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49ª ASSEMBLEIA DIOCESANA DE PASTORAL 

TEMA: Pilar da ação missionária à luz da síntese sinodal 

diocesana. 

 

Dia 18/11 

Manhã. 

A assembleia inicia-se às 08h15 com o momento da Celebração de 

Abertura, presidida por Pe. Francisco Moreira Otaviano, administrador 

diocesano da Diocese de Quixadá. Logo após, o administrador pronunciou as 

palavras de acolhida aos presentes, reforçando a obrigação missionária da 

Igreja e pede que “juntos, possamos viver a sinodalidade”. Tendo em vista o 

início do ano vocacional, pede orações para que Deus suscite mais vocações 

para nossa diocese. Agradece a presença das representações das paróquias, 

instituições da diocese, como também do secretário-geral do Regional 

Nordeste I da CNBB, o Pe. Francisco Alves Magalhães, do clero da Diocese 

de Sobral. 

Pe. José Maria Loiola, Coordenador Diocesano de Pastoral, realiza então 

as palavras iniciais e os encaminhamentos necessários para a este primeiro 

dia de assembleia, reforçando que esse evento é de extrema importância para 

o bom caminhar da diocese e que deve ser bem aproveitado, não sendo 

apenas para receber formação, mas para contribuir no crescimento diocesano. 

Apresenta então o assessor da assembleia, Pe. João Batista Moreira 

Gonçalves, vigário-geral da Diocese de Iguatu, e passa para ele a palavra. 

O assessor agradece o convite para a participação, reforçando a fala de 

Pe. Loiola dizendo que a assembleia é um dos mais importantes momentos 

da vida diocesana, sendo uma perfeita expressão da sinodalidade da Igreja. 

Exorta aos presentes sobre a importância do bispo e que o período de vacância 

é onde isso mais se expressa. Pede que aguardem com paciência e fé a vinda 
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do novo bispo de Quixadá, que “está       no coração de Deus”. Fala sobre a 

função e a importância do Administrador Diocesano, que é “como alguém 

que cuida de uma casa, esperando o dono chegar”, dizendo que não é uma 

tarefa fácil, “é um peso muito grande”, e que devemos sempre rezar pelo 

administrador. 

Em seguida, apresenta a sua exposição, que traz como título “O Sínodo 

e a sinodalidade: Conceito, história e objetivos”, deixando claro que não é uma 

aula, mas serve de inspiração para a ação sinodal e missionário da Igreja. Fala 

sobre os dados estatísticos da religiosidade no Brasil, onde Piauí e Ceará são 

os que mais possuem católicos. A nível nacional, foi-se constatado que há 

Estados onde mais de 50% das pessoas já não professam mais a fé católica, 

são em sua maioria protestantes ou se declaram “Sem religião”, sendo este 

último grupo a maioria pertencente ao público jovem. Quanto àqueles que 

participam ativamente de missas e outras atividades, a maioria faz parte do 

grupo da terceira idade, enquanto os jovens apresentam uma expressão 

extremamente reduzida. Expõe uma pesquisa realizada na Diocese de Iguatu, 

que constatou que 0,87% dos jovens do território diocesano 

frequentam/participam das atividades nas igrejas. Isso é um dado 

preocupante, pois a maioria que hoje participa, futuramente será 

impossibilitada pela idade avançada. O problema atual é esse: O que está 

sendo feito para transmitir a fé para a imediata e a próxima geração? 

Expõe a importância da linguagem que a Igreja deve utilizar, pois 

muitas vezes não toca os jovens, que estão “alheios” a essa realidade eclesial. 

O “catolicês” não atrai os jovens, como se “falássemos a nós mesmos”. A 

linguagem é, pois, um desafio pastoral, reconhecido, inclusive, pela Santa Sé 

Apostólica. Reforça as Diretrizes da Evangelização no Brasil propostas pela 

CNBB, que apresenta os 4 pilares que devem sustentar a vida da igreja: Palavra, 

Pão, Caridade e Ação Missionária. Usa como figura o auditório em que 

acontece a assembleia para explicitar essa questão: Ninguém ver os pilares, 

mas ver a construção em si. Em um curso feito em Brasília, Dom Joel partilha 
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que está faltando cuidados aos pilares. Propõe a partir disso “consolidar 

comunidades, pequenos núcleos”, nas escolas, locais de trabalho etc. Ou seja, 

“Comunidade de comunidades”, como propõe o Documento 100 da CNBB. 

