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1ª ASSEMBLEIA DIOCESANA DE PASTORAL 

Dia 08/11/2019 Coordenado por Pe. Manuca 

Nos dias 08, 09 e 10 de novembro, aconteceu em Cristalândia - TO, no Instituto 
Dom Jaime a 1ª Assembléia Diocesana de Pastoral da Diocese de Cristalândia. A 
Assembleia foi iniciada com um momento de animação e oração, onde foi apresentado o 
hino da diocese composto por Dom Pedro Brito e a oração da assembleia composta por 
Dom Wellington de Queiroz, esta que já vinha sendo rezada por todas as paróquias e 
comunidades da diocese; logo após foram apresentados os participantes por Região 
Pastoral. Ainda na  abertura nosso bispo diocesano, Dom Wellington de Queiroz Vieira, 
destacou a importância de uma Assembleia Diocesana para pensar e planejar a vida 
pastoral de uma diocese, ressaltou que na caminhada da Igreja a necessidade de parar, 
avaliar e ouvir o povo de Deus, aproveitando o ensejo destacou como exemplo o Papa 
Francisco e o Sínodo Pan Amazônico e seu  valor para a Igreja Católica, e a importância 
da unidade da Igreja como um corpo místico na Pessoa do Próprio Cristo.  

A assessoria ficou a cargo do Frei Marcos da Diocese de Tocantinópolis que 
retratou na Assembleia diocesana de Cristalândia com Tema: Diocese de Cristalândia; 
Igreja em saída e o Lema: Ide por todo mundo pregai o evangelho (Mc. 16,15).Nesta 
perspectiva,  o assessor deu início aos trabalhos, fazendo uma análise de conjuntura 
social e eclesial, ressaltando o que é uma assembleia e a importância da mesma para 
uma diocese. Partindo de uma fundamentação bíblica, analisando a assembleia de 
Siquém (Josué 24) e destacando o que é um plano de pastoral (Lucas 4,1-21; João 
1,14) mostrando que Jesus também fez um plano de pastoral  que foi até sua morte de 
cruz. Para finalizar as atividades, foi feita uma citação a partir da exaltação Apostólica do 
Papa Francisco  no Evangelii Gaudium. 

Encerrando a noite nosso bispo Dom Queiroz fez uma oração, seguida de uma 
benção especial. 

Dia 09/11/2019 Coordenado por Madalena 

No dia 09 de novembro após a santa missa presidida pelo bispo Dom Queiroz pela 
manhã, para dar inicio aos trabalhos, foi apresentado por Kelvin e Pe. Eduardo, a 
síntese dos questionários 1 e 2 enviados as paróquias como meio de preparação e 
antecipação da assembleia, na qual cada paróquia elaborou sua análise.  

Em grupo foi feito uma reavaliação detalhada da diocese analisando os desafios e a 
caminhada diocesana, chegando a conclusão que a Igreja em particular a de  
Cristalândia, precisa se tornar cada vez mais uma Igreja missionária, em saída, com as 
portas abertas e que saiba anunciar a todos a alegria do Evangelho à luz da palavra de 
Deus tendo  foco no Cristo Bom Pastor. 



Durante a tarde os trabalhos expostos pelos padres, religiosos e leigos para DGAE 
2020 a 2023, transmite que: “A comunidade eclesial missionária é sustentada por quatro 
pilares: Palavra – Pão – Caridade - Ação Missionária”.  

O documento tem uma grande relação com as Urgências das DGAE anteriores: 
PALAVRA – Iniciação à Vida Cristã e Animação Bíblica;  

PÃO – Liturgia e espiritualidade;  

CARIDADE – Serviço à vida plena;  

AÇÃO MISSIONÁRIA – Estado permanente de missão.  

    Encerrando o momento no qual discutiu como se  colocar em prática este documento 
nas comunidades, ficou firmado que:  

“Tudo o que for votado e firmado em assembleia deve ser aderido nas paróquias pelos 
padres, religiosos e povo de Deus. Desse modo, ao adotar os pilares das diretrizes 
devemos de modo especial compreender a sua amplitude e vivenciá-la em nossa 
diocese. Defendendo os direitos de todos para que possamos estar em estado 
permanente de missionaridade”. 

09/11 – DOMINGO – Coordenador - Pe. Eduardo 
Na manhã de domingo nossos trabalhos iniciaram com a missa na Catedral de 

Cristalândia, ao retornarmos para o Instituto Dom Jaime , reuniram- se  por Forania para 
analisar e escolher as propostas e prioridades para serem trabalhadas no quadriênio de 
2020 a 2023, após a votação em plenária tornaram-se prioridades:  

01 – PALAVRA: Iniciação à vida crista e 
animação bíblica. 

02 – PÃO: Liturgia E Espiritualidade. 

03 – CARIDADE: Serviço à vida plena. 

04– Ação Missionária: Estado permanente de 
Missão. 

DESTAQUES: 

1. Juventude  

2. Família 

3. Serviço de animação Vocacional (SAV) 

4. Meio Ambiente 

A principal proposta ao término da assembleia é: “EVANGELIZAR no Brasil cada 
vez mais urbano, pelo anúncio da Palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de 
Jesus Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção 
preferencial pelos pobres, cuidando da Casa Comum e testemunhando o Reino de Deus 
rumo à plenitude”.( DGAE 2020 a 2023).  

Pe. Itamar de Jesus Rodrigues Filho 
Coordenador Diocesano de Pastoral. 

Cristalândia-TO, 14/11/2019 


