
XXIV ASSEMBEIA DIOCESANA DE PASTORAL 

DIOCESE DE EUNÁPOLIS 
“A ALEGRIA DE SER UMA IGREJA QUE ACOLHE E ENVIA”. 

 

Jubileu de Prata - 25 anos 
 

 

          Caríssimos Presbíteros, Religiosos (as) e Leigos (as) do CPD – Conselho Pastoral Diocesano 
 
                                                                                  

 “Eis que eu estou convosco todos os dias” (Mt 28,20) 
 
          Estas palavras de Jesus, dirigidas aos discípulos, dão-nos a certeza de que não estamos sozinhos diante dos 

problemas, desilusões, sofrimentos, crises, pandemias, etc. Ele caminha conosco.  

          Estamos vivendo um tempo difícil da Pandemia do Novo Corona Vírus (COVID-19), em que parece custoso ver a 

presença do Senhor junto a nós. Papa Francisco, na Praça de São Pedro vazia, expressou bem: “Densas trevas cobriram 

as nossas praças, ruas e cidades; apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo dum silêncio ensurdecedor e um 

vazio desolador, que paralisa tudo à sua passagem: pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-no os olhares. 

Revemo-nos temerosos e perdidos”. Mas a narrativa dos discípulos de Emaús nos dá a certeza de que nas noites escuras 

da vida e da história, o Senhor permanece conosco, Ele caminha conosco (Lc 24, 13-35). 

          Caríssimos, mesmo vivendo este tempo difícil e exigente de atenção na nossa ação evangelizadora em nossas 

paroquias durante este ano de 2020, é momento de nos reunirmos para avaliar e reorganizar a vida Pastoral da nossa 

Diocese; tudo isto acontecerá na nossa XXIV Assembleia Diocesana de Pastoral que será no dia 28 de novembro 

(sábado) na Casa de Retiro Sagrado Coração de Jesus – Eunápolis, das 08:00 às 18:00 horas. 

          Respeitando a orientação de distanciamento social limitamos a participação de apenas um representante leigo por 
Paróquia, que deverá acompanhar o pároco / vigário paroquial, e do CPD (um de cada pastoral, movimento e serviço). 
 
          Fraternalmente em Jesus e Maria, Mãe e Auxílio dos Cristãos! 
 

Eunápolis, 13 de outubro de 2020. 

 
Bispo Diocesano de Eunápolis 
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AVALIAÇÃO  
 

          Neste ano jubilar, tomando por inspiração as Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2019-

2023 é momento da Igreja particular de Eunápolis avaliar os caminhos trilhados, as dificuldades enfrentadas e 

sobretudo a primazia do amor de Cristo na ação pastoral e na vivência do Pilar da Palavra. 

          Assim, propomos três questões a serem refletidas e respondidas por cada grupo, movimento, pastoral e 

serviço. Estas questões irão subsidiar a avaliação Pastoral que realizaremos na nossa 24ª Assembleia 

Diocesana a realizar-se em 28 de novembro de 2020 e deverão ser entregues até o dia 31 de outubro do ano 

em curso.  

Questão 01:  Deixando-se interpelar pelas novas questões levantadas pelo momento presente, sobretudo nesse 

tempo de isolamento social e pandemia, quais aprendizados da rica ação pastoral em nossas comunidades 

vivenciamos neste ano de 2020? 

Questão 02: Considerando a diversidade de linguagens e formas de expressão tradicionalmente utilizadas como 

meio de evangelização, de que forma vivenciamos a “Virtualização da fé”, “Mediação digital e experiência 

religiosa em contextos paroquiais? 

Questão 03: as Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2019-2023 previu para a ação pastoral em 

nossas comunidades e paróquias quatro pilares de evangelização: Palavra, Pão, Caridade e Ação Missionária. 