Frisando a sinodalidade, fala da importância da comunicação entre os 

membros da igreja, o diálogo. O sínodo não serve para mudar a doutrina, mas 

a forma de anunciá- la. À luz do Concílio Vaticano II, diz que a hierarquia da 

Igreja é serviço, pois todos possuímos o sacerdócio comum dos batizados; 

“Caminhar conjuntamente”, “Todos são protagonistas”, é a proposta do 

Sínodo, destruindo assim o antigo pensamento clericalista, não querendo 

destruir a hierarquia, mas deixando claro que ela existe para ser serviço, 

como que uma “inversão da pirâmide”, para ajudar o povo de Deus   a viver 

seu sacerdócio batismal. Incentiva assim a participação sinodal do povo de 

Deus, que pode trazer muitas contribuições. Alerta sobre os perigos de 

atividades feitas sem oração - “Tudo na Igreja deve ser feito na oração, se 

não, vira sindicato”. Assim como os perigos dos “pentecostais da igreja 

católica”, que são os pregadores “fechados em si”, que buscam “lavar os 

cérebros” dos fiéis pouco instruídos. Relembra  que o “Modo de viver 

específico da Igreja” é o ser missão, o exercer a missionariedade. “Nunca 

devemos nos considerar perfeitos para a missão, é arriscar e confiar, pois 

Jesus vai ajudando no caminho (‘Eu estarei convosco todos os dias, até o 

fim’)”. Elogia a iniciativa do Papa em criar o sínodo, e destaca que 

sinodalidade  “veio para ficar”, pois foi resgatada a natureza eclesial que é 

desde sua origem sinodal. Deve-se, pois, evitar que se esqueça esse jeito de 

ser e assuma ideologias como o marxismo e o capitalismo. Pede que o que for 

discutido em assembleia não seja esquecido ou ignorado, mas posto em 

prática. 

Após o intervalo, tem a palavra o Pe. Francisco Alves Magalhães, 

secretário geral do Regional Nordeste I da CNBB, que incentiva os 

participantes para aproveitarem a ausência de bispo para reforçar a 

“diocesaneidade”, para que se concretize quando o novo chegar. Reforça a 
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fala de Pe. João Batista a cerca da sinodalidade usando como exemplo a 

Santíssima Trindade. Parabeniza a Diocese de Quixadá pelos trabalhos 

pastorais realizados até aqui e fraternalmente põe-se a disposição, em nome 

do Regional, podendo nós contarmos com apoio e orações. 

Voltando a sua exposição, o padre assessor propõe uma ressonância dos 

presentes. 

O professor Marcos Nobre, da Unicatólica de Quixadá, pergunta sobre a 

influência da  mídia digital sobre os jovens; 

O Pe. Raimundo Nonato, explana sobre a falta de estrutura na família 

moderna, que  causa impacto na vida dos jovens. Reforça que a atenção 

deve ser dada à base, 

citando os documentos de Medellin e Puebla. Cita um exemplo de uma 

criança que conheceu que demonstrou ser exercida influência das mídias 

modernas. Diz que a Igreja deve buscar uma maneira de tocar os jovens nesse 

meio digitalizado e não apenas prestar um mero assistencialismo. 

O leigo Matheus, da Pastoral da Juventude, pergunta quais os limites 

que a Pastoral da Juventude deve ultrapassar para chegar aos jovens e não 

ser como que um “sindicato  da juventude” 

O Pe. Luciano Limaverde, expõe o problema dos jovens que são 

influenciados por pensamentos “pré-Concilio Vaticano II”, que acabam por 

“engessados” em pensamentos “tradicionalistas” extremos. 

