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Carta Circular 005/2018

São Paulo, 20 de abril de 2018.

CARTA POR OCASIÃO DA 56ª ASSEMBLEIA GERAL DA CNBB
Queridos Padres, Diáconos, Religiosas (os), Seminaristas da Diocese de Cametá
Que a Igreja no Brasil caminhe à luz da esperança!
No compromisso de Pastor, pai espiritual desta linda Diocese, dirijo-me primeiramente aos senhores
(as) para partilhar um pouco sobre a 56ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
cujo encerramento ocorreu nesta sexta feira, 20 de abril do ano em curso. O evento foi realizado no Centro
de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, no Santuário Nacional de Aparecida - SP. Éramos
aproximadamente 355 bispos de todo o Brasil.
A Assembleia teve início no dia 10/04, com o tema central a “Formação dos novos Presbíteros”,
mas também debatemos e fizemos vários encaminhamentos com relação a outros assuntos como: a
reformulação do Estatuto da Conferência Episcopal, eleição dos delegados para representar o episcopado
brasileiro durante o Sínodo dos Bispos, convocado pelo Papa Francisco, para outubro deste ano. Algumas
mensagens foram oficialmente aprovadas e enviadas ao povo de Deus, convidando toda a Igreja no Brasil
a fazer uma profunda reflexão sobre o momento atual em nossa Igreja.
A 56ª Assembleia Geral (AG) da CNBB, que teve como tema central “Diretrizes para a Formação
dos Presbíteros da Igreja no Brasil”, foi composta por dez temas prioritários, entre eles destaco: Relatório
anual do Presidente da CNBB; Assuntos de liturgia/novas normas litúrgicas; música litúrgica; análise de
conjuntura eclesial - presença da Igreja na cidade; textos sobre as novas comunidades; Estatutos da CNBB;
assuntos da Comissão Episcopal da Doutrina da Fé; informes econômicos. Temas diversos: Pensando o
Brasil: Estado Laico; Ano do Laicato; obrigatoriedade do casamento civil para celebração do casamento
religioso; Sínodo sobre a Pan-Amazônia; Diretrizes 2019 (indicações). Eleições: eleição dos delegados e
suplentes para a XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre a juventude e discernimento
vocacional. Os nomes dos eleitos titulares ou suplentes, normalmente são divulgados somente após
autorização do Papa Francisco. Além de todos estes assuntos, tivemos: retiro; partilhas de experiências
evangelizadoras; partilhas das pastorais; celebração ecumênica; comunicações e muitas reuniões privativas,
e que por sinal me chamou muito a atenção, o número de privativas que foram cinco no total.
Durante o tempo em que eu fui assessor na CNBB, acompanhava passo a passo a Assembleia, e
nunca houve um número tão grande de privativas (reuniões de 1h30min, onde se tratam sobre assuntos
polêmicos dentro da Igreja). Nestas nem assessores e secretários dos regionais participam, assim, pode-se
perceber que o clima que estamos vivendo hoje no Brasil com relação à Igreja, está sendo marcado por
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ataques a ela através das redes sociais e de medidas judiciais precipitadas entre Estado e Igreja; tudo isto
exigiu maior atenção e reflexão; inclusive os senhores (as) já tiveram acesso às mensagens, cartas
oficialmente enviadas pela CNBB a todo o povo de Deus. Partilho tudo isto para que tenham uma ideia dos
trabalhos desenvolvidos no decorrer desta Assembleia.
Esta foi minha primeira assembleia como bispo, como assessor da Comissão Episcopal Pastoral
para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial ajudei na preparação e participei de cinco AG da CNBB.
Este ano, apesar dos desafios que a Igreja enfrenta, foi uma ótima assembleia, o ambiente entre os bispos
foi muito acolhedor, de muita serenidade, reflexão e, acima de tudo, de um espírito de verdadeira comunhão.
Para mim, o ponto mais importante da Assembleia foi este espírito fraterno, respeitoso, de uma relação
muito humana entre bispos, assessores, secretários dos regionais, colaboradores, o clima de oração, enfim,
o testemunho de comunhão. Neste clima foi gestada toda a reflexão das temáticas supracitadas, acredito
que, com a graça de Deus, obediência e docilidade ao Espírito Santo os encaminhamentos realizados a
partir deste contexto, têm tudo para alcançar suas metas e objetivos.
Por fim, gostaria de partilhar algo mais pontual ocorrido na Assembleia, como por exemplo: a
esperança de que na próxima assembleia já tenhamos em mãos as Novas Diretrizes da Ação
Evangelizadora, para reflexão e consequentemente aprovação, cuja prioridade para aquele quadriênio será
a Pastoral Urbana. Outro ponto muito importante é o Congresso Eucarístico, que acontecerá em novembro
de 2020, em Recife, foi apresentado o Mês Missionário Extraordinário, a ser realizado em outubro de 2019.
A proclamação do Mês Missionário pelo Papa Francisco foi divulgada numa carta no dia 22 de outubro do
ano passado. Julgo importante partilhar com todos que com relação à CF, do montante que foi repassado
para CNBB, 40%, será destinado para ajudar os venezuelanos, em Boa Vista, Roraima, isto vem confirmar
o que eu lhes escrevi na carta que enviei por ocasião da quaresma deste ano.
Ao concluir esta lhes confirmo que nenhum bispo fala em nome da CNBB, para isso existe a
presidência ou o bispo que a Assembleia eleger ou indicar. Isto serve também para o conteúdo desta carta.
Por fim, venho expressar mais uma vez meus sentimentos de alegria e de esperança brotados da 56ª AG da
CNBB. Que Jesus Cristo, o missionário do Pai, Maria, nossa mãe Aparecida e na força do Espírito Santo,
possamos avançar para águas mais profundas, trilhando os passos de Jesus nos caminhos da missão.

Dom José Altevir da Silva, CSSp
Bispo de Cametá-PA

