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APRESENTAÇÃO
Meus
irmãos:
presbíteros,
diáconos,
religiosos(as), seminaristas, fiéis leigos(as) e
todo povo de Deus presente em nossa Diocese de
Cachoeiro de Itapemirim,
Paz e bem!
A missão primordial da Igreja é evangelizar.
“A Igreja deve aprofundar a consciência de si
mesma, meditar sobre o seu próprio mistério” (EG
26). Com o firme propósito de evangelizar com
ardor, nossa Igreja diocesana - guiada pelo Espírito
Santo - decidiu ver, refletir,discutir, rezar e propor
caminhos num processo de assembleias que teve
seu início em nossas comunidades eclesiais de base,
passando pelas paróquias e regionais até a assembleia diocesana.
Tendo à nossa frente o Espírito Santo e com o trabalho abnegado da equipe
de preparação, com a participação efetiva dos sacerdotes, dos religiosos(as),
dos diáconos, dos seminaristas, dos leigos e das leigas e de todos aqueles que,
comprometidos com a evangelização em nossa Igreja diocesana, se dispuseram a
colaborar. O caminho foi percorrido.
Aí está o fruto do nosso trabalho nesse rico processo de envolvimento.
Este documento final da Assembleia Diocesana contém o objetivo geral, as
proposições e as estratégias para cada uma das quatro colunas de nossa ação
evangelizadora: Palavra de Deus, Comunhão Fraterna, Eucaristia e Oração.
Inspirados por São Pedro - fiel seguidor de Jesus Cristo e Padroeiro
de nossa Diocese - e a Virgem Maria - Nossa Senhora do Amparo - sejamos
fortalecidos em nossa missão. Peço que estas decisões tomadas em assembleia
sejam acolhidas e praticadas nos diversos seguimentos da nossa Igreja Particular,
tendo em vista a animação missionária e evangelizadora de nossas comunidades,
pastorais e movimentos.
Confiantes na alegria de Jesus que, por sua Ressurreição, venceu o pecado
e a morte, renovemos nossas forças e caminhemos na esperança de um mundo
novo: um mundo mais justo e fraterno.
Cachoeiro de Itapemirim, 02 de abril de 2015.
Dom Dario Campos,OFM
Bispo Diocesano
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INTRODUÇÃO
A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim realizou, com pleno êxito, sua 12ª
Assembleia de Pastoral. Essa assembleia encampou e ampliou a discussão e os
encaminhamentos da assembleia anterior, realizada no ano de 2008, que nos
mostrou a direção para nossa ação pastoral: “A centralidade da Palavra de Deus
com seus desdobramentos na Missão e na Caridade”.
Foi um longo processo de envolvimento das diversas forças vivas da
diocese. Partimos das visitas ao regionais no ano de 2012, nas quais foi refletido
sobre tema “discípulos missionários”. Daí, surgiu o Projeto “Estar com o
Senhor” que, no ano de 2013, nos ajudou a rezar o “Caminho do Discipulado
Missionário” e, no ano de 2014, nos levou a refletir sobre a “Comunidade dos
Discípulos Missionários”. Tema que foi acolhido pela equipe e adotado para
esta assembleia. Como apresentado no lema: “Eles se mostravam assíduos ao
ensinamento dos apóstolos, à comunhão, à fração do pão e às orações” (At
2,42), todo o processo da Assembleia Diocesana foi inspirado nas quatro colunas
fundamentais das primeiras comunidades: Palavra de Deus, Comunhão Fraterna,
Eucaristia e Oração.
Nos meses de fevereiro e março de 2014, foi realizada a formação para
coordenadores paroquiais, preparando-os para conduzir o processo em vista das
assembleias comunitárias e paroquiais. No mês de maio, através da pesquisa
e do recontar a história nas comunidades, foram montadas as fotografias da
comunidade (realidade histórica e atual). No mês de junho, foram realizadas
as assembleias nas comunidades; em julho, nas paróquias; em setembro, nos
regionais, culminando na assembleia a nível diocesano, realizada nos dias 28
a 30 de novembro de 2014 na Casa de Formação “Mãe da Igreja na Cidade de
Jerônimo Monteiro”.
Podemos dizer que esse processo de Planejamento Participativo exigiu
muito de todos nós, mas nos deu grande alegria e apresentou-nos um caminho
fértil para nossa ação pastoral. Esse caminho chegará a todos os nossos fiéis
através deste Documento Final e do Plano Pastoral que será enviado em breve.
Este Documento final da 12ª Assembleia Diocesana de Pastoral que
fazemos chegar às vossas mãos, mais do que uma memória de seu conteúdo, quer
significar também nosso compromisso com as decisões assumidas por todos.
Estamos num momento privilegiado de nossa Igreja particular,
no qual a abundância de motivações não nos devem deixar atordoados,
mas sim confiantes de que é o Senhor, vivo e ressuscitado, que nos
está chamando para a missão, urgente e fecunda.
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Confiantes na interseção de Nossa Senhora do Amparo e de São Pedro
Apóstolo, desejamos pleno êxito na implementação dos projetos pastorais
que estão sendo apresentados a partir do Objetivo Geral e das Proposições e
Estratégias para cada uma das quatro colunas da Comunidade dos Discípulos
Missionários.
Deus abençoe a todos nós que, à luz do Evangelho e alimentados pela
Eucaristia, nos colocamos a serviço na construção de uma sociedade mais justa e
fraterna, caminho para o Reino Definitivo.

