45ª ASSEMBLEIA DIOCESANA DE
PASTORAL, MOVIMENTO E ORGANISMO
CNBB NE 3 – DIOCESE DE ILHÉUS

Convite
A Diocese de Ilhéus através da Coordenação Diocesana de Pastoral, Movimento e Organismo, convida
a todos para participarem da 45ª Assembléia Diocesana de Pastorais, Movimentos e Organismos, no
período de 10 a 12 de novembro de 2017, no Centro de Treinamento (CTL). Este ano estaremos
estudando o Documento 107, da CNBB que trata da INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ: itinerário para
formar discípulos missionários. Este documento propõe caminhos e metas para uma ação
evangelizadora vivencial na perspectiva da unidade que tanto Nosso Senhor Jesus Cristo alerta para
nossa vida. E, para trabalhar conosco teremos a assessoria do Padre Thiago Teixeira Pereira,
sacerdote da Diocese de Jequié. Nessa perspectiva obedeceremos aos seguintes passos:
Das inscrições:
✓

As inscrições serão feitas no site da diocese ( http://diocesedeilheus.com/), no período de 25
de setembro a 25 de outubro de 2017. Lá vocês encontrarão as informações pertinentes ao
processo de inscrição;

✓

Valores de inscrições por categorias:
1.

Pároco + 02 pessoas: R$400,00(quatrocentos reais);

2. Vigários: R$200,00(duzentos reais);
3. Diáconos: R$100,00(cem reais);
4. Coordenadores de Pastorais, Movimentos e Organismos e Religiosos (as): R$100,00(cem
reais);
5. Pagamento será feito no dia 10.11.2017, das 16:00 às 18:00 horas no CTL.
✓

Pela peculiaridade do tema pedimos que os representantes das Paróquias sejam os
coordenadores da Pastoral Catequética e Litúrgica;

✓

Os Coordenadores Diocesanos de Pastorais, Movimentos e Organismos, assim como os
Coordenadores Zonais e seus Assessores devem estar presentes e, ou representados;

✓

Os sacerdotes, também, realizarão suas inscrições pelo site da Diocese de Ilhéus;

✓

Chegada e credenciamento na AD, a partir das 16:00 horas do dia 10.11.2017.

Da Avaliação:
✓

Esse ano teremos uma Avaliação a ser respondida por todos que tem como objetivo o VER das
ações evangelizadoras nas dimensões família, comunicação e missão conforme AD passada.
Portanto pedimos a compreensão de todos que deverão responder, pelo site da diocese, até o
dia 20 de outubro de 2017.

Portanto, “Pensar e construir um novo paradigma pastoral é exigência do nosso tempo. Não podemos
dar as respostas antes de ter escutado as perguntas. O Espírito, o sopro de Deus, atua tanto no
evangelizador como no evangelizando. É o encontro que começa. ”
Na força e discernimento do Espírito Santo,
Saudações,

Dom Mauro Montagnoli
Bispo da Diocese de Ilhéus

Nosso site: http://www.diocesedeilheus.com

Pe. José Alvino de Cristo
Coordenador da CDP

