2. O que iremos fazer nesta Assembleia Pastoral?
(Itinerário da X APA)
Os passos terão como ponto de partida um olhar sobre o
atual
Plano
de
Evangelização,
situando-o
na
trajetória
evangelizadora dos últimos anos e “olhando para frente”,
iluminados pela Palavra de Deus e da Igreja. O êxito destes
passos depende da participação de todos.
Para isto foi constituída uma Comissão Central nomeada
pelo Arcebispo, que oferecerá subsídios, realizará sínteses,
encaminhará o Instrumento de Trabalho que vai reunir todas as
contribuições. Além do próprio Arcebispo D. Sérgio, fazem parte
desta comissão:
o Pe. Geraldo Bendaham (Coordenação de Pastoral)
o Ir. Irene Tondin – Vida religiosa / Pastorais Sociais
o Diácono José Torres
o Carlos André – Coordenação Setor Alvorada
o Pe. Zenildo Lima - Presbítero
Esta comissão também terá
delegados previamente escolhidos.

a

colaboração

·

Avaliação do atual Plano de Evangelização (IX APA 20152017).

·

Levantamento dos desaﬁos da realidade social e eclesial
para a evangelização;

·

Reﬂexão bíblico-teológico-pastoral sobre esta realidade à
luz:
Da caminhada da Igreja na Amazônia
Das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora
(CNBB)
Atualização do Plano de Evangelização, indicando pistas de
ação pastoral
o
o

·

O resultado das paróquias, áreas missionárias seja
partilhado nas reuniões dos setores antes de ser
enviado à Comissão Central .

·

As pastorais arquidiocesanas, bem como os movimentos e
comunidades de vida, após a avaliação reúnam-se para
partilhar seus trabalhos e em seguida enviem para
Comissão Central.

·

Todas as contribuições, das paróquias, setores, pastorais,
movimentos devem ser enviados à Comissão Central!

·

As contribuições serão sintetizadas pela comissão
central que a partir deste material elaborará um novo
subsídio, com iluminação bíblico-teológico-pastoral.

·

Também
este
propostas
para
Episcopais

·

O trabalho com este subsídio também visa colher
sugestões de atualização do Plano de Evangelização
indicando pistas de ação.

·

Este segundo trabalho segue o mesmo processo como o
trabalho anterior de partilha nos setores, pastorais,
movimentos, comunidades de vida, etc. Todo o material
deve ser enviado à Comissão Central!

·

Todo este trabalho será organizado em um texto ﬁnal que
constituirá o Instrumento de Trabalho da X APA.

·

Os três dias de Assembleia deﬁnirão a nossa ação
pastoral que será registrada no Plano de Evangelização da
Arquidiocese.

·

O
Plano
de
Evangelização
e
os
Projetos
de
encaminhamento serão avaliados anualmente além
de acompanhamento do seu desenvolvimento através das
reuniões do clero e Conselho Arquidiocesano de Pastoral.

Aprovação das Regiões Episcopais.

3. Como iremos fazer acontecer esta X APA?
(Dinâmica da X APA)
Será um verdadeiro “vai e vem” de informações,
reﬂexões e indicações para a atuação pastoral de nossa Igreja: a
Comissão Central oferece subsídios para reﬂexão e as bases
oferecem um consistente material fruto da participação das
comunidades, pastorais e movimentos que aos poucos vai sendo
sistematizado até se produzir um Instrumento de Trabalho.

·

O processo será apresentado nas seguintes reuniões:
Conselho Arquidiocesano de Pastoral, Conselho
Presbiteral, Reunião do Clero, Reunião dos Setores.
A dinâmica do trabalho observará as diversas instâncias
de participação: comunidades, paróquias e/ou áreas
missionárias, setores e as instâncias diocesanas (pastorais
especíﬁcas, comunidades de vida, movimentos, vida
religiosa, escolas católicas...).

mediante

apresentará
as
Regiões

para
as

o

bom

·

Escolher os delegados
Comissão central.

·

As equipes de coordenação das comunidades, das
pastorais, dos movimentos, e dos setores colaborem
empenhadamente no processo da X APA, antes, durante e
depois!

·

Os padres, sobretudo os párocos, como de costume, são
os principais motivadores deste processo participativo;

orientações

4. Quais serão os passos para realização da X APA?
(Cronograma da X APA)
DATA
22/10/17
27/10/17
11/11/17
Nov/17 até
Fev/18
(Devolver até
28 de fevereiro)
14/04/18
Abril – Junho
2018 (Devolver
até 30 de
junho)
30/06/18
26/08/18
Catedral, às
10:00 hs
29/09/18

O trabalho se desenvolverá do seguinte modo:
·

segundo
subsídio
discussão
sobre

Recomendações
importantes
funcionamento deste processo:

dos

Os passos propostos são os seguintes:

·

·

19, 20 e
21/10/18
19/10/18
21/10/2018
08/12/18

PROGRAMAÇÃO
Convocação da X APA – Dia Mundial das
Missões
Apresentação do processo na Reunião do
Clero
Entrega do I Subsídio (avaliação)
I Trabalho nas bases e encontro nos
setores
* Aproveitar as Assembleias Setoriais
Entrega do II Subsídio
II Trabalho
setores

nas

e encontro dos

Deﬁnição da Lista dos delegados
Missa Solene de Entrega do Instrumento de
Trabalho e Mandato dos Delegados
Encontro por Regiões com delegados da
APA e Coordenações Setoriais para acolhida
do Instrumento de Trabalho e deﬁnições
sobre as Regiões Episcopais
- N. Sra. Remédios – CEFAM
- N. Sra. Navegantes – Paróquia Sta. Rita
- N. Sra Aparecida – Paróquia São Bento
Realização dos dias de Assembleia na
Maromba
Vigílias de Oração pela X APA
Caminhada Missionária
- Festa da Padroeira - Entrega do Plano de
Evangelização

E-mail:cpastoral@arquidiocesdemanaus.org.br

Fone:(92) 3212-9029

bases

da