Prof. Marcos James, reitor da Universidade Católica de Quixadá, expõe 

o problema dos jovens que acabam por atentar contra a própria vida. Fala 

sobre o projeto “Pra Vida”, do referido Centro Universitário, que trata de 

jovens com pensamentos suicidas. Elogia  a explanação do assessor como uma 

“ação corretiva”, mas pergunta o que a instituição enquanto confessional 

católica pode fazer como ação preventiva para com    os jovens que enfrentam 

dificuldades. 
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Pe. Marcelo Reis, relata que o problema dos jovens não é mais 

meramente espiritual, mas também psicológico, citando o problema da acídia 

que encontrou muitas vezes nesse público no confessionário. Leva ainda em 

consideração as atuais ideologias presentes na sociedade contemporânea, 

que faz com que os jovens fiquem cada vez  mais perdidos e confusos. 

Pergunta o que a Psicologia em conjunto com a Teologia pode fazer pelos 

jovens. 

Respondendo as ressonâncias, o padre assessor replica dizendo que 

“Não basta dizer que o jovem precisa de uma ‘experiência com Deus’”, mas 

é importante levar em consideração os pré-requisitos psíquicos para tal, que 

dificultam a aproximação com o divino. A desestabilidade e falta de 

referências familiares criam uma vulnerabilidade na catequização dos jovens. 

Destaca que são nos primeiros anos de infância que são formados os pilares 

de toda uma vida. Propõe a reflexão: “O que levam os jovens a fazerem isso?”. 

Não é solução “os métodos de santidade engessados” feitos por certos 

influencers católicos, que acabam por desanimar os jovens pela culpabilização 

que acabam por não perseverar e desistem dos projetos de santidade por 

serem “impossíveis”, acabam, pois, por caminharem para um dos dois 

extremos: Suicídio ou viver de forma desregrada. Propõe que se forme pessoas 

para injetarem conteúdo de qualidade para os meios sociais, como forma de 

evangelização para tocar os jovens, em formato de vídeos curtos. Material de 

qualidade passa sob a rapidez. Cita o Papa Francisco, que diz que toda 

pregação tem uma imagem, ideia e sentimento. Sobre a automutilação dos 

jovens, ainda cita o Santo Padre, que em sua encíclica sobre a natureza, fala 

que os jovens estão “desconectados do mundo”, falta  a vivência do real, do 

afetivo familiar. Reclama que há a falta de pessoas para ajudar nas atividades 

eclesiais. Falando sobre a renovação da Igreja, reforçando os documentos 

citados por Pe. Raimundo, propõe também o Documento de Aparecida, onde 

o então Cardeal Bergoglio foi o relator. 

Aponta que a igreja deve ser uma Igreja da Escuta, estamos esquecendo 
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de escutar. A escura precisa ser feita sem preconceitos e sabendo sempre que 

ela é recíproca, todos tem algo a ensinar. Para isso recomenda o livro “Eu e 

tu”, de Martin Buber. 

 

 

Tarde 

Dando continuidade com uma animação inicial e o sorteio de alguns 

livros, o Pe. José Maria Loiola, fala sobre o calendário diocesano, pedindo que 

até o final da assembleia sejam apresentadas para ele as datas importantes 

para serem fixadas no calendário,  que deve estar pronto até o dia 15 de 

dezembro. 

Dando continuidade à sua explanação, Pe. João Batista apresenta o 

quarto pilar: A Missão, com os 12 desafios pastorais da Igreja da América 

Latina e do Caribe. Sobre o primeiro ponto, “Reconhecer e valorizar o papel 

dos jovens na comunidade eclesial e na sociedade como agentes de 

transformação”, pede que os jovens tenham protagonismo nas comunidades; 

O segundo ponto diz: “Acompanhar as vítimas de injustiças sociais e eclesiais 

com processos de reconhecimento e reparação”, cita São João Paulo II, que diz 

que a celebração eucarística suscita o cuidado com os feridos e necessitados 

e mostra a marca do ser cristão, se isso não acontece, estamos celebrando 

errado. Pe. Eronildo faz uma observação sobre o segundo ponto, acerca das 

“injustiças eclesiais”. Pe. João Batista complementa sobre as injustiças dentro 

no ambiente de igreja que viu quando estava na Itália. A leiga Maria 

complementa falando sobre o “descarte de idosos”, que muitas vezes 

acontece até mesmo dentro da própria Igreja. Sobre o terceiro ponto, 

“Promover a participação ativa das mulheres em ministérios, órgãos 

governamentais, discernimento e tomada de decisões eclesiais”, pede que 

seja reforçado; No quarto ponto: “Promover e defender a dignidade da vida e 

da pessoa humana desde a sua concepção até o seu fim natural”, toca a questão 

do aborto e a contradição de quem é contra mas defende a morte de 
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criminosos.  Quinto ponto: “Aumentar a formação da sinodalidade para erradicar 

