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Brasília-DF, 26 de junho de 2017 

SG – Nº. 0479/17 

 

Prezado irmão no Episcopado 

Unidos para servir! 

 

Por ocasião da 55ª Assembleia Geral da CNBB, em Aparecida, reafirmamos o desejo de 

que todas as Dioceses e Prelazias adotem o subsídio litúrgico Igreja em Oração: nossa missa no 

dia a dia.  

O Igreja em Oração foi criado para fomentar a formação litúrgica, ajudar os fiéis a 

meditarem a Palavra de Deus e a participarem ativamente da Eucaristia.  Ele apresenta também 

roteiros, rituais e sugestões de cantos pastorais, tornando-se assim um subsídio completo, no que 

diz respeito à liturgia no dia a dia. 

Mantendo o espírito de comunhão e unidade, o subsídio contribui para a manutenção das 

estruturas da CNBB e fomenta os serviços da presidência, das comissões, das assessorias, das 

pastorais, dos projetos e das atividades de animação dos Regionais e, por consequência, das 

dioceses e paróquias. 

Assumindo este subsídio, as comunidades cultivam a comunhão com as Diretrizes da Ação 

Evangelizadora da Igreja no Brasil e despertam o espírito missionário, infundindo novo ânimo ao 

serviço da caridade, ao anúncio da Palavra e à celebração da liturgia. 

Esperamos contar com seu apoio, para realizar esta obra de evangelização e serviço 

pastoral à Igreja no Brasil. 

Atendendo a vários pedidos, fazemos saber que está sendo efetuada a troca do papel, 

atualmente utilizado, devido ao brilho que dificulta a leitura dos textos. A partir de agora, vamos 

adotar o papel offset 56 gm/ m², sem brilho. 

Até o presente momento, contatamos com a colaboração dos padres Valdeir dos Santos 

Goulart e Luiz Pedro Wagner para a elaboração e supervisão desse subsídio. A eles agradecemos 

o precioso serviço às nossas comunidades.  

Os irmãos do Mosteiro Nossa Senhora do Novo Mundo, PR, de agora em diante, assumem 

a coordenação, revisão, a elaboração das preces, meditações da Palavra de Deus e formações 

litúrgicas, sob a coordenação do abade Dom Bernardo Bonowitz. Gratidão pelo serviço à Igreja.  

Caro irmão no episcopado, contamos com seu apoio na difusão desse subsídio que tanto 

ajuda nossa Conferência a desempenhar sua finalidade no processo da evangelização e do serviço 

pastoral à Igreja no Brasil. 

Em Cristo, unidos para servir, 

 

Dom Leonardo Ulrich Steiner 
Bispo Auxiliar de Brasília - DF 

Secretário-Geral da CNBB 

Presidente das Edições CNBB 


