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Autor/Instituição Cúria Diocesana de Nova Iguaçu 

Número de 

Documentos 
164 

Quantidade e tipo de 

documentação 

Documentos oficiais, relatórios, matérias, panfletos, anotações, 

cantos. 

Dia/ Mês/Ano 1987 a 2017 

Formato A4 

Resumo 

O arquivo reúne panfletos, anotações do Pe. Geraldo, matérias, 

cantos e documentos oficiais a respeito da Comissão Pastoral 

da Terra, principalmente em Nova Iguaçu.  

Palavras-Chave Comissão Pastoral da Terra, terra, Nova Iguaçu, Pe. Geraldo.  

Notas explicativas 

A documentação foi doada para digitalização pela Cúria 

Diocesana de Nova Iguaçu, local em que estão depositados os 

documentos originais. Mantemos aqui a mesma organização da 

documentação que se encontra no Arquivo da Cúria: de forma 

geral, trata-se de Fundos, subdivididos em caixas.  
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