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MENSAGEM FINAL DA 3ª ASSEMBLEIA DIOCESANA DE CASTANHAL 

Nós, Bispo, Padres, Diáconos, Religiosos, Religiosas, Leigos e Leigas reunidos no 

Cenóbio da Transfiguração, de 20 a 22 de novembro para a 3ª Assembleia Diocesana de 

Pastoral, damos graças a Deus, pela oportunidade de termos vivenciado uma intensa 

experiência de comunhão da Igreja Católica em Castanhal.  

Na partilha das nossas experiências pastorais, na mútua escuta, no respeitoso diálogo, 

nos momentos de oração e louvor e na confraternização como irmãos e irmãs, sentimos a 

presença vivificadora de Jesus Ressuscitado e do seu Espírito. 

Tendo em vista a renovação de nossa Diocese que se dará através da conversão 

pessoal e pastoral da paróquia avaliamos a nossa caminhada à luz das cinco Urgências 

Evangelizadoras da Igreja no Brasil: Missão permanente, Iniciação a vida cristã, Animação 

Bíblica, Comunidade de Comunidades e Vida plena para todos.   

Motivo de grande alegria foi constatar que as mesmas cinco urgências já são uma 

realidade presente em nossas paróquias, e que passos significativos foram dados para 

implementá-las: uma maior atenção às periferias; mais católicos com consciência 

missionária; um despertar para o processo de iniciação à vida cristã; a Palavra de Deus 

ganhando cada vez mais importância em nossa ação pastoral e na vida das pessoas; o 

desejo de passar de uma Igreja de massa para uma Igreja de pequenas comunidades, 

onde as pessoas vivenciam a mútua acolhida e o amor fraterno; os significativos gestos de 

caridade e solidariedade realizados em favor dos mais necessitados. 

Mesmo assim, reconhecemos que temos um longo percurso a ser feito para poder 

alcançar as nossas metas, e para isso necessitamos de um maior envolvimento de todos: 

paróquia, pastorais, movimentos e serviços.  

Somos a Igreja de Jesus Cristo, e como tal, queremos assumir o nosso compromisso 

com o seu mandato, “ide por todo mundo e pregai o Evangelho” (Mt 28,19)! Por essa 

razão, aceitamos o desafio de fazer Jesus chegar ao coração de todos os homens e 

mulheres de boa vontade.  

Reafirmamos que para ser bons católicos, sinais vivos do nosso Batismo, precisamos 

estar comprometidos com nossas Comunidades Paroquiais. 

Louvamos a Deus pela existência e pela caminhada da nossa Diocese que se prepara 

para celebrar os 10 anos de missão!  Todos nós somos convidados a participar da 

peregrinação da nossa Forania até a Catedral Santa Maria Mãe de Deus, da Solenidade 

dos 10 anos, no sábado 28 de fevereiro e do encerramento deste ano jubilar, no dia 21 de 

novembro de 2015. 

Que nossa Padroeira, Maria, a Mãe de Deus, estrela da evangelização faça crescer em 

nós a alegria e o entusiasmo de caminhar juntos como Igreja assumindo as propostas 

aprovadas em nossa 3ª Assembleia Diocesana, e nos abençoe a todos. 

Castanhal - PA, 22 de novembro de 2014 

 
Dom Carlos Verzeletti 

Bispo Diocesano de Castanhal 