Pe Gelson de Souza
Coordenador Diocesano de Pastoral
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A COMUNIDADE DOS DISCÍPULOS
MISSIONÁRIOS
Fundamentação bíblico-teológica
“Eles se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos,
à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações” (At 2,42)
Introdução - Do encontro com Cristo para a missão
A comunidade dos discípulos missionários nasce e tem como fonte de
sua vida o Encontro com o Senhor — morto e ressuscitado. Há que partir de
Cristo para revitalizar todo o âmbito eclesial, clero e leigos, o ardor missionário
e evangelizador para toda comunidade dos discípulos. De fato, o significado
profundo do ser cristão, discípulo de Cristo, se encontra na própria pessoa do
Senhor Ressuscitado, num Encontro Pessoal e Contínuo com Ele, que forma a
Comunidade Eclesial de Base e é capaz de direcionar a sua vida diante dos muitos
desafios do mundo atual. Sendo assim, todo fiel é convidado a sair da multidão
e, por meio do encontro com o Senhor, de sua graça que age pelo Espírito Santo,
colocar-se no caminho do discipulado missionário. Ser discípulo missionário é
a vocação de cada membro das Comunidades Eclesiais de Base, algo que tem
início no convite, do Senhor, que se realiza todos os dias na comunidade dos
discípulos, renova-se e atualiza-se na missão (DA).
A Comunidade dos discípulos missionários é uma Igreja em Saída,
uma Igreja Missionária e não da sacristia de nossas comunidades. A missão
nasce no coração da Comunidade Eclesial de Base, que compreende o lugar da
Centralidade da Palavra de Deus, deixando que a própria Palavra dirija suas
ações na Caridade, no Serviço e na Missão. Uma Comunidade de Portas
Abertas que vai na direção e ao encontro das famílias, nas estradas das cidades,
nas periferias, nos locais de trabalho e estudo, enfim, onde se encontram os filhos
e filhas de Deus. Por estar aberta, a comunidade dos discípulos missionários é
também Ecumênica, colocando-se disponível ao diálogo e à solidariedade com
os irmãos e irmãs de outras denominações religiosas e de outras crenças. Ainda
hoje, a comunidade dos discípulos missionários ouve o envio missionário de
Cristo: “Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem meus discípulos
ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei” (Mt 28,19-20).
Hoje, as muitas estradas e os muitos desafios que se abrem diante
da comunidade dos discípulos missionários não são somente aquelas
nas quais caminhavam e nem mesmo os conflitos que enfrentavam os
apóstolos, Paulo e os primeiros cristãos. A comunicação no mundo
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atual se amplia numa rede que envolve todo o globo, por diversos meios e
maneiras, promovendo a interligação dos dados, mas - muitas vezes - formando
as pessoas para o Individualismo. O modelo econômico implantado é desumano
e promove a exclusão de milhares de pessoas, marcado ainda pelo flagelo da
escravidão e pelo tráfico humano e a completa banalização da vida humana, em
suas mais variadas formas, tornando e tratando os seres humanos como uma
“matéria” descartável. A cultura é muito marcada por valores contrários aos da
defesa da vida e à sua promoção, roubando dos jovens a força dos valores e a
Alegria do Evangelho. Existe, ainda, uma necessidade clara da reafirmação dos
valores que promovem a vida e a dignidade de todos os homens e mulheres,
seja no âmbito pessoal, quanto no macro social. Desta forma, existe a urgência
e a necessidade da afirmação dos valores próprios do Evangelho, aqueles que
sustentaram e animaram a vida da primeira comunidade dos discípulos e estão nas
bases da convivência humana e da sociedade. Valores tais como a Solidariedade,
a Compaixão, o Diálogo, o Respeito das diferenças e, sobretudo, a Caridade
devem formar a comunidade dos discípulos missionários.
Foi nesse contexto de mudança de época, de urgências pastorais, de grandes
esperanças e desafios, que a Igreja da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim
realizou a sua Assembleia Diocesana. Tal assembleia nasce nas bases de nossa
Igreja, pois, parte de um processo de escuta atenta e minuciosa da realidade
de suas milhares de Comunidades Eclesiais de Base e de suas respectivas
lideranças. Esse caminho foi reproposto nas paróquias e regionais da Diocese,
com a presença e a contribuição dos presbíteros, das congregações religiosas,
dos diáconos e dos leigos, sendo ele concluído na grande Assembleia Diocesana
de 28 e 29 de Novembro de 2014. Nesta, todos os participantes iluminados pela
escuta da Palavra de Deus - ouvindo as vozes e clamores que vinham desde
as Comunidades Eclesiais de Base e inspirados pelo Espírito Santo decidiram
que a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, em sua ação pastoral, em todos os
segmentos e âmbitos, deve: “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”.
Sendo assim, é profundamente necessário um debruçar-se sobre as bases
das Primeiras Comunidades Cristãs encontradas nas Sagradas Escrituras. Afim
de que a fonte da Palavra de Deus - que está no centro de toda a ação
pastoral e evangelizadora da Igreja - possa fecundar, gerar e nutrir esse
novo e importante momento de nossa caminhada eclesial.
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“Eles se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à
comunhão fraterna, à fração do pão e às orações” (At 2,42)
A Comunidade dos discípulos missionários está fundada sobre a profissão
de fé de Pedro e dos apóstolos e tem em suas bases quatro “colunas”, que são seus
mais importantes pilares: “Mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos
(1), à comunhão fraterna (2), à fração do Pão (3) e às orações (4)” (At 2,42).

