
 

”A Igreja é missionária por natureza”. (DA 345) 

 

Ao Povo de Deus da Diocese de Rubiataba-Mozarlândia. 

 

Nós, membros do povo de Deus da Diocese de Rubiataba 

Mozarlândia, bispo, sacerdotes, consagrados e consagradas, religiosos, leigos vindos 

de todas as paróquias realizamos a XIV Assembleia Diocesana nos dias 26 a 28 de 

novembro de 2015, no ano Jubilar da Diocese, no plenário do Centro de Treinamento 

Vocacional Dom Roriz, na cidade de Rubiataba-GO. Rezamos, refletimos as Diretrizes 

Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil tendo em vista que a centralidade 

das diretrizes levam ao encontro com Jesus Cristo, favorecem a vida comunitária e 

impulsiona para a missionariedade, Igreja em saída, e aprovamos os caminhos que 

percorreremos nos próximos quatro anos. 

A Diocese atenta às realidades atuais, a mudança de época com 

seus avanços e retrocessos, em sintonia com a Igreja no Brasil, sob a ação do Espírito 

Santo, tomou para si as cinco urgências da Ação Evangelizadora e aprovou caminhos 

para a sua aplicação conforme a realidade diocesana. 

Apresentamos as conclusões dos trabalhos da Assembleia: 

               1. IGREJA EM ESTADO PERMANETE DE MISSÃO 

 

� 1. Criar mecanismos para o 1º anúncio “Kerigma” (missões populares, catequese, 
encontros de formação); 

� 2. Despertar o ardor missionário e o intercâmbio entre as paróquias e todas as 
pastorais e movimentos; 

� 3. Formação de lideranças como forças vivas da paróquia, tendo em vista a missão, a 
cada dois meses. 
 

2. IGREJA: CASA DE INICIAÇÃO CRISTÃ 

 

� 1. Viabilizar o processo de Iniciação Cristã, com inspiração catecumenal, que conduza 
ao encontro pessoal com Jesus no cultivo da oração, na celebração litúrgica e no 
compromisso comunitário e apostólico; 

� 2. Integrar o encontro com Jesus Cristo, a conversão, o discipulado, a comunhão e a 
missão; 

� 3. Aplicação do RICA e formação, por Forania, através de encontros semestrais. 
 



3. IGREJA: LUGAR DE ANIMAÇÃO BÍBLICA DA VIDA E DA PASTORAL 

 

� 1. Incrementar a animação bíblica, envolvendo a comunidade, pessoas, pastorais, 
movimentos, associações e serviços;  

� 2. Promover e estimular a criação do Ministério de Leitores com formação 
continuada e valorização de todos os serviços litúrgicos;  

� 3. Lectio Divina para todas as pastorais, em sua própria estrutura.  
 

4. IGREJA: COMUNIDADE DE COMUNIDADES 

 

� 1. Promover a Pastoral Vocacional favorecendo o cultivo das vocações de especial 
consagração (sacerdotal, religiosa, novas comunidades, etc) e investir na Escola 
Diaconal; 

� 2. Promover as comunidades rurais com formação, celebração da festa do padroeiro 
e formação de ministérios;  

� 3. Criar e, articular onde já existem, as pequenas comunidades, consolidando-as, 
sobretudo nos momentos fortes com os grupos em evidência: novenas do natal, do 
padroeiro, campanha da fraternidade, semana da família, semana missionária... 
visando alcançar os afastados. 

 

5. IGREJA A SERVIÇO DA VIDA PLENA PARA TODOS 

 

� 1. Presença da Igreja nas escolas e faculdades e acompanhamento aos agentes 
ligados à educação com suporte humano, doutrinal, ético, inclusive com mobilização 
da comunidade para ajudar a resolver problemas sociais;  

� 2. Expandir todas as pastorais sociais que existem na diocese, destacando a Pastoral 
da Sobriedade; 

� 3. Promover estudo da Doutrina Social da Igreja e de temas atuais, como aborto, 
drogas, ideologia de gênero, maioridade penal e outros.   

 

 

Acreditando que atuamos como instrumento do Senhor para 

dinamizar a evangelização na diocese, esperamos que o Povo de Deus, em todas as 

nossas paróquias, acolha e se empenhe em aplicar as urgências e caminhos 

apresentados. 

Desejamos que esse instrumento inspire o Plano de Pastoral 

Paroquial que será elaborado nas Assembléias Paroquiais 

Confiamos nossos projetos à proteção de Nossa Senhora da 

Glória, nossa padroeira. 

Rubiataba, 28 de novembro de 2015. 

 