o clericalismo”, toca     na questão do “clericalismo dos leigos”, que acontece 

quando o leigo quer ter a autoridade do padre e isso deve ser sempre evitado; 

Sexto ponto: “Promover a participação dos leigos em espaços de 

transformação cultural, política, social e eclesial”, incentiva então os leigos a 

participarem ativamente das atividades sociais e políticas; A leiga Maria 

complementa dizendo que o sente falta da bancada católica no congresso 

nacional, fala apoiada por Pe. Luciano Limaverde, dizendo que os evangélicos 

estão a “anos luz” a nossa frente. Pe. Abraão Correia fala sobre a omissão dos 

cristãos que “não querem sujar as mãos na política”; A irmã Maria José critica 

os leigos que “não querem assumir seu papel de leigos”, posição apoiada por 

Pe. Abraão. Matheus, complementa dizendo que a Pastoral da Juventude é 

um incentivador do protagonismo dos leigos, que não adianta dizer “amém” 

e não correr atrás de mudança. Pe. Raimundo Nonato diz que sempre foi tarefa 

do cristianismo lutar contra o mal, descarta a possibilidade da política 

maquiavélica onde “Os fins justificam os meios”, que os evangélicos fazem 

por status; Tereza da Comunidade Católica Shalom, reforça o uso da Doutrina 

Social da Igreja como material base para o protagonismo leigo na política. O 

Prof. Marcos Nobre fala da questão de Igreja e Estado: Propõe que seja 

reforçada o ensino da ética para os leigos, para que, evitando teocracia, 

busquem o bem comum, e não uma igreja como bandeira. 

O Pe. João Batista reforça que o uso da doutrina social da igreja deve 

ser aplicado e relembra que não foram bons os tempos em que Igreja e Estado 

caminhavam juntos  pelo poder. 

Sobre o sétimo ponto, “Ouvir o grito dos pobres, excluídos e 

descartados”, o assessor     diz que não tem como fugir disso e critica a teologia 

da prosperidade aplicada por muitas igrejas. Exorta que se evite o 

“esquartejamento” dos textos bíblicos para defender que riqueza é sinal de 

salvação. Relembra documentos que defendem a pessoa do pobre, o cuidado 

para com o pobre e a pobreza, “Isso não é comunismo”. A luta dos leigos é 
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então testemunhada por Dona Cleide, que diz que a sua comunidade cresceu 

por luta dos leigos, e que foi a Igreja quem tirou ela e os seus da escravidão 

de patrões, a Igreja contribuiu para que lutassem por uma vida digna. “A 

maior doença do ser humano é ser fraco”, citando o exemplo de São Pedro, 

que foi fraco na fé e afundou (Cf. Mt 14, 28-30). Pe. João Batista elogia a luta 

da senhora              Cleide, especialmente por dizer que lutava enquanto Igreja, “eu, 

Igreja”; 