O Ensinamento dos Apóstolos - Centralidade da Palavra de Deus e
Espaço de Formação e Amadurecimento de Discípulos Missionários
A primeira coluna é o encontro fecundo com a Palavra de Deus, a pregação
da mesma, a didachè apostólica, isto é, um documento das origens cristãs que
continha os ensinamentos dos apóstolos, uma voz que parte da Igreja e a todos
propõe o primeiro anúncio, o kerigma, o primeiro anúncio que era apresentado
pelos apóstolos como chamado à conversão: “Cumpriu-se o tempo e o Reino
de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho” (Mc 1,15). Os
apóstolos proclamam a decisiva intervenção divina na história humana, a morte
e ressurreição de Cristo, que inaugura o Reino de Deus (cf. At 4,12), convidando
todos a acolherem a fé e a se tornarem, também, anunciadores desta boa nova:
discípulos missionários.
Tal dimensão catequética é o Centro da Vida da Comunidade Eclesial de
Base, que se encontra presente nos Círculos Bíblicos, na Catequese, na Formação
Bíblico-Teológica Permanente e nas demais pastorais e movimentos. Ela deve ser
Kerigmática, propondo o primeiro anúncio da salvação a todos, e Mistagógica,
ajudando os irmãos e as irmãs a entrarem em comunhão com o mistério do
Amor de Deus, por meio de renovados métodos e símbolos. Não sendo somente
dedicada aos que estão sendo iniciados no caminho da fé - crianças, adolescentes
e jovens - mas, contribuindo na formação e animação de toda a Comunidade
Eclesial de Base, já que a intenção é de formar discípulos missionários, à luz
da Palavra de Deus, introduzindo-os no mistério de Cristo. Fundada sobre o
Evangelho, a Igreja é o Povo de Deus que caminha na história e anuncia a
todos, com a palavra e com a vida, a salvação oferecida gratuitamente em Cristo
Jesus.
Perder de vista o valor da Palavra de Deus para nossas Comunidades
Eclesiais de Base pode significar o desencantamento, o esfriamento, a perda da
memória da fé, pois quando se afastam da Palavra os discípulos vagam perdidos,
longe da comunidade, como os discípulos de Emaús. Somente a
Palavra de Deus Encarnada na Vida das Pessoas, proclamada com
autoridade, competência e simplicidade é capaz de iluminar a realidade
e a história de cada discípulo missionário. Sendo assim, todos devem
se empenhar, no estudo e na preparação das homilias, das formações
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e dos encontros de pastoral. De modo que, a Palavra proclamada faça brotar
no coração de cada um a mesma pergunta que foi feita aos apóstolos depois da
pregação no dia de Pentecostes: “Irmãos, que devemos fazer?” (At 2,37). Ao
mesmo tempo, a Palavra anunciada revitaliza os passos dos discípulos ao longo
do caminho, pois é o sinal claro da presença de Cristo que “sopra as cinzas do
coração dos seus discípulos” como fez, também, com os discípulos de Emaús (cf.
Lc 21,32-33).

