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Nome da Pasta Pastoral do Negro em Itaguaí 

Autor/Instituição  Pastoral do Negro em Itaguaí/Diocese de Nova Iguaçu 

Número de 
Documentos 1107 

Quantidade e tipo de 
Documentação Cartas, Informes, Livros, Livretos, cartilhas, fichas, fotografias 

Data/Ano 1978 a 2019 

Formato A5, A4, A3, Ofício 

Resumo  

O arquivo reúne cartas, informes, livros, livretos, cartilhas, 

fichas, fotografias, atas de encontros, dentre outros documentos 

produzidos e conservados pela Pastoral do Negro da cidade de 

Itaguaí, no Rio de Janeiro. O conjunto documental envolve 

produções locais, nacionais e internacionais voltados para a 

comunidade negra cristã.  

Palavras-Chave Pastoral do Negro; Itaguaí; Diocese de Nova Iguaçu  

Observações 
A documentação foi doada para digitalização pela Cúria 

Diocesana de Nova Iguaçu, onde se encontram os documentos 

originais. Encontra-se em bom estado de conservação.  

 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































' " �cgional Lesto 1 da CNBB 
H. Uc11iil111i11 Conslanl, 23- S. :,20-lcl.10211232-2025

C[p 20.241 • Glo1la · IÍlo de lancho · IU

• 

A,n::xos: 

no 1. relatório da reuniÜo de preparoçao. 

CÔn. Am�r� Cavalcanti de Albuquerque
Secretario do Reg. Leste CNBB 

-5-

Aldith Maria Teixeira �ilva 
Coordenadora da C.?. • 

• 

----
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