Carta Aberta da 16ª Assembleia Diocesana de Pastoral
“Enviados pelo Espírito Santo (...) começaram a
anunciar a Palavra de Deus...”(At 13, 4-5)

SOMOS IGREJA QUE CAMINHA!
No Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, reunidos para celebrar a 16ª Assembleia
Diocesana de Pastoral, nós, Bispo, Padres, Diácono, Consagrados e Consagradas, Leigos e
Leigas, representando todas as realidades pastorais da Diocese de Barretos, renovamos a
convicção de que “Somos Igreja que Caminha!”
Damos hoje um decisivo passo no processo de elaboração do 3º Plano de Pastoral de
nossa Diocese, pautado pelas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil
(DGAE 2015-2019), considerando as cinco urgências na ação evangelizadora. Após a
avaliação da caminhada pastoral, iluminados pelo estudo desse documento, apresentamos
propostas de ação. Muitas e valiosas contribuições chegaram até nós graças à dedicação
com a qual as Assembleias de Pastoral aconteceram nas Comunidades Paroquiais. Deus
seja louvado!
Enquanto Assembleia Diocesana, nosso propósito foi o de definir uma linha de ação e
prioridades para cada uma das cinco Urgências da Ação Evangelizadora, para os próximos
quatro anos. Sob a luz do Espírito Santo, definimos:
1ª Urgência, "Igreja em estado permanente de missão": Imprimir em toda ação
eclesial o caráter missionário;
2ª Urgência, "Igreja: casa da iniciação à vida cristã": Tornar a Comunidade
protagonista no processo de iniciação à vida cristã, priorizando jovens e adultos;
3ª Urgência, "Igreja: lugar da animação bíblica da vida e da pastoral": Promover a
centralidade da Palavra de Deus na caminhada das Comunidades;
4ª Urgência, "Igreja: Comunidade de comunidades": Criar espaços que gerem e
fortaleçam comunhão e participação;
5ª Urgência, "Igreja a serviço da vida plena para todos": Articular, fortalecer e
implementar ações na dimensão social da evangelização.
Em sintonia com a maioria das Paróquias aprovamos a 5ª Urgência, "Igreja a serviço
da vida plena para todos" como a mais desafiadora no atual contexto de nossa Igreja
Particular, comprometidos em testemunhar o batismo como discípulos missionários de
Jesus Cristo, que veio trazer vida plena para todos (cf. Jo 10,10).
Na certeza da ação misteriosa do Ressuscitado e do Seu Espírito (cf. EG 275-279), sob
a intercessão materna de Maria, Mãe da Evangelização (cf. EG 284-288), como
“evangelizadores que se abrem, sem medo, à ação do Espírito Santo” (EG 259), assumimos
e conclamamos todos a assumir com fé e esperança os compromissos definidos nesta
Assembleia. Como Povo de Deus que acolhe a alegria e ternura que vem do nosso Pai, rico
em misericórdia e nos quer misericordiosos como Ele, somos Igreja que caminha!
Deus nos abençoe e nos guarde nesta missão! Amém!
Barretos, 07 de setembro de 2016