A Comunhão Fraterna - Espaço de Comunhão - Serviço e Promoção
da vida e da Justiça
A comunhão fraterna, a caridade ativa, a koinonía, isto é, a comunhão entre
os irmãos da comunidade entre si e com os que ainda não fazem parte da mesma
é a segunda coluna que sustenta a comunidade dos discípulos missionários. Esta
se verifica na vida daqueles que se tornam discípulos de Cristo, “aqueles que
ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática” (Lc 8,21), se atualiza naqueles
que “têm fome e sede de justiça” (Mt 5,6; 6,33) e se torna realidade na Opção
Preferencial pelos Pobres, a fim de que tenham vida, e a tenham em abundância,
como nos indica o próprio Senhor (Jo 10,11; 15,13).
A escuta autêntica e verdadeira da Palavra de Deus deve conduzir à sua
observância e à sua prática, fazendo desabrochar na vida a justiça e o amor, a
solidariedade e a partilha, a comunhão e o compromisso, particularmente, com os
Empobrecidos e Excluídos da Sociedade. Tal compromisso e atitude não deve
ser um apêndice na caminhada pastoral, mas algo essencial na vida da Igreja,
um elemento que a distingue e define. Tal escuta atenta que conduz à prática
da Palavra de Deus deve ser visível na vida e nas ações da comunidade dos
discípulos missionários. Por meio da acolhida, do compromisso dentro da própria
comunidade com os “pequenos na fé”, isto é, aqueles que ainda estão iniciando o
seu caminho no discipulado, a comunidade dos discípulos celebra a sua vivência
do Evangelho. Da mesma forma, ao escutar a Palavra, a Comunidade Eclesial de
Base é formada como o foram os Profetas no Antigo Israel, fazendo surgir, em
seu seio, novos profetas, Defensores da Paz e da Justiça para um tempo novo
repleto de novos desafios (Am 5,24).
A comunhão fraterna nasce, então, da acolhida da Palavra de Deus que é a
semente fecunda lançada no coração de cada discípulo (Mt 13,3-7). Esse clamor
da Palavra deve chegar lá onde existe o sofrimento e a dor, a angústia e a falta
de esperança, a pobreza e a exclusão, a desigualdade e a corrupção, levando um
sopro de vida que cura as feridas e uma luz que indica o caminho (cf.
Sl 119,105). Cristo é a Palavra Viva do Pai, em suas feições, em seu
olhar, em suas palavras e em seus gestos. A comunidade dos discípulos
missionários deve contemplar o rosto de cada irmão e irmã —
semblantes alegres e cheios de esperança, mas muitas vezes - sofridos
10

e marcados pelas dores e angústias, rostos de cada criança, jovem, adulto e idoso.
Ao acolher o Senhor, cada discípulo é chamado a acolher também as dores
de cada irmão e cada irmã neste mundo; deve se tornar um Bom Samaritano,
isto é, próximo de seu próximo. Ainda, neste tempo, ecoam forte as palavras do
Concílio Vaticano II quando diz: “As alegrias e as esperanças, as tristezas e as
angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres;e de todos os que sofrem,
são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e angústias dos discípulos
de Cristo” (GS 1).
Tal vivência ativa da Palavra de Deus na caridade e na comunhão por
homens, mulheres, crianças, jovens e idosos das comunidades faz emergir a
figura de Cristo vencedor da morte. Ele que iniciou o seu ministério público
com um anúncio cheio de esperança e vida, confirmado pelos gestos e ações
correspondentes: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu
para evangelizar os pobres; enviou-me para proclamar a remissão aos presos
e aos cegos, a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos
e para proclamar o ano de graça do Senhor” (Lc 4,18-19). Desta forma, hoje,
a Igreja celebra e vive a comunhão fraterna quando age na comunidade e na
sociedade, quando por meio dos inúmeros Projetos Sociais continua a obra
iniciada por Jesus, promovendo a vida em todas as suas dimensões.

A Fração do Pão - Espaço da Maturidade Comunitária - Sinal de Vida
A terceira coluna da comunidade dos discípulos missionários que se coloca
ao lado do anúncio da Palavra é a “fração do pão”, que tem na ceia do Senhor, na
memória do Mistério Pascal e, também, na cena de Emaús, ícones daquilo que
constantemente acontece na comunidade dos discípulos missionários. Cada vez
que se celebra a Palavra de Deus e a Eucaristia - partilhando o “Pão da Palavra”
e o “Pão Vivo do Céu”, todas as vezes que as Comunidades Eclesiais de Base
se encontram para celebrar a sua fé e a sua vida - Cristo está presente Doando a
Vida, Iluminando e Amadurecendo os corações e indicando o caminho a ser
seguido (cf. Lc 24,13-35).
Muitos discípulos missionários se sentem cansados, perderam o encanto,
têm seus olhos obscurecidos pelo desânimo, não são capazes de sonhar e,
principalmente, estão tão preocupados com as próprias dores que não sabem
mais o que significa a palavra Solidariedade. Esses perdem o rumo e a direção,
afastando-se, assim, da comunidade, tornando-se cegos, fechando os olhos
para Deus, para os pobres e para os excluídos. Somente ao redor das Mesas da
Palavra e da Eucaristia é que os discípulos são alimentados e fortalecidos.
Nesta celebração da Fé e da Vida, suas forças são refeitas, a esperança
ressurge e é nutrida em seus corações. É neste lugar fecundo de uma
liturgia unida e que ilumina a vida, que os sofrimentos do caminho
dos discípulos são amainados, os seus sonhos e projetos nascem.
Sobretudo, este espaço se torna um Sinal de Vida para que os olhos dos
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discípulos missionários se abram para enxergar as diversas e sofridas realidades
ao seu redor.
Na comunidade dos discípulos missionários, no momento da fração da
Palavra de Deus e do Corpo de Cristo, ouve-se cantar com grande alegria: “Eis
o Pão da Vida e Pão do Céu que alimenta os homens em marcha para Deus”.
Sim, nesse momento celebrativo, todos são convocados a ouvir a voz do Senhor
e a receber o seu Corpo e Sangue dados como alimento, força daqueles que
caminham e sustento dos que promovem a justiça e a paz. Por isso, devido à
importância desse espaço fundamental na vida da comunidade dos discípulos
é que a mesma deve cuidar com zelo e atenção de sua preparação e celebração.
O improviso e o descuido não podem existir, a fim de que o espaço litúrgico e,
melhor ainda, toda a Celebração do Ano Litúrgico, que é essencial como fonte
de vida para a formação de discípulos missionários, seja bem celebrado e vivido
na Comunidade Eclesial de Base.

