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Senhores Bispos,  
Coordenadores Diocesanos de Pastoral, 
Coordenadores Regionais de Pastoral, Movimentos, Serviços e Organismos 
do Regional Nordeste IV da CNBB - Piauí 

 
 
 

Prezados Irmãos e Irmãs, 
 
 Saudações de paz! 
 
 
 

 Aproxima-se o mês de julho e, com ele, como de costume, aproxima-se, também, a 
nossa anual Assembleia Regional de Pastoral, a realizar-se nos dias 28 a 30 de julho (início 
e término com o almoço) de maneira presencial, no Centro de Treinamento Pe. Tony Batista, 
em Teresina – PI. 

Com alegria e renovada esperança, em comunhão com o santo Padre, o Papa 
Francisco, e com toda Igreja no Brasil, queremos convocá-los, para que, frente aos desafios 
do tempo presente possamos partilhar os nossos sonhos e aspirações; pensar nossos 
desafios, discernir e construir, juntos, os novos rumos pastorais, em favor da Igreja no Piauí. 

 

Seguindo o impulso do Espírito Santo que age na sua Igreja, propomos, para esta 
Assembleia de 2022, como tema central: “Pão e caridade: pilares da vida cristã em 
missão”, tendo presente as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil para 
o quadriênio (2019-2023), e inspiração bíblica: “E não havia necessitados entre eles” (cf. At 
4, 34).  

 

Seguem, anexos, as informações gerais quanto à inscrição e participação na referida 
Assembleia. 

 
 

Aguardamos e contamos com a sua valiosa e indispensável presença. Que Nossa 
Senhora da Vitória nos seja modelo de disponibilidade, serviço e santidade; e, por sua 
invocação, sustente a nossa fé, pois, em seu Filho amado, todos, já somos vitoriosos. 

 
 

 

Teresina - PI, junho de 2022. 
 
 Fraternalmente, 

                                       
Dom Juarez Sousa da Silva 

Presidente 
 
 

Dom Francisco de A. G. dos Santos                      Dom Marcos Antonio Tavoni 
     Vice-Presidente                                                          Secretário 
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Anexo I - ORIENTAÇÕES 

 
 

 DATA 
28 a 30 de julho de 2022; 
Início: dia 28/07, com o almoço; 
Encerramento: dia 30, sábado, com o almoço. 

 

 LOCAL e HOSPEDAGEM 
- Centro de Treinamento Pe. Tony Batista, em Teresina - PI.  
- Valor da diária: R$ 160,00 

 

 TEMA 
            “Pão e caridade: pilares da vida cristã em missão”. 
 

 LEMA 
“E não havia necessitados entre eles” (cf. At 4, 34). 
 

 ASSESSORIA 
Diác. Sérgio Sezino Douets Vasconcelos (Recife – PE) 

 

 MODERAÇÃO 
A Assembleia será dirigida pela mesa da Presidência do Regional e moderada pelo 
Secretário da Presidência, auxiliados do Secretariado Executivo. 

 

 OBJETIVO GERAL 
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.  

 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 
Aderir ao desafio missionário, num contexto de IVC (Iniciação à Vida Cristã), 
vivenciando a Liturgia e a Espiritualidade (Pilar do Pão) e o Serviço à vida plena (Pilar 
da Caridade) - Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil.  
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Anexo II - ORIENTAÇÕES 
 
 
PARTICIPANTES:  
 

Conforme determina o artigo 24 do Regulamento do Conselho Episcopal 
Regional (CONSER) Nordeste IV: 
 
 Secretariado do CONSER; 
 Os membros da Comissão Regional dos Presbíteros; 
 O Coordenador de Pastoral ou membro da Coordenação de Pastoral de cada 

Diocese; 
 Um Representante da Conferência dos Religiosos do Brasil – NE IV; 
 Um Representante do Conselho Nacional do Laicato do Brasil – CNLB – NE IV; 
 Membros das Comissões permanentes criadas pelo CONSER; 

 
 

É convidada a tomar parte dessa Assembleia a seguinte representatividade, por 
diocese: 

  
1. Coordenação da Pastoral Litúrgica; 
2. Coordenação do Setor Bíblico-Catequético;  
3. Coordenador das Pastorais Sociais – Dimensão sócio transformadora (ou da 

Cáritas Diocesana); 
4. COMIDI. 

 
  
INSCRIÇÃO: 

 
Aqui, está o link com a ficha de inscrição (https://cnbbne4.org.br/31a-

assembleia-pastoral-do-regional-nordeste-4/ ), que deverá ser preenchida e devolvida 
ao Secretariado Executivo do Regional (pelo link), até o dia 20 de julho. Qualquer 
dúvida, por favor, entrar em contato com o Pe. Ataan Nerson de Castro Brito, 
Secretário Executivo do Regional, através do e-mail: 
secretarioexecutivo@cnbbne4.org.br  ou através (86) 3223-3079 / (89) 98102-5733.  
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Anexo III - ORIENTAÇÕES 
 
CELEBRAÇÕES 
 

 28 de julho (quinta-feira) 
 

 14h15 - Oração da Tarde (Diocese de Floriano) 

 17h30 - Eucaristia (Arquidiocese de Teresina)  
 

 29 de julho (sexta-feira) 
 

 07h - Eucaristia (Diocese de São Raimundo Nonato) 

 14h15 - Oração da Tarde (Dioceses: de Picos e Bom Jesus) 
 

 30 de julho (sábado) 
 

 7h – Oração da Manhã (Dioceses: de Campo Maior e Oeiras) 

 11h - Eucaristia (Diocese de Parnaíba)  
 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

 As Dioceses deverão apresentar de forma criativa as iniciativas acerca de suas 
experiências pastorais, ou quanto ao tema central da última Assembleia realizada, em 
03 julho de 2021 - 30ª Assembleia Regional de Pastoral, na modalidade online, que 
teve tema central: Anúncio da Palavra no mundo urbano: desafios e perspectivas, 
tendo presente as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil para o 
quadriênio (2019-2023), e inspiração bíblica: “O Senhor os enviou, dois a dois, à sua 
frente, a toda cidade e lugar” (Lc 10, 1). Tempo máximo de apresentação: 10 
minutos. Sendo possível – e recomendável - a exibição de vídeo, sendo que este não 
deverá ultrapassar cinco minutos de projeção (por favor, enviar com antecedência para 
a Equipe do Secretariado Regional – até dia 22/07); 

 

 Quanto aos informes das pastorais, movimentos e serviços, solicitamos a 
gravação e envio (até dia 10/07) de um vídeo, com o tempo máximo de 1 minutos e 
30 segundos (um minuto e meio), apresentando, apenas, o que está programado para 
acontecer, ainda, em 2022.  
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