Item oito “Reformar os itinerários formativos dos seminários, incluindo 

temas como ecologia integral, povos nativos, inculturação e interculturalidade 

e pensamento social da Igreja”, diz que foi isso que o encantou: O desejo de 

ajudar o povo na sua realidade, e “falta isso nos seminários hoje”. Sobre a 

visita ad limina, foi dito que nossa cultura católica é única no Nordeste, e que 

vem sendo “pentecostalizada”, perdendo sua identidade originária. Cita Dom 

Edson de Castro Homem, bispo-emérito de Iguatu, que diz “O 

pentecostalismo é porta para o ateísmo”, pois se cria uma ilusão de que a fé 

traz fama, sucesso e dinheiro. “Devemos redescobrir as raízes religiosas”, com 

a natureza que elas têm e ter cuidado para não as substituir por “coisas 

novas”. O professor Marcos Nobre complementa falando que o 

pentecostalismo está presente na Renovação Carismática Católica, como 

herança do protestantismo americano, sendo uma forma de transmitir de 

forma rápida aquele “sentimento de Deus”, ocorrendo assim uma 

massificação do movimento. Elogia dona Cleide, pela sua visão crítica, que 

muitos movimentos religiosos não têm, e propõe que a RCC seja repensada 

no tocante à fiel prática do Evangelho no cuidado com os pobres, excluindo 

o pentecostalismo americano, como forma de caminhar junto com a Igreja. 

O Pe. João Batista elogia a fala do professor, reforça que não é contra o 

RCC, é o pentecostalismo distorcido o que atrapalha e que, assim como a 

religiosidade popular, precisa ser purificada. O Pe. Raimundo Nonato reforça 

a questão sobre os movimentos carismáticos, citando São João Paulo II 

acerca da purificação dos movimentos, que não devem tocar no depósito da 
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fé. 

A irmã Catharina, da comunidade Boa Semente, que faz parte do movimento 

carismático, pede que a união aconteça e que fica triste ao ouvir de alguns de 

que a RCC deve ser censurada etc. Testemunha que foi por conta da 

Renovação que descobriu sua vocação religiosa. “Precisa-se mudar o 

pensamento de que a renovação é ‘pula-pula e oba, oba’, mas está aqui para 

somar”, culpa a distorção feita  da RCC por suas recebidas críticas. O Pe. João 

Batista reafirma que a união e o respeito mútuo devem acontecer. 

O Pe. Adriano Nascimento, fala sobre a valorização que Roma tem para 

a religiosidade popular nordestina, testemunha que “Enquanto os romanos 

nos valorizam, nós não nos valorizamos”. O Pe. Luciano Limaverde partilha 

a fala de seu reitor do Seminário       Romano: “Roma é Roma, Quixadá é Quixadá. 

Não queira levar Roma para Quixadá”;    A leiga Maria, reforçando a fala de irmã 

Catharina, pede que a RCC seja respeitada e que foi o movimento que a 

aproximou de Deus, juntamente com sua família. A leiga expressa seu respeito 

e admiração pela RCC que foi responsável pela sua aproximação à Igreja 

Católica e de Deus, “Foi na renovação carismática onde eu me encontrei com 

Deus”. 

O Assessor fala sobre a inculturação, que devemos valorizar nossa 

cultura. “O Espírito inspira modos de vida e movimentos dentro de nossa 

cultura”. 

Sobre o ponto dez, reafirmar e dar prioridade a uma ecologia integral 

em nossas comunidades a partir dos quatro sonhos da Querida Amazônia, de 

Papa Francisco. 

Ponto onze: “Promover um encontro pessoal com Jesus Cristo 

encarnado na realidade do continente”; a questão da inculturação, assim 

como o ponto doze: “Acompanhar os povos nativos e afrodescendentes na 

defesa da vida, da terra e das  culturas.”. 

Após a apresentação dos doze pontos, o Pe. José Maria Loiola diz que 
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tudo o que foi falado deve servir para nos inspirar e que o conhecimento deve 

se transformar em mudanças concretas da realidade. Agradece o assessor por 

sua contribuição na 49ª assembleia. 

Após o intervalo, o Pe. José Maria reforça a importância da presença 

participativa e ativa na assembleia. Pede então a assessores que deem uma 

explanação geral. Convida o representante da Comissão Diocesana de 

Liturgia, o Sem. Lucas Soares, que explica as responsabilidades da comissão 

que fica responsável por coroinhas, cantores, leitores, ministros, e 

animadores de comunidades. Apresenta os colaboradores da comissão por 

forania; explica que assim é distribuída para uma melhor comunicação entre 

forania e comissão diocesana. Faz memória às atividades do Comissão 

Diocesana de Liturgia, tais como o encontro de coroinhas e Ministros 

Extraordinários da Sagrada Comunhão (MESCE). Pede que se oficialize as 

lideranças das pastorais litúrgicas das paróquias, a fim de facilitar o itinerário 

formativo. Apresenta a elaboração de um novo hinário litúrgico com 

participação interdiocesana, por isso pede que as paróquias enviem sugestões 

de cantos e “erratas”. Serão    colocados cantos para, além da missa, 

celebrações de sacramentos. Pede atenção para serem enviados aos 

encontros formativos de música, as pessoas que realmente fazem parte: 

músicos e instrumentistas. Sobre o encontro dos coroinhas e ministros do 

próximo ano, será feito por forania em dia único. Pede, por fim, que cada 

paróquia indique nomes para ser formado o coral da a missa de acolhida do 

novo bispo, que      se está à espera. 

