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Caros irmãos e irmãs, boa noite. Que sejam todos muito bem acolhidos aqui.  Olhando para cada um de 

vocês podemos ver as diversas realidades nas quais estão inseridos o chão onde estão plantados e são 

chamados a florescer. Nossa Igreja é rica em sua diversidade e forte quando unidos em comunhão em 

torno do projeto e da pessoa de Jesus. Esta 12ª edição de nossa Assembléia Diocesana está em 

consonância com as demais edições aqui já vividas e também em profunda sintonia com os últimos 

documentos da Igreja, tais como: Documento de Aparecida, Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 

da Igreja no Brasil (Documento 94 da CNBB), a Alegria do Evangelho (Exortação apostólica do Papa 

Francisco) e o Documento 100 da CNBB, que se intitula: “Comunidade de comunidades: Uma nova 

paróquia” e traz como subtítulo: “A conversão pastoral da paróquia”. 

Passos significativos já foram dados nas diversas instâncias de nossa Igreja (comunidade, paróquia e 

regional). Não podemos perder a riqueza de todo o material já produzido nestas instâncias. Isto é fruto 

do grande esforço da Equipe desta 12ª Assembléia, sob a orientação de nosso Bispo Diocesano, Dom 

Dario Campos, e somado à dedicação de cada um de vocês que fizeram a assembléia acontecer até o 

presente momento. 

No início desta etapa da Assembléia Diocesana de Pastoral com o coração contente agradeço a Deus 

pela bonita caminhada de nossa Igreja diocesana. São 56 anos de muitos desafios e conquistas com a 

graça de Deus. Agradecemos porque inspirou nossa Igreja num maduro discernimento até chegarmos a 

uma opção clara pelas Comunidades Eclesiais de Base. E pensadas assim, como modo de ser de 

nossa igreja. É a partir delas que desejamos um novo impulso missionário.  

Com o tema: “A comunidade dos Discípulos Missionários”, a nossa assembléia vem refletindo sobre 

a ação pastoral de nossa igreja diocesana como resposta à missão de Jesus confiada aos discípulos. 

 O livro dos Atos dos Apóstolos, que alguns intitulam “o evangelho da comunidade”, nos trouxe o Lema: 

“Eles se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do 

pão e às orações”(At 2,42).  Este nos inspirou os quadrantes pelos quais nossa ação pastoral está 

sendo contemplada, avaliada e proposta; o que temos chamado as 4 colunas da Comunidade dos 

Discípulos Missionários. 

O Senhor nos trouxe hoje a este monte nesta cidade abençoada. Ele quer falar ao nosso coração. 

Precisaremos estar atentos aos apelos de Deus e sensíveis às exigências deste nosso tempo. A Igreja 

de Cristo acontece, em especial, lá no pequeno, nas realidades miúdas e simples. Como Cristo a 

missão de Cristo, a missão da Igreja se realiza no encontro humano. Toda a estrutura da Igreja deve 

favorecer para que estes encontros aconteçam, e que sejam encontros cheios de vida, que 

comuniquem a pessoa de Jesus Cristo - presença de Deus, Evangelho vivo.   

 Tudo isto aponta para a necessidade  de comunidades que, alimentadas pela Palavra e Eucaristia, 

sejam cada vez mais fraternas, solidárias e acolhedoras; comunidades missionárias, em saída para 

encontrar o rosto do Senhor e Mestre Jesus Cristo no rosto dos irmãos e das irmãs e, de maneira 

especial, naqueles e naquelas que sofrem e que tem sede da amizade de Jesus; comunidades abertas 

ao Espírito Santo deixando-se converter pastoralmente, cheias de esperança no novo que vem; 

comunidades comprometidas que tem a coragem de deixar a fé tocar a vida e a vida tocar a fé; 

comunidades de verdadeiros discípulos que, com sua vida, preparam o mundo para um frutuoso 

encontro com  Cristo, hoje e no Reino Definitivo.   



Neste dias contaremos com a ajuda de todos e, para alguns trabalhos específicos, contaremos com a 

ajuda dos assessores (Denilson Mariano e Pe João Batista Maroni), dos padres Thiago, Joselito, 

Andherson e Giovani; dos leigos Aparecida, Agnaldo, Verônica e Maria Delza; dos coordenadores e 

secretários de grupos; e dos integrantes das diversas equipes que darão suporte para nossos trabalhos. 

Serão três maravilhosos dias de encontro, oração, debates, discussão e levantamento de propostas de 

ação pastoral. Queremos que seja uma verdadeira celebração da nossa vida eclesial em torno do 

Mistério Pascal de Nosso Senhor Jesus Cristo  sob o impulso do Espírito Santo. 

Que tenhamos todos uma boa e frutuosa assembleia!  


