
DIOCESE DE PICOS, ESTADO DO PIAUÍ 

ASSEMBLEIA DIOCESANA DE PASTORAL 

CARTA COMPROMISSO  

Em clima de fraternidade, oração e partilha, a Diocese de Picos-PI, do Regional NE IV, da CNBB, 

reuniu-se em Assembleia Pastoral, no período de 04 a 06 de Novembro do ano de 2016, no Centro 

de Treinamento Diocesano (CTD), em Picos-PI, sob a presidência do Bispo Diocesano de Picos, com 

a participação dos padres, seminaristas, religiosas e leigo (a)s representantes das paróquias, 

pastorais, movimentos e organismos eclesiais, tendo como tema central: Presença de Maria na Igreja 

como mulher de serviço e, como tema prioritário: Conselhos Paroquiais e de Pastoral Comunitários à 

luz do Código de Direito Canônico e do Documento 100 da CNBB “Comunidade de comunidades: 

uma nova paróquia (A conversão pastoral da paróquia). A programação diária incluiu 

celebrações, missa, exposições, palestras e trabalhos em grupos. 

Em consonância com o Ano Mariano Nacional e com a assessoria da irmã Glória Josefina Viero, foi 

realizado um estudo sobre o perfil de Maria e seu papel de discípula missionária a serviço do Reino. 

O dia de reflexão foi concluído com trabalhos em grupos na busca de ver as características da mãe e 

discípula de Jesus, segundo os Evangelhos, as quais somos chamados a vivenciá-las em nossa 

realidade e como se manifesta na vivência de nossas comunidades as atitudes marianas de escuta, 

decisão e ação.    

Auxiliados por Dom Plínio José Luz da Silva que apresentou o tema prioritário para a vivência 

pastoral do ano 2017 à a luz do Doc. 100 da Conferência Nacional dos bispos do Brasil (CNBB) 

ressaltando os seguintes pontos: a atualização das urgências pastorais à luz do atual Magistério da 

Igreja, a conversão pastoral da paróquia, que exige uma mudança de mentalidade e uma atitude que 

leve a superar a acomodação e o desânimo, passando de uma “pastoral de conservação”, dando 

atenção a formação, acompanhamento e motivação dos conselhos paroquiais e de pastoral 

comunitários como instâncias prioritárias de participação a fim de ir a todos e envolver todos. 

Nos trabalhos em grupos, distribuídos por Zonais, discutiu-se algumas propostas para a efetivação do 

Plano Diocesano de Pastoral, e esta assembleia decidiu, em sintonia com as Diretrizes Gerais da 

Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil – 2015/2019, priorizar para o ano de 2017 a quarta urgência, 

Igreja: comunidade de comunidades, otimizando e consolidando a implantação dos conselhos a nível 

diocesano em todas as paróquias, áreas pastorais e comunidades. 

Entre os compromissos assinalados nesta assembleia de pastoral e que serão assumidos por todos 

para o ano de 2017, estão dispostos no que se segue: 

LUZES: 

Para vivência do ano mariano nacional 

 Realizar a nível de Zonais e nas assembleias paroquiais de pastoral estudos de temas 

marianos; 

 Promover a abertura do ano Mariano em cada paróquia (Janeiro de 2017); 



 Realizar um simpósio diocesano sobre Mariologia; 

 Incentivar na catequese, festejos de padroeiros e reuniões, a vivência da devoção e 

espiritualidade mariana;  

 Realizar nos zonais encontros formativos a partir de fundamentos bíblicos sobre Mariologia; 

 Continuar com a formação catequética com estilo catecumenal por zonais ou paróquias 

 

Para a implantação, formação e animação dos conselhos 

 Elaborar um projeto diocesano de implantação de conselhos, unificando as diversas 

experiências e materiais tendo em vista a efetivação de uma cultura do compromisso e 

participação;  

 Promover o estudo e formação de conselhos por Zonais (à luz da sagrada escritura e do 

magistério da Igreja); 

 Incluir na grade de estudo da escola diocesana de formação, disciplinas que visem o 

aprimoramento da formação de conselhos. 

 
Picos-PI, 04 a 06 de novembro de 2016 

 
 

 
         Dom Plínio José Luz da Silva 

         Bispo Diocesano de Picos 

 


