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Campinas, 01 de Maio de 2022. 
 
Prezados Srs. Párocos, Administradores Paroquiais e Casais Coordenadores da Pastoral Familiar e de 

Movimentos e Equipes ligados à Área Pastoral Familiar. 
 
A Paz do Senhor! 
A Área Pastoral Familiar da Arquidiocese de Campinas, em sintonia com a Comissão Episcopal Pastoral 

para a Vida e a Família da CNBB, o Dicastério para os Leigos, Família e Vida, em comunhão com o desejo e 
determinações do Santo Padre, o Papa Francisco, e de nosso Arcebispo, Dom João Inácio Müller, vem até vós, 
divulgar e solicitar vossa generosa colaboração para a realização do X ENCONTRO MUNDIAL DAS FAMÍLIAS, no 
âmbito de nossa Arquidiocese. 

Desta vez, a pedido do Papa Francisco e orientação do Dicastério para os Leigos, Família e Vida, e da 
Comissão Pastoral para a Vida e a Família da CNBB, o X Encontro Mundial das Famílias acontecerá de modo 
simultâneo em todas as Dioceses do mundo inteiro, junto a Diocese de Roma, sede oficial do evento. Assim 
nossa Arquidiocese assumiu a proposta, sob a orientação de nosso Pastor, Dom João Inácio Müller, para que 
aqui também realizemos este Encontro, envolvendo todas as Paróquias na divulgação e realização do mesmo. 

Junto com esta missiva estamos distribuindo o cartaz físico de divulgação do X Encontro Mundial das 
Famílias, com a nossa programação Arquidiocesana. Destacamos alguns pontos dos quais pedimos vossa 
generosa colaboração e contribuição para a divulgação e realização dos mesmos: 

1º) Missa de abertura do X Encontro Mundial das Famílias em todas as Paróquias da Arquidiocese no dia 
22 de Junho de 2022. O horário desta missa fica a critério de cada Paróquia definir. Estamos trabalhando em 
uma proposta litúrgica para esta celebração, que em breve estaremos disponibilizando para todas as Paróquias 
e suas equipes de Liturgia e da Pastoral Familiar. Seguindo a orientação da Comissão Episcopal Pastoral para a 
Vida e Família, sugerimos, que se for possível, seja feita uma “festa” paroquial com as famílias neste dia; 

2º) No dia 26 de Junho de 2022 será celebrada uma Missa Arquidiocesana de encerramento do X 
Encontro Mundial das Famílias na Arquidiocese. Sendo tanto quanto possível, contamos com a participação dos 
senhores padres e diáconos nesta celebração. Vossa presença será para nós e todas as famílias presentes motivo 
de grande júbilo. Contamos com vossa colaboração na divulgação desta Solene Celebração Arquidiocesana e, se 
possível, a organização de caravanas da Pastoral Familiar e de famílias para participarem da mesma; 

3º) Para que possamos estimular e orientar todos os agentes pastorais, particularmente da Pastoral 
Familiar, sobre a realização do X Encontro Mundial das Famílias, marcamos uma tarde de Encontro com todos 
os casais coordenadores paroquiais da Pastoral Familiar e de Movimentos e Equipes ligados à Área Pastoral 
Familiar na Arquidiocese, para o dia 28 de Maio de 2022, das 14:00h às 17:00h, no Salão Paroquial Pe. José 
Gaspar, da Paróquia Santo Cura D’Arns, à rua Waldemar César da Silveira, nº 26, Jardim Cura D’Arns (Swift), 
Campinas. Esta será uma ocasião ímpar de fortalecimento dos vínculos pastorais da diversidade de equipes que 
atuam na Área Pastoral Familiar em nossa Arquidiocese. 

Nesta oportunidade, agradecendo vossa colaboração, aproveitamos para reiterar nossos protestos de 
estima e consideração. Permaneçam na Paz do Senhor. 
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Pe Carlos Alberto Rodrigues Jorge 

Assessor da Área Pastoral Familiar 


