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Assembleia da CNBB e Igreja Sinodal 

 

Dom Tarcísio Scaramussa (SDB), Bispo Diocesano de Santos 

 

A CNBB realizou a primeira etapa da 59ª Assembleia nos dias 25 a 29 de abril, em formato virtual. A 

segunda etapa acontecerá de 29 de agosto a 03 de setembro, de forma presencial, em Aparecida. 

Uma extensa pauta incluía temas de estudo e reflexão, momentos de oração e leitura orante da 

Palavra de Deus, partilha sobre análise de conjuntura social e eclesial, relatório das atividades da 

Diretoria, das Pastorais eOrganismos, mensagens ao Papa, ao Prefeito do Dicastério para os Bispos e 

ao Povo Brasileiro, reflexão e partilha sobre temas específicos, como Reforma do Estatuto da CNBB, 

nova tradução dos Textos Litúrgicos, novos subsídios da Doutrina da Fé, projeto comunhão e partilha, 
entre outros. 



O tema central da Assembleia foi a “Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”.A reflexão 

sobre o tema procurou escutar os sinais dos tempos, e discernir sobre eles, reconhecendo os 

processos sinodais em curso e a importância da comunidade como o lugar da escuta atenta. 

Considerou também os desafios a enfrentar, como o individualismo latente na sociedade que 

repercute na Igreja dificultando a comunhão, o clericalismo e a centralização por parte de líderes 

dificultando a participação.  

Tendo em vista que no próximo ano encerra-se o período das atuais Diretrizes da Ação 

Evangelizadora da Igreja no Brasil, a partilha evoluiu no sentido de indicar os caminhos de integração 
da temática sinodal nas novas Diretrizes.  

Na segunda etapa da Assembleia, a ser realizada presencialmente em Aparecida no mês de agosto, 

será dada continuidade a estas reflexões e encaminhamentos. Para trabalhar com os pés no chão, a 
Assembleia também se debruçou sobre as análises de conjuntura social e eclesial.  

A respeito da conjuntura eclesial foi destacado como as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da 

Igreja no Brasil recepcionaram o Documento de Aparecida nestes 15 anos após Aparecida. A 

conjuntura social apontou um contexto de “muitas guerras, muitas pestes e pouca democracia”, e 

buscou ecoar os clamores que brotam da realidade do povo. Assim foram ressaltadas na análise o 

dramada fome e da insegurança alimentar para 24% da população, num país que é o segundo maior 
exportador de alimentos do mundo.  

Com relação à economia, o país vem sofrendo com crescimento pífio, com elevada taxa de 

desocupação e de trabalho informal e perda do poder aquisitivo. Do ponto de vista pol ítico foi 

ressaltado o clima beligerante transformando adversários políticos em inimigos, a destruição das 

conquistas e dos direitos consolidados, o desmonte das pol íticas públicas, a desinstitucionalização e 

desgaste da democracia. 

 Alertou para duas ameaças que merecem atenção especial: a manipulação religiosa e a 

disseminação da mentira e do ódio (fake News), especialmente nas redes sociais. Entre muitos 

outros assuntos da atualidade, deu-se especial atenção ao subsídio sobre a Animação Bíblica da 

Pastoral a partir das comunidades eclesiais missionárias (Estudosda CNBB, n. 114).  

Outros temas trabalhados foram a regulamentação a respeito do Ministério do Catequista e da nova 
versão do Missal Romano, que deverá ser aprovada na próxima etapa da Assembleia, em agosto.  

A partilha sobre a Campanha da Fraternidade de 2022, com o tema Fraternidade e Educação, 

revelou que houve um impacto positivo sobre o assunto e grande interesse em torno da temática 

que se revela essencial e urgente, que responde à convocação do Papa para o Pacto Educativo 

Global, à necessidade de rever os caminhos das políticas públicas para a Educação, e do 
envolvimento de toda a sociedade nesta causa.  

A CF2022 deu oportunidade para valorizar mais a Pastoral da Educação, para que esteja bem 

estruturada em todas as dioceses do país. A Assembleia também aprovou uma Mensagem ao Povo 

Brasileiro, manifestando como a realidade que vivemos hoje no Brasil repercute no coração dos 

pastores da Igreja, com o objetivo de levar esperança e encorajar nas lutas que são enfrentadas, mas 

ao mesmo tempo, com posicionamento firme e crítico diante dos problemas mais urgentes 
apresentados nesta realidade.  

Nessa linha, a Mensagem aborda como se realizou e como continua se realizando o enfrentamento à 

pandemia da COVID-19, conclama asociedade brasileira a participar com consciência e 

responsabilidade das eleições para que contribuam para defender a vida e a democracia, os direitos 



humanos e sociais e a nossa casa comum. Conclama ainda os cristãos à construção de um mundo 

melhor, por meio do diálogo e da cultura do encontro, na luta pela justiça e pela paz, se unindo em 

mutirão pela vida, especialmente por terra, teto e trabalho. 

Clique neste link e assista! 