Oração - Lugar de Transformação - Fonte do Discipulado e da Missão
A quarta coluna da comunidade dos discípulos missionários é a oração, o
encontro orante com a Palavra de Deus. Nos Círculos Bíblicos, nas Pastorais,
nos Movimentos, nos Retiros, na Leitura Orante da Palavra de Deus e em
outros “lugares e momentos” privilegiados de oração e reflexão, é oferecido ao
fiel a possibilidade autêntica de um Lugar de Encontro com Cristo, Palavra
Viva do Pai. Neste diálogo fecundo com a Palavra de Deus, os discípulos são
transfigurados e transformados pela ação do Espírito Santo, pois somente por sua
presença é que a comunidade dos discípulos missionários terá coragem para sair
de si mesma na direção de uma autêntica evangelização.
Nas palavras do Papa Francisco em sua Exortação Apostólica “A Alegria
do Evangelho”, pode-se ler: “É preciso cultivar sempre um espaço interior que
dê sentido cristão ao compromisso e à atividade. Sem momentos prolongados de
adoração, de encontro orante com a Palavra, de diálogo sincero com o Senhor, as
tarefas facilmente se esvaziam de significado, quebrantamo-nos com o cansaço e
as dificuldades, e o ardor apaga-se” (EG 262). Desta forma, a Oração Encarnada
deve ser a Força, o Ar e a Fonte que impulsiona todas as ações da comunidade
dos discípulos missionários. Assim, faz-se necessário a multiplicação desses
espaços privilegiados de encontro com o Senhor Ressuscitado que sempre nos
conduz ao Pai, nos quais os discípulos são encorajados a apresentarem ao Senhor
a sua vida e o seu caminhar, ao mesmo tempo em que são levados a contemplar
a vida dos mais necessitados e as dores do caminho de cada um deles.
A Igreja é chamada a ser Mestra de Oração, favorecendo e
apresentando aos seus filhos e filhas espaços fecundos de intimidade
com o mistério da Trindade, diante do qual todos são levados à
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contemplação. Desde as crianças aos adultos, todos devem ser introduzidos e
conduzidos pelos caminhos da oração e da contemplação, a fim de que sejam
formados e alimentados em cada passo do caminho do discipulado. A oração
deve ser o espaço para o amadurecimento da fé, com a qual a experiência da
contemplação do Amor Compassivo de Cristo seja tranformadora, sendo capaz
de criar, nos corações que oram, um sincero compromisso com o amor fraterno, o
serviço ao outro e a solidariedade que são frutos da mesma compaixão de Cristo
acolhida pelo fiel.
Ainda no que se refere à oração na vida das comunidades, desponta a
figura de Maria - a mãe do Senhor - mulher orante que soube bem “guardar todas
essas coisas, meditando-as em seu coração” (Lc 2,19.51). Em sua vida, Maria,
Impulsionada pela Ação do Espírito Santo, procurava um sentido profundo
que poderia unir todos os acontecimentos de sua história com o imenso desígnio
divino. Maria é a Mãe da Comunidade dos discípulos missionários, espelho
de oração e contemplação, modelo para todos os que desejam se tornar discípulos
missionários para que, da mesma forma que ela o fez, esses também anunciem,
com a vida, a Palavra que foi acolhida nos espaços e momentos de oração.
Que a Mãe de Jesus e Mãe da comunidade dos discípulos missionários
interceda a Seu Filho, a fim de que, ainda hoje, os discípulos e discípulas do
Senhor queiram sempre dizer sim à vontade do Pai, fazendo tudo o que o Filho
lhes disser.
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IMAGENS QUE
ILUMINARAM O PROCESSO
4.1 - Círculos na lagoa
A Assembleia Diocesana de Pastoral, ano 2014, pode ser comparada a uma
pedrinha atirada ao meio de uma lagoa cheia de água, que vai formando círculos
até atingir toda a lagoa. O extraordinário dessa assembleia é que o primeiro
círculo formado foi o da comunidade eclesial, em seguida, o da paróquia, do
regional e, por fim, o da diocese. Isso significa que a Assembleia 2104 iniciouse na Comunidade Eclesial, fechando-se parte dela na assembleia comunitária
e a outra parte levada pelas boas “ondas” à assembleia paroquial. Uma parte
da Assembleia Paroquial foi concluída na própria paróquia e a outra parte foi,
também, levada pelas boas “ondas” ao Regional, acontecendo o mesmo no
Regional para se chegar à Diocese. E, assim, toda a “lagoa” diocesana foi tomada
pelas ondas das assembleias comunitárias, paroquiais, regionais e diocesana,
iniciadas na Comunidade eclesial, confirmando dessa forma nossa opção pelas
Comunidades Eclesiais como ponto de partida de nossa vida pastoral.

