
 

CARTA DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DIOCESANA DE PASTORAL 

2017 

                                                                       

                                                                      Porto Nacional – TO, 09 de janeiro de 2017 

 

      Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo! 

Conforme decidimos na reunião do conselho Presbiteral estou enviando a todos a 

carta de convocação para a nossa Assembleia Diocesana, a mesma será realizada nos 

dias 18 e 19 de fevereiro de 2017. Foi consenso trabalharmos o documento 102 da 

CNBB. Neste clima já vivenciamos a Assembleia.  

É tempo de avaliar a caminhada, contemplar as conquistas, aprender com os erros e 

planejar o nosso futuro, em direção a uma diocese que evangeliza a partir de Jesus, na 

força do Espírito Santo, com o anseio de ser discípula, missionária, profética e 

misericordiosa à serviço da vida. 

✓ O tema da nossa assembleia será:  

 AS DIRETRIZES GERAIS DA EVANGELIZAÇÃO NO BRASIL 2015 A 2019. 

✓ Participantes da Assembleia: 

O Bispo, o clero, religiosos (as), leigos (as) seminaristas: e cinco pessoas por 

paróquia. 

✓ Valor: cada Paróquia vai contribuir com R$ 400,00. 

✓ Local: Paróquia Nossa Sra D`Abadia, em Taguatinga – TO 

 

▪ Metodologia da Assembleia 

VER: Para conhecermos a realidade, as pastorais e movimentos existentes e o 

trabalho de ação social. 

JULGAR: Estudos das DGAE 2015-2019 



AGIR: Trabalharmos as prioridades pastorais da Diocese. Em cima das cinco 

urgências; catequese, família, juventude, liturgia e dízimo. Tendo em vista que todas 

as expressões da vida eclesial estão contempladas nessas cinco diretrizes. 

Justificativa: 

  A Diocese de Porto Nacional, ao longo de sua caminhada de cem anos, 

caminhada Pastoral e religiosa, experimenta os mais variados modos de expressão 

da fé. Da Romaria do Senhor do Bonfim, que representa o maior acontecimento 

religioso popular anual, às grandes Assembleias que estabelecem as linhas de sua 

caminhada de Pastoral de Conjunto. 

Hoje, com esta caminhada centenária, respirando os ares da modernidade, vamos 

realizar a Assembleia Pastoral com foco nos já elaborados diretórios Pastorais 

Diocesano, à luz do documento 102 da CNBB, na direção da renovação da 

Paróquia, como o centro da animação da vida da Igreja.  

▪ Objetivo geral: 

Estudar e aprofundar os Diretórios Pastoral Diocesano, tornando cada vez mais 

real a vida da Pastoral de Conjunto da Diocese.   

 

▪ Encaminhamentos: 

✓ Assembleia Diocesana. 

✓ Assembleias nas Foranias. 

✓ Assembleias Paroquiais, na mesma dinâmica, aprofundando os temas já 

proposto, chagando assim nas bases os elementos de conjunto. 

✓ O trabalho de encaminhamento será através de oficinas.  

 

Que Nossa Senhora das Mercês ilumine a todos com seu amor de mãe, vamos 

fortalecer nossa comunhão e participação. 

Em Cristo Jesus,  

 

 ________________________________ 

DOM ROMUALDO MATIAS KUJAWSKI 

BISPO DIOCESANO 


