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10ª ASSEMBLEIA DIOCESANA DE PASTORAL
DIOCESE DE COLATINA (ES)

Tema: “Igreja missionária, acolhedora e que se coloca a serviço”

Lema: “Chamou os que ele quis, para ficar com ele e serem 
enviados para anunciar” (Mc 3, 13 – 15)

o ESPÍRITO da coisa
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O Papa Francisco nos convida “a 
experimentar de forma cada vez mais 
intensa a necessidade e a beleza de 
caminhar juntos”.

“Devemos continuar por esta estrada. O 
mundo, em que vivemos e que somos 
chamados a amar e servir mesmo nas suas 
contradições, exige da Igreja o reforço das 
sinergias em todas as áreas da sua missão. 
O caminho da sinodalidade é 
precisamente o caminho que Deus espera 
da Igreja do terceiro milênio.”

(Discurso em comemoração aos

50 anos do Vaticano II)

“Aquilo que o Senhor 
nos pede, de certo 
modo, está já tudo 
contido na palavra 
«Sínodo». Caminhar 
juntos – leigos, pastores 
– é um conceito fácil de 
exprimir em palavras, 
mas não é assim fácil 
pô-lo em prática.”
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“Uma Igreja sinodal é uma 
Igreja da escuta, ciente de que 
escutar «é mais do que ouvir». 
É uma escuta recíproca, onde 
cada um tem algo a 
aprender(...). Cada um à 
escuta dos outros; e todos à 
escuta do Espírito Santo, o 
«Espírito da verdade» (Jo 14, 
17), para conhecer aquilo que 
Ele «diz às Igrejas» (Ap 2, 7)”.

“O caminho sinodal começa por escutar o povo, que «participa também da função 
profética de Cristo», de acordo com um princípio caro à Igreja do primeiro milênio: 

«Quod omnes tangit ab omnibus tractari debet» - AQUILO QUE DIZ RESPEITO A 
TODOS DEVE SER DISCUTIDO E TRATADO POR TODOS.”

“Nunca nos esqueçamos disto! Para os discípulos de Jesus, ontem, hoje e sempre, a 
única autoridade é a autoridade do serviço, o único poder é o poder da cruz”.
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“Numa Igreja sinodal, o Sínodo dos Bispos(Vat. 
II) é  a manifestação mais evidente dum 

dinamismo de comunhão que inspira todas as 
decisões eclesiais”.

“O nosso olhar estende-se também para a 
humanidade. Uma Igreja sinodal é como 

estandarte erguido entre as nações (cf. Is 11, 12)”.

“Como Igreja que «caminha junta» 
com os homens, compartilhando as 
dificuldades da história, cultivamos o 
sonho de que a redescoberta da 
dignidade inviolável dos povos e da 
função de serviço da autoridade 
poderá ajudar também a sociedade 
civil a edificar-se na justiça e na 
fraternidade, gerando um mundo 
mais belo e mais digno do homem 
para as gerações que hão de vir 
depois de nós”.
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PARA UM CAMINHO SINODAL

• Capacitar o nosso ser para que fique repleto de sensibilidade; 

• Desenvolver atitudes de um silêncio acolhedor, interessado pelo 
outro, para perceber e acolher seus horizontes e aquilo que traz 
em seu íntimo;

• Cultivar gestos e atitudes que nos preparem para acolher o outro 
na sua inteireza, seja com seus dramas existenciais, relacionais 
ou até mesmo como desabafo institucional;

• ESCUTAR é o apostolado do ouvido: escutar, antes de falar;

• ACOMPANHAR: estar e fazer-se próximo (GESTAR);

• TESTEMUNHAR: juntos para a construção do novo.

AGENTES
• Padres (Áreas Pastorais)

• Leigos (as): Conselho Diocesano de Pastoral e Coordenações Diocesanas de Pastoral

• CEDICs

• Conselhos Pastorais Paroquiais

• Religiosos e religiosas

• Diáconos Permanentes

• Seminaristas

• Católicos praticantes na sociedade: trabalhadores (as) que são Igreja, mas não têm 
vínculo pastoral imediato: professores, advogados, trabalhadores rurais etc.

• Povo: círculos bíblicos e outros grupos pastorais. Através de material (livreto) com um 
anexo destacável para sugestões de ações para a 10ª Assembleia Diocesana. (“Você pode 
participar da 10ª Assembleia Diocesana de Pastoral”)

• Blog dentro do site diocesano: SALA DA 10ª ASSEMBLEIA
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ETAPAS DO PROCESSO

• Agosto e setembro 2019: definição dos horizontes – como fazer? Equipe da Assembleia

• Setembro a novembro 2019: Momento de escuta, avaliação, partilha e gestação: Padres (Áreas 
Pastorais) e leigos (3 por paróquia através de formulário. Obs: 2 engajados, 1 fiel, Seminaristas, 
Diáconos e CEDICs. Pe. Marinaldo e Ledesmar

• Outubro a dezembro 2019: Círculos bíblicos e outros grupos pastorais. Paróquias

• Novembro 2019 a Fevereiro 2020: Construção do Pré-Projeto. Equipe da Assembleia

• (Data a definir) Estudo e aprofundamento das DGAE – Clero e demais forças diocesanas: Padre 
Marcus Barbosa, Subsecretário Adjunto de Pastoral da CNBB. Equipe da Assembleia

• Fevereiro a abril 2020: Apresentação do pré-projeto (avaliação, sugestões, construção e ampliação do 
projeto): Conselhos Paroquiais e Conselhos de Áreas. Pe. Marinaldo, Ledesmar e Párocos

• Abril a julho 2020: Partilha com o Presbitério, síntese e elaboração final do pré-projeto. Equipe da 
Assembleia

• Agosto 2020: 10ª Assembleia Diocesana de Pastoral

Sugestões? Dúvidas?

Obrigado!

Pe. Marinaldo Serafim


