
 

 

12ª ASSEMBLEIA DIOCESANA DE PASTORAL 

 

Carta ao Povo de Deus da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim 

 

Nós, delegados e delegadas da Diocese de Cachoeiro de 

Itapemirim, como Discípulos missionários sob a inspiração do 

Espírito Santo, estivemos reunidos em assembleia na Casa de 

Formação “Mãe da Igreja”, na Cidade de Jerônimo Monteiro, nos 

dias 28, 29 e 30 de novembro de 2014. 

 

Contamos com a presença de nosso Bispo Diocesano Dom 

Dario Campos,OFM, 51 padres, 25 diáconos, 09 seminaristas, 08 

religiosas e 115 fiéis leigos e leigas de todas as paróquias de nossa 

diocese, num total de 208 delegados. 

 

  Debruçamo-nos sobre o resultado da pesquisa realizada em 

nossas comunidades, juntamente com as demandas apresentadas 

pelas paróquias e regionais em suas assembleias e, fizemos a leitura 

desta realidade à luz da Palavra de Deus e dos Documentos da 

Igreja. 

 

  Após reflexões e discussões assumimos como objetivo geral de 

nossa ação pastoral: “Evangelizar com alegria, celebrando a fé viva 

em nossas comunidades eclesiais de base, perseverando na 



Comunhão Fraterna, na Palavra de Deus, na Oração e na Eucaristia, 

motivando a ação dos Discípulos Missionários de Jesus Cristo, para 

que todos tenham vida, rumo ao Reino definitivo”. 

 

  Apresentou-se proposições e estratégias para as quatro 

colunas da comunidade dos discípulos missionários (cf. At. 2,42) em 

vista da animação da vida pastoral em nossa Diocese, nos seus 

diversos segmentos e níveis de ação. 

 

  O processo desta assembleia, realizado nas diversas 

instâncias, é um exercício de comunhão e participação em todo o 

processo pastoral. O objetivo, as proposições e as estratégias de 

ação que seguirão em documento próprio querem refletir esta 

caminhada que fizemos juntos. Por isso, faz-se necessário 

abraçarmos cada uma delas como uma resposta de fé, buscando 

efetivá-las no dia a dia de nossas comunidades. Estas querem ser 

linhas de ação que oriente e promova nosso agir pastoral e o 

crescimento eclesial-espiritual dos discípulos missionários. Não 

como um fardo, mas como ajuda que a Igreja diocesana oferece para 

o crescimento e revigoramento de nossas comunidades eclesiais de 

base.   

  

Em comunhão com o Papa Francisco, esta resposta que fomos 

gerando quer ser um convite para uma nova etapa evangelizadora, 

indicando caminhos para Igreja nos próximos anos. Uma Igreja 

renovada e revigorada pela alegria do Evangelho, verdadeira 



comunidade de discípulos missionários. Uma Igreja da estrada e não 

da sacristia, uma Igreja de portas abertas (cf. EG ). 

 

  Por isso, confiantes na força da Palavra de Deus e na alegria 

de caminhar em comunhão, com a intercessão de nossos padroeiros 

São Pedro e Nossa Senhora do Amparo, acolhamos as conclusões 

dessa nossa Assembleia Diocesana de Pastoral. 

 

Membros da 12ª Assembleia Diocesana de Pastoral da Igreja de 

Cachoeiro de Itapemirim. 

 