Voltando a palavra ao Pe. José Maria, que propõe uma rememoração da 

assembleia anterior, ocorrida em 2020, a fim de melhor planejar os trabalhos 

a serem realizados. Apresenta a avaliação feita por forania em 2020 que, 

resumidamente, agradece a PASCOM e seu trabalho no período pandêmico, 

a importância das redes sociais eque mesmo em casa, foi possível participar 

bem dos momentos celebrativos de maneira online, o fato de a pastoral do 

dízimo não ter parado, o ponto positivo de paróquias que conseguiram se 
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adaptar e as ações sociais realizadas pelas paróquias durante o período da 

covid19. 

Sobre as dificuldades, foram: A redução do número de agentes de 

pastorais, a carência de equipamentos e as dificuldades financeira que 

algumas paróquias enfrentaram. 

Sobre os planejamentos de 2020: 

• Retomar as atividades no campo rural de forma gradativa; 

• Aplicar a doutrina social da Igreja; 

• A Pastoral do Dízimo precisa ter uma orientação mais compartilhada 

e comum a nível diocesano; 

• Implementação da Iniciação à Vida Cristã (IVC); 

• Articular a missão a nível paroquial pelos Conselhos Missionários, 

levando em consideração que a missão é elemento determinante de 

todas as pastorais. 

• Refletir sobre o Diretório do Sacramento do 

Batismo. Sobre as Prioridades: 

• Palavra: Implementação e implantação da Iniciação à Vida Cristã 

nas paróquias; 

• PÃO: Formação litúrgica e espiritualidade. 

• CARIDADE: Compromisso com a vida social de acordo com o 

Doutrina Social da Igreja. 

• MISSÃO: Mobilização missionária adaptada à nova realidade que 

estamos vivenciando. 

A partir disso, faz então os encaminhamentos o dia de amanhã, já 

adiantando que será feito um plano de pastoral bienalmente. 

O Pe. Raimundo Nonato relata um “esfriamento” na questão litúrgica, 

quando se trata  dos subsídios da Campanha da Fraternidade. Fala ainda dá 

pouca participação feminina na pastoral de coroinhas. E indaga o reitor da 
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Unicatólica acerca da Pastoral Universitária, e sua inspiração e qual o apoio 

que a diocese dá. O reitor Marcos James, garante que a formação religiosa 

acontece desde o ensino infantil até o superior. Após algumas colocações, Pe. 

José Maria fala sobre o processo de recriação da Pastoral da Educação, que já 

está em caminhando em nossa Diocese. Pe. Guilherme propõe usar a rádio 

Cultura, que pertence a diocese,  para intensificar a evangelização. 

 

 

 

Dia 

19/11 

Manhã 

Após um momento de animação, às 09h05, inicia-se o segundo de dia 

de encontro, onde o Pe. José Maria Loiola faz uma memória aos padres da 

diocese que faleceram desde a Assembleia passada: Pe. Edilberto, Pe. 

Adauberto e Pe. Ricardo, e convida  os presentes a rezarem uma Ave-Maria 

por eles. 

