Mensagem da XX Assembleia Pastoral da Diocese de Guajará Mirim-RO

Corumbiara, 12 de Novembro de 2017

1. Nos dias 10 a 12 de novembro de 2017, fomos acolhidos pelos irmãos e irmãs da Paróquia N.
Senhora do Perpetuo Socorro – Município de Corumbiara, onde realizamos a XX Assembleia
Pastoral da Diocese de Guajará Mirim, co o te a: Ig eja e Saída: fo a do discípulos e
issio á ios e o le a: Vós sois o sal da te a e luz do u do Mt 5, 3-14).
2. Celebramos a saudade, fazendo memória do Pastoreio do Pe. Damian Belmond e de Dom Geraldo
Verdier.
3. Alegramo-nos em saber do envolvimento de todos na realização desta assembleia, desde os
momentos avaliativos do plano pastoral 2014 a 2017 ao tríduo rezado por todas as nossas
comunidades. À acolhida da região pastoral sul, em especial o carinho do povo de Deus daqui de
Corumbiara, terra fértil e marcada por conflitos e conquistas.
4. Reco hece os ue os sinais dos tempos, lidos à luz da fé, exigem de nós humildade, atitude de
acolhida, criatividade e capacidade dialogal que, a exemplo do que aconteceu no encontro entre
Jesus e a Samaritana, possibilite um itinerário que facilite a caminhada rumo à conversão. E isto
sinaliza a necessidade da conversão pastoral. É preciso estar em constante movimento da saída, de
gestação permanente, sem nos apegarmos a u
odelo ú ico e u ifo e Doc. CNBB 7 º 55 .
5. É u ge te u
ovo p ocesso de I iciação a Vida C istã, pois O Eva gelho ão udou, as
mudaram os interlocutores. Mudaram os valores, os modelos, as alegrias, e as esperanças, as
tristezas e as angustias dos homens e das mulheres de hoje. Jesus nos convida a sair, a escutar a
servir, em um movimento de transformação missionária de nossa Igreja. Essa atitude exige
esta os ate tos aos si ais dos te pos Ide , º 5 .
6. Comprometemo-nos em assumir duas prioridades pastorais para o quadriênio 2018 a 2021.
Primeiro: A família e Segundo: Os Leigos.
7. O caminho a percorrer ainda é longo, o que juntos construímos servirá de experiência para tornar
os projetos pastorais inerentes mais sólidos, criando em nossa ação evangelizadora o sentido da
pertença e dinamismo missionário.
8. Elaboramos nosso Plano de Pastoral com espirito jubilar mariano, celebrando o Tricentenário de N.
S. Aparecida – Padroeira do Brasil.
9. Que N. S. do Seringueiro interceda pelo povo da Diocese de Guajará Mirim, dando-nos coragem e
esperança, inspirando-nos como discípulos e missionários em saída.
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