4.2 - Mistura da águas
Nossa Assembleia Diocesana de Pastoral, ano 2104, pode ainda ser
comparada ao ajuntamento de águas trazidas de diversos lugares para um
pote comum. O primeiro pote foi a Comunidade Eclesial. Nele se juntaram as
diversas “águas” da comunidade eclesial, levadas por cada membro participante
da Assembleia Dominical, participante das pastorais, dos movimentos e das
associações. A assembleia comunitária foi a junção de todas essas águas.
Terminada a assembleia, cada participante voltou pra casa levando não mais a
água que trouxe consigo, mas a água que trouxe consigo, misturada, agora, às
águas trazidas por todos os demais.
Na paróquia, aconteceu o mesmo processo. Cada comunidade eclesial
trouxe a água de sua Assembleia comunitária. A assembleia paroquial foi a
mistura de todas essas águas num mesmo pote. Terminada a assembleia, cada
comunidade voltou para casa não mais levando a água que trouxe
consigo, mas a água que trouxe consigo, misturada, agora, às águas
trazidas por todas as demais comunidades. E, assim, se repetiu nos
regionais e na diocese.
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4.3 - O trigo e o pão
Nossa Assembleia diocesana pode, ainda, ser comparada com a feitura de
um pão. A Assembleia comunitária foi o primeiro pão a ser feito. Os participantes
da Assembleia dominical, das pastorais, dos movimentos e das associações
enviarem seus “trigos”. Na assembleia comunitária, esses trigos foram ajuntados
e acrescentados a eles o fermento e o sal da Palavra de Deus, da Tradição da
Igreja e dos ensinamentos do Magistério. Toda essa mistura foi batida, sovada
e assada durante horas de reflexão, debate, meditação e oração. Terminada a
assembléia, cada participante, cada pastoral e movimento levou consigo um
pedaço desse pão, feito em mutirão. Um pão que teve o sabor do “trigo” trazido
por cada participante da assembleia.
Na assembleia paroquial, aconteceu o mesmo processo. Cada comunidade
trouxe o trigo de sua assembleia. Tudo foi ajuntado e acrescentado, o fermento e
o sal da Palavra de Deus, da Tradição da Igreja e dos ensinamentos do Magistério.
Toda essa mistura foi, também, batida, sovada e assada durante horas de reflexão,
debate, meditação e oração. Terminada a assembleia, cada comunidade eclesial
levou consigo um pedaço desse pão, feito em mutirão. Um pão que teve o sabor
do “trigo” de cada comunidade da Paróquia. E, assim, repetiu-se nos regionais e
na diocese.

