
8° ENCONTRO DIOCESANO DE CEB's 

Carta às CEB's da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim 

Convocados pela Palavra de Deus: Eu vi, eu vi a aflição do meu povo  

que está no Egito. Ouvi e desci para libertá-Ia (Ex 3,7-8), nós representantes  

das CEB's da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, como Discípulos Missionários 

sob as luzes do Espírito Santo, estivemos reunidos no 8  

Encontro Diocesano de CEB' s na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, na  

Cidade de Jerônimo Monteiro, nos dias 07,08 e 09 de outubro de 2016.  

 

Contamos com a presença de nosso Bispo Diocesano Dom Dario  

Campos, OFM, dos padres, diáconos, seminaristas, religiosas, leigos e  

leigas, 800 representantes das comunidades de nossa diocese.  

 

Iniciamos o encontro trazendo as luzes da caminhada de nossas  

CEB’s, sinais vivos da presença do Senhor que nos conduz nos caminhos da  

história. Inspirados pela Palavra de Deus, proclamada e refletida,  

reconhecemos a necessidade de manter viva a nossa história, cultivando uma  

memória agradecida dos passos já dados, com seus avanços e conquistas.  

Confirmamos a necessidade de recuperar o carisma, o vigor profético,  

evangelizador e missionário de nossas CEB' s, a fim de que se tomem sinais  

vivos do Evangelho encarnado e vivido diante dos desafios do mundo  

urbano. Reafirmamos também a opção eclesial de nossa diocese por  

Comunidades Eclesiais de Base, perseverando na Comunhão Fraterna, na  

Palavra de Deus, na Oração e na Eucaristia, nas quais sejam formados  

verdadeiros discípulos e discípulas missionários de Cristo para que todos  

tenham vida, rumo ao Reino definitivo.  

 

Na esperança própria das primeiras comunidades cristãs, queremos,  

com grande empenho, abraçar o rumo proposto a fim de que nossas CEB' s  

se tomem cada vez mais proféticas e missionárias, sinas claros de uma Igreja  

em saída. Sendo capazes de dialogar, identificar e toma-se próximos dos  

desafios do mundo urbano apresentando caminhos segundo os valores do  

Evangelho, por meio de palavras e ações, defendendo a vida e construindo a  

casa comum.  

 

Por isso, em comunhão com o Papa Francisco, unindo-nos as CEB's  

espalhadas pelo Brasil inteiro, renovamos a nossa confiança na Palavra de  

Deus, a certeza e a alegria de caminhar em comunhão. Pedindo sobre  

nossas CEB' s a intercessão de nossos santos padroeiros São Pedro e Nossa  

Senhora do Amparo, a fim de que sejam sempre sinais o Reino de Deus.  

 

Participantes do 8 Encontro Diocesano de CEB' s 


