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ASSEMBLEIA DIOCESANA DE PASTORAL 2017 

 

CARTA COMPROMISSO 
 

Em clima de fraternidade, oração e partilha, a Diocese de Picos-PI, do Regional Nordeste 

4, da CNBB, reuniu-se em Assembleia Pastoral, no período de 17 a 19 de Novembro do 

ano de 2017, 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: A alegria do Evangelho na família e, como tema prioritário a 

realização da 14ª Romaria da Terra e da Água no Piauí. 

 
A programação diária incluiu celebrações, Missa, exposições, palestras e trabalhos em 

grupos. Em consonância com o Ano Nacional do Laicato e com a assessoria de 

representantes do CNLB da Diocese de Picos, foi realizado um estudo em linhas gerais 

do Doc.105 (Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade) bem como a 

apresentação da articulação e vivência do ano do Laicato na Diocese. Com a ajuda de 

Adonias de Moura Rodrigues, Secretário da Caritas Brasileira Regional Nordeste 4, foi 

apreciado o plano de realização da 14ª Romaria da Terra e da Água no Piauí, seguida da 

apresentação oficial da Equipe de Coordenação Diocesana para a Romaria. O dia de 

reflexão foi concluído com trabalhos em grupos na busca de ver as sugestões de 

atividades, as quais somos chamados a vivenciá-las em nossa realidade a partir da 

defesa da Natureza e os direitos dos pobres, para que todos tenham vida.  

Auxiliados por Pe. Antônio de Oliveira Soares que apresentou o tema central, “A alegria 

do Evangelho na família à luz da exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia”, 

ressaltando que a família é o ponto de ignição da evangelização de toda comunidade, da 

paróquia e da Diocese e que para além das sombras e situações atuais que dificultam a 

vida familiar é preciso compreender e orientar nos apelos do tempo presente a 

importância da instituição da família e do matrimônio, favorecendo um acompanhamento, 

discernimento e integração pastoral através de um caminho atento, gradual e 

misericordioso a fim de que a família seja sempre um canteiro onde se planta, cultiva e 

vive a perene alegria do Evangelho. . 

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 2018 a quinta urgência: “Igreja a serviço da vida plena para todos”, 

otimizando e consolidando a implantação da Pastoral Familiar 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 2018, estão dispostos no que se segue: 

 

LUZES: 

Para vivência da Romaria da Terra e da Água 

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

temática e do material da 14ª Romaria da Terra e da Água no Piauí; 

 Promover a abertura da 14ª Romaria da Terra e da Água no Piauí em cada paróquia e 

áreas pastorais; 

 Realizar um seminário diocesano sobre a 14ª Romaria da Terra e da Água no Piauí; 

 Incentivar na catequese, festejos de padroeiros e reuniões, a conscientização do tema 

e preparação para a 14ª Romaria da Terra e da Água no Piauí;  

 Realizar nos zonais mini-romarias tendo em vista a celebração 14ª Romaria da Terra e 

da Água no Piauí; 

 Criar as equipes de coordenação da Romaria nas paroquias e zonais. 

Para a implantação, formação e animação da Pastoral Familiar 

 Organizar na Diocese, Paróquias e Áreas Pastorais o Setor Família, que compreenda 

todas as forças de evangelização das famílias, como Pastoral Familiar, Encontro de Casais 

com Cristo, Terço dos Homens. 

 Elaborar um Projeto Diocesano de Implantação da Pastoral Familiar ou revitalizar o 

seus serviços nas Paróquias e Áreas Pastorais,  

 Designar em todos os Conselhos Pastorais Paroquiais e Comunitários, casais do Setor 

Família e estes tenham consciência da globalidade desse setor;  

 Incrementar o acompanhamento das famílias através de encontros de namorados, 

encontro de casais em segunda união e seminários de promoção e defesa da vida; 

 Realizar, anualmente, a Semana Nacional da Família em nível diocesano, em todas as 

Paróquias e Áreas Pastorais, iniciando no primeiro domingo, após o dia 15 de agosto. 

 Realizar Seminário Diocesano com a temática do Ano do Laicato 

Picos, 19 de novembro de 2017 

Dom Plínio José Luz da Silva 
Bispo Diocesano de Picos 
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Coordenador Diocesano de Pastoral 
 

 