4.4 - O Ciclo da Natureza
Em nossa Assembleia Diocesana de Pastoral utilizamos o Método de
Planejamento Participativo. Sendo aplicado no pastoral da Igreja, ele acontece a
partir do envolvimento de todas as forças vivas presentes na ação evangelizadora
nos diversos âmbitos (comunitário, paroquial, regional e diocesano).
Este processo pode ser também comparado ao Ciclo da Natureza que,
em grande parte, é regido pelo Ciclo da Água. A água presente no solo, rios,
lagos, mares, plantas e animais é evaporada pelo calor do sol e, na forma de
vapor vai para a atmosfera. O vapor de água se ajunta e forma as nuvens. Nas
condições propícias à precipitação, o vapor se condensa e cai em forma de chuva,
garantindo a irrigação dos campos e renovando a vida. Neste processo contínuo
e ininterrupto, a vida biológica se faz e se refaz.
A etapa de ver a realidade (fotografias histórica e da atualidade), com o
esforço das lideranças, seria este processo de evaporação ao calor do sol, que é
o próprio Cristo que nos move na força do Espírito Santo. O material
levantado chega à Assembleia Comunitária de Pastoral. Esta, como
nas nuvens, ajunta tudo e processa. Numa reflexão partilhada à luz
das Sagradas Escrituras, da Tradição da Igreja e dos Ensinamentos do
Magistério Eclesial. Esta é a etapa da condensação. Os frutos aqui
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produzidos (propostas e encaminhamentos), assim como a chuva, retornam para
as bases (pastorais, movimentos, ministérios), irrigando a terra, fazendo germinar
a semente, gerando vida e alimentando a esperança.
Este processo se repetiu nas assembléias paroquiais e regionais que, por
sua vez, fez subir o vapor e o clamor até a assembleia no âmbito diocesano.
Agora é o momento desta água vitalizante retornar, como chuva boa, a todos
os recantos de nossa querida Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, produzindo
frutos, muitos frutos segundo a vontade Deus, que quer salvar a todos.
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CARTA FINAL
Carta ao Povo de Deus da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim
Nós, delegados e delegadas da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim como
discípulos missionários, estivemos reunidos em assembleia sob a inspiração do
Espírito Santo de Deus, 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, 48 padres, 26 diáconos, 09 seminaristas, 08 religiosas e 115 fiéis leigos e
leigas de todas as paróquias de nossa diocese.
Debruçamo-nos sobre os resultados da pesquisa realizada em nossas
comunidades, juntamente, com as demandas apresentadas pelas paróquias
e regionais em suas assembleias, e, fizemos a leitura dessa realidade à luz da
Palavra de Deus e dos Documentos da Igreja. Após reflexões e discussões,
apresentamos proposições sobre a Palavra de Deus, a Comunhão Fraterna, a
Eucaristia e a Oração em vista da animação da vida pastoral em nossa diocese
nos seus diversos segmentos e níveis de ação.
Essa assembleia, realizada nos seus diversos níveis, é um exercício de
comunhão e participação em todo o processo pastoral. As proposições 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, em nossas realidades.
As proposições querem ser uma indicação de ação que oriente e incentive
nosso agir pastoral e anime nosso desejo de crescimento eclesial-espiritual como
discípulos missionários. Essas não querem ser mais um fardo em nosso caminhar,
mas uma mão que a Igreja Diocesana, a exemplo de Jesus, está oferecendo nesse
anseio de crescimento e revigoramento.
Em comunhão com o Papa Francisco, esta resposta que fomos gerando
quer ser um convite para uma nova etapa evangelizadora marcada pela alegria
do Evangelho que indique caminhos para o percurso da Igreja nos próximos
anos. (cf. EG 01). Uma Igreja renovada e revigorada pela alegria do Evangelho,
comunidade de discípulos missionários, que quer continuar o seu caminhar. Uma
Igreja da estrada e não da sacristia, uma Igreja de portas abertas (cf. EG ).
Confiantes na força da Palavra de Deus e na alegria de caminhar em
comunhão, pela intercessão dos nossos padroeiros São Pedro e N. S. do Amparo,
possamos tornar realidade esta resposta ao anseio de cada coração.
Membros da 12 ª Assembleia Diocesana de Pastoral da Igreja de
Cachoeiro de Itapemirim.
Jerônimo Monteiro, 30 de novembro de 2014.
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PROPOSIÇÕES DA
ASSEMBLEIA DIOCESANA
6.1 - PALAVRA DE DEUS
1 - Promover a Palavra de Deus em todos
os níveis de formação da Diocese.
Estratégias:
 Produzir um conteúdo bíblico que evidencie o lugar da Palavra de Deus na vida
cristã e na vida de nossas comunidades
eclesiais de base.

Nos diferentes cursos de formação a
nível comunitário, paroquial, regional e
diocesano, tornar a Palavra de Deus fonte
inspiradora e mantenedora da vida cristã.
2 - Fomentar a participação nos Círculos
Bíblicos como caminho de animação
bíblica de toda pastoral.
Estratégias:
 Divulgar os círculos bíblicos na celebração da Palavra e da Eucaristia.
 Promover encontrões diocesanos de círculos bíblicos.
 Instituir setembro como mês de conscientização da importância da
participação no círculo bíblico.
 Promover a formação bíblica e metodológica dos animadores de círculo
bíblico motivando a participação da criança, adolescente e juventude.
 A partir dos círculos bíblicos, trabalhar a formação para a missão realizando
também mutirões missionários.
3 - Propiciar uma catequese mais bíblica e litúrgica que favoreça a uma
efetiva Iniciação à vida cristã.
Estratégias:
 Elaborar material adequado para tal fim, que seja lúdico,
mistagógico e catequético.
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6.2 - COMUNHÃO FRATERNA
1 - Trabalhar a formação na
Doutrina Social da Igreja em vista de
maior atuação da Igreja nas questões
sociais.
Estratégias:

Apoiar
e
fortalecer
as
Pastorais Sociais visando a ação sócio
transformadora.