 

Pe. Raimundo Nonato faz uma observação de que é necessário um 

acompanhamento das paróquias pela diocese. O Pe. José Maria explica que 

cabe ao pároco, junto ao seu conselho Paroquial de Pastoral, acompanhar o 

caminhar e repassar ao CDP,  expor dificuldades para para serem trabalhadas 

na realidade local. Passa então a palavra para o Pe. Bruno  Lima, Assessor da 

Pastoral da Catequese. O padre destaca algumas realizações da Pastoral de 

Catequese, tais como: Assembleia Diocesana, momento de espiritualidade 

Pascal realizada nas Foranias 1 e 2. Expõe que foi decidido em assembleia 

que fosse eleito um representante por forania para articular a catequese, 

como diálogo com a assessoria diocesana. Apresenta as datas importantes 
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para a Comissão: Dia 04 de fevereiro, Assembleia Diocesana; dia 07 a 09 de 

julho e retiro espiritual para as coordenações paroquiais. A cada 2 meses, no 

terceiro sábado, reunião de comissão de catequese. O administrador 

diocesano reforça a fala de Pe. Bruno, e  pede que os vigários forâneos enviem 

pessoas para os encontros. Relembra que “estamos preparando a diocese 

para um novo bispo”, pede a colaboração dos padres para com os trabalhos  

da diocese, em comunhão com a  Igreja no Brasil. Pe. Raimundo Nonato 

elogia as colocações de Pe. Francisco e destaca que haja um levantamento de 

fundos para o financiamento de ações pastorais. Pe. Valdenor Cesário pede 

que não haja muitos encontros em um só mês, pois há muitos gastos. Pe. 

Francisco responde que dizendo que as paróquias façam um financiamento de 

atividades e se preciso for, a diocese colaborará; pede ainda prudência para 

evitar gastos desnecessários. Sugere que as foranias também se ajudem 

financeiramente entre as paróquias para quando se precisar enviar 

representantes ou outras atividades. Pe. Raimundo Nonato destaca duas 

coisas que precisam ser aprofundadas: Missão e Catequese. Ressalta que o 

Batismo  torna o cristão missionário por natureza e cita São João Paulo II, que 

realça a catequese como “a alma da Igreja”. 

O Pe. José Maria então divide os grupos por forania e designa seus respetivos 

lugares para que seja realizada a avaliação e propostas de prioridades para o 

ano de 2023. 

 

 

 

 

QUESTÕES DE AVALIAÇÃO: 

 No segundo dia de nossa Assembleia foram propostas algumas questões 

de avaliação deste ano de 2022. Para tal, os participantes foram divididos por 

forania e consideraram sobre os avanços e desafios enfrentados pela ação 

evangelizadora em nossa Diocese neste ano. 
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1. PILAR DA PALAVRA: 

 

AVANÇOS – Embora em passos lentos, está havendo esforço por parte de 

algumas paróquias, destaque para a festa das inscrições em algumas paróquias; 

A implantação da IVC já geram frutos na realidade paroquial; crescimento na 

compreensão da unidade dos sacramentos de Iniciação, processo de 

preparação para o Batismo de crianças assumido pela catequese, 

disponibilidade de material, formação e acompanhamento de catequistas, 

organização da comissão diocesana e serviços de acompanhamento e formação 

nas paróquias; maior envolvimento e compromisso nas atividades paroquiais, 

celebração dos sacramentos no Tempo Pascal 

 

DESAFIOS – Ainda muita resistência por parte das famílias que buscam a 

catequese ainda só em vista da recepção do sacramento, a mudança de 

paradigmas, mudança de mentalidades; a atual realidade familiar, a dissociação 

entre fé e vida, acompanhamento e vinculação das famílias às comunidades, 

implementação da IVC nas comunidades rurais; escolarização da catequese, 

engajamento de todos os grupos pastorais, reestruturação de paróquia em 

pequenas comunidades, pequenas células eclesiais; falta e/ou desistências de 

catequistas; 

 

2. PILAR DO PÃO: 

 

AVANÇOS – Boas formações oferecidas pela diocese sobre Liturgia; formação e 

organização de equipes paroquiais de liturgia; zelo da juventude no serviço do 

altar; colaboração dos seminaristas nas formações dos serviços litúrgicos; 

consolidação e formação do grupo de MESCE; celebração do Jubileu da 

diocese; a tecnologia utilizada no período da pandemia; 

 

