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Goiás, 09 de agostos de 2017. 

 

 

CARTA CONVOCATÓRIA 

 

Coordenação Diocesana de Pastoral 

19 e 20 de agosto de 2017 

 

 

 

 Irmãs e irmãos na fé! 

 

 Convocamos-lhes para a 2ª Coordenação Diocesana de Pastoral deste ano. Após ter feito as 

reuniões paroquiais e regionais (tendas) para ouvir o clamor do nosso povo sobre a realidade da nossa 

diocese, queremos socializar nossas descobertas (ver) e começar a reflexão sobre que Igreja 

Diocesana queremos (julgar, iluminar). 

 

Eis a programação: 

 

SÁBADO (19/08) 

 

08h00 – Café da manhã 

08h50 – Oração (Pe. Celso) 

09h00 – Abertura (Pe. Daniel e Dom Eugênio) 

09h20 – Reflexões a partir das tendas paroquiais e regionais (Assessoria e Pe. Daniel) 

12h00 – Almoço 

14h00 – Continuação das reflexões (Pe. Severino e Assessoria) 

16h00 – Intervalo 

16h30 – Continuação das reflexões (Pe. Severino e Assessoria) 

18h00 – Intervalo 

18h00 – Jantar 

20h00 – Celebração:  

➢ Memória dos 30 anos de atentado contra o padre Francisco Cavazzuti 

➢ 100 anos do nascimento do Pe. Felipe Leddet 

➢ 30 anos do 1º Assentamento: Mosquito e São João do Bugre 

➢ Romaria da Terra, da Água e da Semente (02/09) 

 

DOMINGO (20/08) 

 

07h00 – Eucaristia (Coordenação: Pe. Mota e Seminaristas) 

08h00 – Café da manhã 

08h30 – Iluminar a partir dos documentos: Opção Fundamental da Diocese; Diretrizes Pastorais da 

              CNBB, Evangelho de Mateus, Evangelii Gaudium (Assessoria e Pe. Wellington) 

10h00 – Intervalo 

10h30 – Continuação das reflexões 

12h00 – Almoço 
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Algumas observações: 

 

1) A taxa será de R$120,00 (a ser paga na chegada); 

2) A Assessoria Diocesana e 01 (um) coordenador diocesano das pastorais e movimentos estão 

dispensados do pagamento da taxa. Os demais pagam normalmente! 

3)  Insistimos para que ninguém assuma atividades pastorais ou celebrações durante o tempo do 

encontro, nem no sábado à noite. Pedimos às(aos) leigas(os) que se encarreguem destas 

atividades, em caso de necessidade. É uma maneira de valorizá-las (os); 

 

4)  São membros convocados: Bispo, Assessoria Diocesana de Pastoral, dois representantes das 

paróquias maiores e um representante das paróquias menores, todos os coordenadores 

diocesanos de pastorais e movimentos. 

 

 São membros convidados: 

 

a) Presidente do Conselho Central dos Vicentinos (Itapuranga) 

b) Os diretores das seguintes obras:  

✓ Lar São Vicente (Goiás) 

✓ Lar São José (Goiás) 

✓ Espaço Vida (Goiás) 

✓ Chácara Paraíso (Goiás) 

✓ Chácara Bom Pastor (Itapuranga) 

✓ Hospital Pio X (Ceres) 

✓ Fraternidade da Anunciação (Goiás) 

 c) todos os padres e todas as religiosas atuando na diocese; 

 

 

 A animação do encontro será por conta do Pe. Antonio e Anamar. 

 

 Os comunicados a serem feitos durante o encontro devem ser entregues por escrito ou em 

PowerPoint e entregues ao Pe. Celso. 

 

 Contamos com a presença de todos/as e que Deus abençoe nossa caminhada! 

 

 

 

 

 

+ Dom Eugênio Rixen 
Bispo Diocesano 

Pe. Celso Leonel Carpenedo 
Coordenador Diocesano de Pastoral 

 

  

          

 


