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Caros diocesanos/as!
Todos juntos formamos a Igreja, o Povo de Deus. 

Temos a mesma dignidade, somos todos chamados à 
santidade e a colaborar na realização do Reino anun-
ciado por Jesus Cristo, para termos um mundo mais 
justo, fraterno e solidário. Em novembro próximo 
realizaremos nossa assembleia diocesana. Somos to-
dos convidados a participar deste evento, em espírito 
sinodal, o que significa fazer o caminho juntos, re-
zando pelo bom êxito, refletindo o folder e inclusive 
dando nossa opinião. O Senhor abençoe você, sua 
família e toda diocese.

Dom Aloísio Alberto Dilli
Bispo de Santa Cruz do Sul

ª
23 e 24 de novembro de 2021



Como ser Igreja?
A Diocese de Santa Cruz do Sul tem a prática de 

realizar Assembleia Pastoral de quatro em quatro 
anos. O objetivo é avaliar a caminhada realizada e 
projetar os passos para os próximos anos. 

Na última Assembleia, em 2016, assumimos o 
compromisso de aprofundar a “Iniciação à Vida 
Cristã na perspectiva de uma Igreja Samaritana”. 
Para isso, em 2018 refletimos sobre o Sacramento 
do Batismo; em 2019 refletimos sobre o Sacramen-
to da Eucaristia; e, em 2020, sobre o Sacramento da 
Confirmação ou Crisma.

Em meados de 2019 elaboramos as Diretrizes do 
Sacramento do Batismo e damos início a uma nova 
forma de preparar e celebrar o batismo de crian-
ças. Quando estávamos dando os primeiros passos 
dentro da nova proposta, em março de 2020, veio 
a pandemia do novo coronavírus – Covid-19 – e 
a Igreja foi obrigada a se adaptar à nova realidade 
para não se tornar foco de contaminação pelo vírus 
e, ao mesmo tempo, seguir a prestar o serviço de 
atendimento religioso aos fiéis. Os templos ficaram 
com as portas fechadas. As procissões e as romarias 
foram suspensas. Celebrações de casamentos e de 
primeiras eucaristias deixaram de ser realizadas. Os 
grupos de catequese e de família não mais puderam 



se encontrar. As reuniões de lideranças foram can-
celadas. Os cursos deixaram de ser presenciais. As 
visitas às famílias foram desaconselhadas. Os veló-
rios tiveram o tempo reduzido e as festas comunitá-
rias foram proibidas. 

De outro lado cresceu o número de missas e 
orações transmitidas por Rádio e Redes Sociais. A 
oração em família voltou a ter destaque. O uso de 
redes sociais se multiplicou. O envio de mensagens 
de fé por whatsApp e por facebook aumentou. As 
campanhas de solidariedade cresceram. Reuniões e 
cursos de formação passaram a acontecer de forma 
virtual. Comunidades multiplicaram a venda de al-
moços e jantares ao estilo de drive thru.

Com tudo isso, muitas pessoas se acostumaram 
a não mais “ir à missa ou ao culto na comunidade”. 
A prática dos sacramentos foi perdendo valor. As 
dificuldades financeiras para manter as paróquias e 
comunidades começaram a aparecer. As lideranças 
não se renovaram e a proposta de investimento na 
Iniciação à Vida Cristã sofreu abalos. 

Agora, nos dias 23 e 24 de novembro, temos pre-
vista a 13ª Assembleia Diocesana de Pastoral. Pre-
cisamos nos programar para seguir no anúncio do 
Evangelho, constituindo comunidades e formando 
discípulos missionários de Jesus Cristo. Para tal, 
queremos contar com a sua colaboração e a cola-
boração da sua família, rezando pela Assembleia e, 
se possível, respondendo as perguntas que seguem:

1º) Quais são as necessidades que você 
sente no que se refere ao cultivo da fé?

2°) O que você sugere para a Diocese 
(bispo, padres e demais lideranças) a ser 

feito nos próximos quatro anos?

3º) Como você vai querer participar das 
atividades da Igreja nos próximos anos?



Ó Pai de Bondade!

Reconhecemos a nossa condição de pessoas 
frágeis e pecadoras, e pedimos perdão pela falta 
de fidelidade ao vosso projeto de vida e de amor.

Agradecemos porque estais conosco no en-
frentamento a todos os males e esperamos que 
a pandemia do novo coronavírus seja vencida. 

Através da Assembleia Diocesana de Pastoral  
queremos olhar para o tempo que vem depois 
desta pandemia, com a disposição de fortalecer 
o grupo dos discípulos missionários do vosso Fi-
lho, Jesus de Nazaré. 

Enviai o Espírito Santo sobre nós, sobre o 
nosso Bispo e  sobre as pessoas que exercem 
funções de liderança na diocese e nas paróquias. 

Animados pela fé e esperança, e levados por 
um sincero amor à Igreja, vislumbremos luzes 
para levar em frente o projeto de uma Igreja que 
seja, verdadeiramente, samaritana. 

Isso vos pedimos ó Pai, por Jesus Cristo vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

Rezemos pela Assembleia

Envie suas respostas ao 
Secretariado de Pastoral

E-mail: secretariado@mitrascs.com.br
WhatsApp: 051 99878 1885