Produzir material
formação diocesana.

para

a

2 - Fomentar a participação ativa da comunidade eclesial de base nas
políticas públicas em vista da promoção humana.
Estratégias:
 Fortalecer a Pastoral da Sobriedade e apoiar as iniciativas já existentes no
campo de prevenção e recuperação de dependentes químicos.
 Recuperar e dinamizar a Pastoral da Ecologia.
 Formar agentes de Conselhos Municipais e oferecer suporte e apoio.
 Criar a Escola de Fé e Política
3 - Motivar a devolução consciente do dízimo e sua devida aplicação nas
dimensões: religiosa, missionária e social.
Estratégias:
 Conscientizar sobre a aplicação do dízimo em suas três dimensões:
religiosa, social e missionária.
 Produzir subsídios com conteúdo específico para a capacitação dos agentes
do dízimo visando o trabalho pastoral.
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6.3 - EUCARISTIA
1 - Incentivar a participação na
Eucaristia destacando a compreensão
do mistério celebrado.
Estratégias:

Trabalhar a formação para
Ministros Extraordinários da Palavra
e da Eucaristia, utilizando também os
novos meios de comunicação.

Publicar subsídios que ajudem
a aprofundar o sentido e a vivência da
Eucaristia.
 Manter cursos de formação para equipes de liturgia.
2 - Trabalhar a vivência da Eucaristia em seus desdobramentos na missão
e serviço aos irmãos.
Estratégias:
 Intensificar as celebrações comuns em nível paroquial, regional e
diocesano.
 Propor retiros espirituais para ministros, catequistas e lideranças em geral.
 Valorizar a dimensão da acolhida em nossas celebrações e encontros.
3 - Trabalhar o sentido da Eucaristia como alimento da fé do discípulo
missionário superando ideias reducionistas.
Estratégias:
 Oferecer formação teológico-litúrgica para a pastoral da liturgia por meio
dos diversos recursos didáticos.
 Vivenciar melhor os tempos litúrgicos e as festas eucarísticas.
 Melhorar o material litúrgico celebrativo produzido pela Diocese.
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6.4 - A ORAÇÃO
1 - Despertar o espírito de oração e a
oração mesma em sua dimensão pessoal e
comunitária.
Estratégias:

Promover retiros espirituais em nível
paroquial e comunitário propondo variados
métodos de oração.

Formar equipe de espiritualidade nas
paróquias com o auxílio da Equipe Diocesana
para a Formação.

Cultivar a prática da oração nas
crianças, nos adolescentes e nos jovens a partir
da catequese.
 Oferecer formação sobre espiritualidade e oração visando melhorar a
qualidade da oração pessoal.
 Produzir material para a oração em família.
2 - Promover a ligação entre fé e vida, e entre oração e ação.
Estratégias:
 Promover a espiritualidade libertadora a partir da Palavra e da Doutrina
Social da Igreja.
 Produzir material “Estar com o Senhor”, destacando a missão da
comunidade e dos discípulos missionários na transformação da sociedade.
 Propor ações concretas aos fiéis no final das celebrações.
3 - Motivar a Leitura Orante da Bíblia.
Estratégias:
 Repropor o método da Leitura Orante da Bíblia e promover sua aplicação
na catequese, nos encontros pastorais, nos círculos bíblicos, nos retiros e
na oração pessoal.
 Incentivar e promover formas para que todo fiel católico tenha sua Bíblia.
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CONCLUSÃO
É com imensa alegria que nós, Equipe Diocesana de Pastoral, entregamos
em suas mãos o Documento Final da 12ª Assembleia Diocesana de Pastoral.
Ele é fruto de um trabalho feito a muitas mãos, num grande processo que
envolveu todo o Povo de Deus: bispo, padres, diáconos, religiosos e religiosas,
seminaristas e fiéis leigos e leigas.
É bom lembrar que este é apenas parte dos frutos. Muitos já foram
produzidos no processo nas diversas instâncias (comunidades, paróquias e
regionais).
Este documento quer ser uma grande ajuda para orientar a ação
evangelizadora da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim com o objetivo de
tornar nossas comunidades mais próximas das primeiras comunidades cristãs.
Registramos aqui nossos sinceros agradecimentos pelo apoio e dedicação
do nosso Bispo Diocesano, Dom Dario Campos OFM; dos assessores:
Denilson Mariano, Pe. João Batista Maroni, Pe. Antônio Tatagiba Vimercat
e Pe. Andherson Franklin Lustosa de Souza, e dos demais envolvidos no
processo.
Acreditamos que todos vocês abraçaram com fé as etapas desta
assembleia diocesana. Com esta mesma fé, é preciso acolher e colocar em
prática as propostas que o Espírito Santo nos inspirou. A colheita será farta!
Contando com a intercessão de Maria, primeira discípula missionária
de Jesus Cristo, vamos à luta! Deus conta conosco!
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