Considerando o plano pastoral que assumimos para o ano 2020 que ações realizamos, que ações deixamos 

pelo caminho e que ações inserimos dado o contexto que experienciamos? 
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ORIENTAÇÕES GERAIS  
 

          Após a decretação da Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e da Emergência de Saúde Pública de Interesse Nacional pelo Ministério da Saúde (MS) 

brasileiro, que caracterizam como pandemia a ocorrência de casos do novo Corona Vírus, o SARS-CoV-2, e da 

doença provocada por ele, a COVID-19, fez-se necessário a adoção de medidas preventivas principalmente 

redimensionando atividades que provoquem aglomerações de pessoas.  Nesse sentido, a Diocese de Eunápolis 

atenta a esta realidade e em consonância com as autoridades de saúde nas esferas estadual e municipal, 

adotará medidas de segurança sanitária para a realização da Assembleia Diocesana 2020 de forma presencial.  

          As medidas protocolares a seguir deverão ser observadas e rigorosamente adotadas por todos aqueles 

que se fizerem presentes na Assembleia Diocesana que realizar-se-á no dia 28 de novembro, na Casa de Retiro 

– Sagrado Coração de Jesus – Eunápolis, iniciando às 8:00h com café da manhã. 

 
1. Quanto ao acesso e uso dos espaços coletivos: 

a. Será adotado medidas de distanciamento social com distribuição de cadeiras no salão observando o 

quantitativo de pessoas e a capacidade física do salão; 

b. Para evitar aglomeração de pessoas a água será disponibilizada em garrafas individuais que deverão 

alimentar seus próprios recipientes de água; 

c. A circulação de pessoas durante as atividades prevista na assembleia, deve ser evitadas pelos 

participantes; 

d. Serão estabelecidas rotinas para o uso dos espaços, com definição de horários, de forma que não ocorra 

aglomeração;  

e. Deve haver sinalização, orientando quanto ao distanciamento das pessoas nos diversos espaços do 

salão e entorno. 

 



 

2. Quanto aos cuidados individuais:  

a. Recomenda-se ter sempre um frasco de álcool em gel à 70º para uso pessoal;  

b. Utilizar o álcool em gel à 70º nas mãos antes de adentrar o salão e sempre que tocar em superfícies ou 

objetos;  

c. Usar sempre máscara de proteção facial, e ter máscara de proteção facial de reserva;  

d. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca, bem como tocar na face externa da máscara;  

e. Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção, em casos de tosse e espirros;  

f. Transportar uma garrafa de água para uso pessoal (não disponibilizaremos copos);  

g. Lavar as mãos com água e sabão sempre que utilizar o banheiro;  

h. Evitar cumprimentar as pessoas com aperto de mãos, beijos ou abraços;  

i. Para o almoço cada pessoa deverá trazer seu kit pessoal (talheres, copo, prato, guardanapo), pois o 

almoço será servido em quentinhas individuais. 

 

3. Investimento 

 

a. Para efeito de logística e custeio das despesas administrativas que teremos para a realização da 

Assembleia, estabelecemos um valor de R$ 100,00 (cem reais) por pessoa e solicitamos a confirmação 

dos participantes até o dia 14/11/2020 através do preenchimento e entrega na Cúria da ficha de inscrição 

e taxas ou efetuando depósito no Bradesco Ag. 3183-6 C/C 32.820-0 (enviar comprovante para Cúria). 
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PROGRAMAÇÃO 

 
08:00h – Recepção e acolhida (com café da manhã) 

08:45h – Oração de abertura da Assembleia  

09:30h – Atualização das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 

11:00h – Momento de animação e canto 

11:30h – Oração do Ângelus 

12:00h – Almoço 

13:30h – Palestra Motivacional (Como evangelizar no pós-pandemia)  

15:00h – Apresentação das Prioridades para 2021 

15:30h – Apresentação do Calendário preliminar 

16:00h – Palavra do Sr. Bispo Dom José Edson 

16:45h – Oração de encerramento (Liturgia das 1ª Vésperas do 1º Domingo do Advento ) 

17:30h – Despedida e Lanche. 

 



 


