
                                              Montes Claros, 7 de junho de 2021. 

 

Prezados Padres, Diáconos, Consagrados(as) e Leigos(as), 

 

Saudações de paz. 

Estamos felizes por ver em curso os passos de realização da IV Assembleia 

Arquidiocesana de Pastoral. Há registros muito bonitos de como se foi encontrando 

caminhos para a escuta, o diálogo e as indicações acerca da missão evangelizadora 

em nossa Arquidiocese de Montes Claros, não obstante a pandemia. 

A presente carta apresenta algumas orientações para as quais pedimos sua atenção: 

1. Para uma melhor leitura e compreensão da realidade arquidiocesana, foi 

preparada uma pesquisa intitulada “Nossas Paróquias”. Cada paróquia, sob a 

orientação do pároco ou do administrador paroquial, com o apoio dos vigários 

paroquiais, dos diáconos, da Pascom e da equipe paroquial de animação da 

Assembleia, está convocada a responder a pesquisa. Os dados solicitados servirão, 

inclusive, para atualizar o banco de dados da Chancelaria. Junto a essa 

correspondência seguem as orientações para as respostas a essa pesquisa. O prazo 

para envio das respostas é até o dia 30 de junho. Façamos todo o esforço para que as 

respostas sejam remetidas no prazo mencionado. 

2. A Comissão Organizadora da IV AAP deseja e precisa receber todas as respostas 

e relatórios produzidos nas assembleias comunitárias, paroquiais, forâneas, das 

comissões especiais e das instâncias e instituições arquidiocesanas. Trata-se de um 

material precioso, fundamental para a elaboração do Instrumento de Trabalho e das 

futuras Diretrizes. Pedimos a cada pároco e administrador paroquial que reúna os 

relatórios das comunidades e da Assembleia Paroquial, bem como cada 

responsável por comissão ou instituição arquidiocesana, e que enviem tudo até o 

dia 30 de junho à Secretaria da Sede dos Vicariatos. Também os Vigários Forâneos 

queiram enviar os relatórios das Assembleias Forâneas no mesmo prazo. Os 

relatórios podem ser entregues de modo impresso ou enviados para o e-mail: 

secretaria@arquimoc.com.  

3. Já foram realizadas duas Lives em sintonia com a temática da IV AAP. Pedimos 

que reservem a data de 06 de julho, 20h30, para a terceira e última Live preparatória. 

O tema será “A serviço do Evangelho da Vida”, com a participação da Dra. Maria 

Inês Millen, Doutora em Teologia Moral e Presidente da Sociedade Brasileira de 

Teologia Moral (SBTM). 

4. A IV AAP está marcada pela realidade da pandemia. Tivemos de adaptar o 

itinerário, alongar prazos, descobrir outras modalidades de contatos, reduzir duração 

dos encontros... Fomos mais devagar, mas não paramos. Realizadas as assembleias 

comunitárias, paroquiais, forâneas e de cada um dos organismos, aproxima-se a 
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etapa da assembleia propriamente dita arquidiocesana. Na incerteza se poderemos 

realizá-la de modo presencial, optamos pelo seguinte itinerário:  

• Mês de julho: elaboração do Instrumento de Trabalho ou Esboço das 

Diretrizes; 

• Mês de agosto: 

• 1º de agosto: envio do Instrumento de Trabalho (eventualmente, poderá 

ser enviado alguns dias antes ou seja, tão logo for concluído); 

• 7 de agosto, das 8h às 13h: Assembleia Geral dos Organismos Pastorais 

(incluindo CAD e CRB) e serviços arquidiocesanos (Vigararia Geral, 

Chancelaria, Tribunal Eclesiástico, Vicariatos Pastoral e Social, 

Seminário Maior; Ascom);  

• 14 de agosto, das 8h às 13h: Assembleia Geral com as Foranias Santo 

Antônio, São Gonçalo e São Sebastião; 

• 21 de agosto, das 8h às 13h: Assembleia Geral das Foranias da cidade de 

Montes Claros, a saber, Nossa Senhora da Conceição e São José, São 

Norberto, São João Batista, Nossa Sra. da Consolação e Santos Reis; 

• 28 de agosto, das 8h às 13h: Assembleia Geral com as Foranias Senhor do 

Bonfim, Senhora Santana e Coração de Jesus. 

• Mês de setembro: 

• 04 de setembro, das 8h às 18h: Assembleia Final, com o Conselho 

Arquidiocesano de Pastoral (Votação final das Diretrizes). 

Os locais das Assembleias Gerais serão comunicados junto com a carta de 

convocação de todos os delegados.  

Lembremo-nos de que “toda a nossa ação evangelizadora pressupõe uma 

atitude discipular para escutar o que o Mestre está pedindo à Igreja no Brasil, na 

certeza de que ‘se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os que a 

constroem; se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia aquele que a guarda’ (Sl 

127[126],1)” (CNBB. Doc. 109, 210). 

Maria Mãe da Igreja, padroeira arquidiocesana, continue a nos acompanhar 

para que alcancemos a meta de ser uma Igreja de Comunidades Eclesiais 

Missionárias a serviço do Evangelho da Vida. 

Com nosso fraterno abraço, 

 

Marcos André Ferreira de Oliveira 

Maria Tereza Abreu Versiani 

Pe. Reginaldo Wagner Santos 

Coordenadores da IV AAP 

 

 

+ João Justino de Medeiros Silva 

Arcebispo Metropolitano 

 