Inscrições para o DDC vão até dia 6 

 

O Dia do Coroinha (DDC), grande encontro diocesano que reúne coroinhas, acólitos e cerimoniários 

de toda Diocese de Santos, encerra seu período de inscrições agora dia 6 (sexta-feira). Neste ano o 

pedido de participação será exclusivamente online e deve ser feito somente pelos coordenadores 
e/ou representantes da Pastoral (para a inscrição basta clicar aqui).  

O encontro será em 14 de maio, no Colégio Liceu Santista (Av. Gen. Francisco Glicério, 642, no José 

Menino ), em Santos, das 8h às 13h. A taxa para participar custa de R$15,00 por pessoa e é referente 

ao almoço que será oferecido no local. Todos devem levar garrafinha de água e lanche para partilhar 
o café da manhã comunitário. 

O pagamento pode ser feito via depósito bancário ou PIX. A coordenação do evento pede para que 

todos os coordenadores de coroinhas se responsabilizem pela organização financeira de sua turma, 

com um único depósito por paróquia. O envio do comprovante deve ser enviado para o e-mail: 
vocacionalsantos@gmail.com. 

Lembretes: 

https://youtu.be/ycr6SOc4vgY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNqXgq-Cs5PmIwKgNRFx48SL4arOlFZOH007Y3tg67PLtZJA/viewform?usp=sf_link


Não há estacionamento no local, mas é possível deixar os carros nas imediações do Colégio. Os que 
irão de ônibus fretado devem informar à empresa contratada sobre essa condição. 

Os dados da conta bancária para depósito são: Banco Itaú, agência 0610  e conta-corrente  99624-1. 

Para a chave PIX, o CNPJ é 58.259.771.0055/70, em nome de Mitra Diocesana de Santos.  

``Agora é tempo de ser igreja, caminhar junto, participar`` 

 

"Agora é tempo de ser igreja, caminhar junto, participar". Esse foi o hino que marcou a Assembleia 

Diocesana de Pastoral Extraordinária, que aconteceu no último final de semana, no Colégio Liceu 

Santista, em Santos. O evento, que foi a primeira assembleia desde o início da pandemia, contou 

com mais de 190 participantes entre líderes de pastorais, seminaristas, padres e diáconos.  Lá, todos 

discutiram o Plano Diocesano de Evangelização 2020-2023 (PDE) e ficaram com a missão de 
“ressuscitar, revitalizar e retomar”. 

Uma das maiores referências para a elaboração do PDE foi a convocação do Sínodo 2023, cujo lema 
é comunhão, participação e missão. 

O encontro teve início com um café da manhã um tempo de reflexão e oração. Dom Tarcísio 

Scaramussa, SDB, Bispo Diocesano de Santos, também falou sobre encorajamento e explicou a 

importância da implantação do PDE nesse caminho de renovação e preparação para o centenário da 
Diocese, em 2024. 

Para resolver a questão “o que devemos fazer para implantar o Plano?”, os grupos participantes 

foram divididos por regiões e tiveram a oportunidade de discutir a realidade de cada paróquia e as 
dificuldades encontradas nesse período de pandemia.  



Em comum nas discussões se revelou que muitas paróquias já estão engajadas em resgatar projetos. 

Por isso, o próprio bispo ressaltou a importância de: “ressuscitar, revitalizar e retomar”, palavras 

muito repetidas pelos participantes.  

A missão após esse evento será a de fortalecer o trabalho de catequese, fomentar o protagonismo 

jovem na igreja, retomar encontros com leitura da Palavra em lares dos paroquianos - algo que foi 

abalado pela pandemia -,  incluir nas atividades as Pessoas Com Deficiência (PCD), fomentar a 

participação de leigos em reuniões e cargos públicos para a promoção de uma sociedade mais 

acolhedora, incentivar paroquianos nas atividades das igrejas e fazer com que as pessoas assistidas 
pelas paróquias participem verdadeiramente da comunidade. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

Palavra Viva 

 



Reflexão do 4° Domingo da Páscoa  - 08/05/2022 para o Palavra Viva desta semana. Assista 

Pelas paróquias 
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Anote aí 

 

1 - Não perca 



 

2 - No próximo sábado, dia 7, seis núcleos do grupo TLC irão na Paróquia Sagrada Família para um encontro, que começará 

com a Santa Missa, às 19h. Estão todos convidados. 

 

3 - Indique, compartilhe, faça essa rede de amor se espalhar! 

 



4 - Coordenadores paroquiais da região participaram, dia 28 de abril, da formação dada ao Apostolado da Oração para a 
região  Guarujá,  Bertioga e Vicente de Carvalho. O encontro ocorreu na Paróquia  Santa Rosa de Lima, em Guarujá. Na 

pauta, a Recriação do Apostolado e a Rede Mundial de Oração do Papa. O próximo  encontro será dia 19 de maio, para as 
regiões  São Vicente e Praia Grande. 

Receba nosso boletim semanal. Envie seu WhatsApp pelo e-mail 

comunicacao.diocesedesantos@gmail.com 
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