DESAFIOS – Adesão e pouca disponibilidade de pessoas para o serviço; falta de 

agentes no ministério de música, formação de leitores; abertura e acolhimento 
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de novos agentes nos grupos de serviço, relacionamento fraterno; dedicação e 

zelo na preparação prévia da liturgia, mais espiritualidade, irmãos que não se 

envolvem e participam, ficando reduzida a presença apenas no dia da “escala”; 

interação entre os grupos; mentalidade por parte dos fiéis de ainda “assistir a 

missa”; perseverança dos jovens após a Crisma; 

 

3. PILAR DA CARIDADE: 

 

AVANÇOS –Doações e distribuições de cestas básicas, ajuda solidária para 

Recife; implantação da pastoral do idoso; trabalho de acompanhamento dos 

jovens por parte dos Vicentinos; auxílio da Unicatólica com projetos sociais                          

DESAFIOS – organização sistemática da caridade nas paróquias, maior 

interesse pelas políticas públicas; despertar um olhas mais “cristão” para as 

realidades; transformar o “assistencialismo” em ações mais contínuas; 

contribuir na construção da dignidade das pessoas e das famílias; Como Igreja, 

ser canal de acesso até ao sistema de saúde; 

 

4. PILAR DA AÇÃO MISSIONÁRIA: 

 

AVANÇOS – Visitas nas comunidades, missas nos bairros, grupos de leigos 

acompanhando famílias carentes, Movimento da Mãe Rainha nas famílias; 

Missões populares realizadas nas comunidades; parceria com Postos de saúde 

para atendimento; atuação dos seminaristas na vida pastoral; 

 

DESAFIOS – poucos missionários; mudança do conceito de Missão, para uma 

ação continuada com descoberta de lideranças; formação de missionários na 

própria comunidade, capacitação de líderes; formação para missionários do 

dízimo; visitas a jovens e crianças. 

 

PROPOSTAS DE PRIORIDADES PARA 2023: 
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 Na tarde do segundo e último dia de nossa Assembleia diocesana os 

participantes da mesma foram convidados a mais uma vez trabalharem em 

grupo, por forania, para destacar algumas prioridades para a ação 

evangelizadora em nossa Diocese no ano de 2023, levando em consideração os 

quatro pilares da ação evangelizadora na Igreja no Brasil propostos pela CNBB. 

 

PILAR DA PALAVRA: 

 

❖ Formação específica e instituição dos ministros da Palavra; 

❖ Criação e/ou implemento (onde já existe) dos círculos bíblicos com 

formação e estudo bíblico por forania. 

 

PILAR DO PÃO: 

 

❖ Formação específica para leitores; 

❖ Criação de uma “equipe eucarística” para levar a adoração Eucarística 

para as comunidades; 

❖ Proporcionar Retiros espirituais. 

PILAR DA CARIDADE: 

 

❖ Criação de uma “Caritas diocesana”; 

❖ Fortalecimento da parceria entre a Unicatólica e Paróquias para a 

promoção de projetos sociais; 

❖ Formações acerca dos princípios da Doutrina social da Igreja; 

❖ Fortalecimento da Pastoral da pessoa idosa; 

❖ Melhor organização das pastorais, movimentos e instituições que 

trabalham com a ação caritativa. 

PILAR DA AÇÃO MISSIONÁRIA: 

❖ Urgente reorganização da Pastoral diocesana missionária; 
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❖ Preparação dos grupos missionários paroquiais; 

❖ Formação acerca da consciência do espírito missionário a partir do 

batismo; 

❖ Criação de grupos missionários em parceria com o seminário, paróquias 

e comunidades religiosas para ir ao encontro de crianças, jovens e adultos que 

estão afastados da Igreja; 

❖ Missões populares em todas as paróquias no ano de 2023; 

❖ Realizar missões de evangelização entre crianças e jovens com a 

temática do ano vocacional; 

❖ Realizar visitas missionárias nas comunidades de nossas paróquias por 

ocasião dos festejos dos padroeiros ou outros momentos celebrativos, como o 

tempo pascal. Para essas visitas é necessário elaborar um roteiro que oriente o 

missionário. As visitas possam ter como propósito o despertar de novas 

liderança nas comunidades, para que assim ela seja continuada na comunidade 

pelos próprios líderes. 

 

 

 

Pe. Bruno Lima 

Sem. Ovídio Neto 

D. Liduína 
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