da pessoa de referência da Equipe de Campanhas no Regional:  

Nome:                                                                           E-mail:  

 

2. Quanto a Animação e Capacitação CFE 2016: 

a) O Regional enviou representante na capacitação nacional da CFE 2016? (    ) Sim  (    ) Não. 

 

b) Citar as ações realizadas pelo regional na animação e capacitação da CFE 2016: ________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

3. Quanto a realização 

a) Das ações acima quais se mostraram mais eficazes: _____________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________________________ 
 

b) Quais as dificuldades identificadas? ___________________________________________________________________ 

                 ________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

c) O Regional elaborou subsídios próprios para a CFE 2016? Sim (    )  Não (    ) 

 
4. Quantas dioceses há no regional e quantas têm constituído o FDS? 

 
5. Quanto à avaliação da Campanha da CFE 2016? 

 

a) O Regional promoveu encontro de avaliação com representantes das Dioceses? Sim (    ) Não (    ) 
 

b) Destacar ações positivas na realização da CFE 2016: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

6. Avaliação do texto base da CFE 2016: 

a) O que você destaca na abordagem do VER? _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 

b) O que você destaca na abordagem do JULGAR? ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 

c) O que você destaca na abordagem do AGIR? _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 

7. Observações da equipe regional de campanhas sobre a CFE 2016: _______________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

8. Apresente sugestões de temas para as próximas Campanhas da Fraternidade com justificativa:  

_________________________________________________________________________________ 
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Campanha da Fraternidade  

 

 

9. Quanto a CF 2017:  
a) Está agendado o seminário de capacitação no regional? Sim (      )  Não (     ) 
b) Quando? ______________________________________________________ 

 

O Seminário Nacional de Campanha para CF 2017, será realizado em Brasília dias 08 a 10 de agosto de 
2016, nas POM;  Cada regional enviar 2 representantes. 

 


