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Nazaré da Mata, 03 de outubro de 2022 

 

“Sereis minhas testemunhas até os confins do mundo” ‒  

O chamado de todos os cristãos a testemunhar Cristo. 

(cf. At 1,8) 
 

Caríssimos irmãos e irmãs desta querida Diocese de Nazaré, 
 

 Chegou a nossa 22ª Assembleia Diocesana de Pastoral avaliativa, a partir do 

nosso Plano Diocesano de Pastoral (2020-2023), focando nosso processo de ser Igreja 

sinodal, um caminho conjunto de comunhão, participação e missão; escutando, 

dialogando e discernindo. 
 

Local: Centro Diocesano de Pastoral – CDP, em Carpina-PE 

Data: 18 de novembro de 2022 (sexta-feira) 

Tema: “Igreja, somos todos a caminho” 

Lema: “Prepara-te e vai” (At 8,26) 

Início: às 7h30, com credenciamento e café 

Término: às 18h, com jantar 

Reflexão: Ir. Maria das Neves Macena (Ir. Neves) – Irmãs de Maria 

Missionária – Guarabira-PB 
 

Participantes da Assembleia: padres e diáconos; 02 representantes leigos(as) 

de cada paróquia, área pastoral e setor pastoral; 01 representante de cada Instituto 

Religioso e 01 representante de cada Nova Comunidade; o(a) coordenador(a) 

diocesano(a) de cada pastoral, movimento e serviço. 
 

As INSCRIÇÕES devem ser feitas até o dia 04/11/22, exclusivamente de 

forma online, através do preenchimento do formulário disponível no link: 

https://forms.gle/TiMENar4hX5fg5Fp8 

    

Para uma melhor organização, todos devem trazer consigo o Plano Diocesano de 

Pastoral (2020-2023). Os padres e diáconos devem trazer túnica e estola na cor verde. 

As despesas da Assembleia serão assumidas pela Cúria Diocesana. 
 

Dúvidas podem ser sanadas junto ao Secretariado Pastoral Diocesano, através do 

e-mail pastoral.diocesedenazare@gmail.com 
 

Animados, “todos nós sejamos na Igreja o que já somos em virtude do Batismo: 

profetas, testemunhas, missionários do Senhor”, como nos ensina o Papa Francisco. É 

possível fazer florescer a esperança, a alegria e a missão. Abençoada e animada 

Assembleia Diocesana de Pastoral a todos e todas sob a proteção de Nossa Senhora da 

Conceição, padroeira diocesana. 
 

 

Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena 

Bispo Diocesano de Nazaré 

 

 

Pe. Pedro Francisco do Nascimento 

Coordenador Diocesano de Pastoral 
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