Junho de 2021

reforço

“Desde o começo da história da salvação,
Deus escolheu os homens não só como
indivíduos mas ainda como membros
duma comunidade”.
“Que os leigos possam realizar seu
apostolado, quer individualmente, quer
reunidos em vários pos de comunidades
ou associações” (AA, nº 15)
“A comunidade cristã de base é o primeiro
e fundamental núcleo eclesial, que deve,
em seu próprio nível, responsabilizar-se
pela riqueza e pela expansão da fé. Ela é,
pois, célula inicial da estrutura eclesial
e foco de evangelização, e, atualmente,
fator primordial da promoção humana e
do desenvolvimento. A comunidade se
formará na medida em que seus membros
ve re m u m s e n d o d e p e r te n ça ( d e
‘nós’) que os leve a ser solidários, numa
missão comum, numa par cipação a va,
consciente e frutuosa na vida litúrgica e
na convivência comunitária” ( 1969, p. 92).
"É preciso observar qual é a contribuição
que se dá à construção efe va da
comunidade e qual a forma de dirigir
com amor sua solicitude para com os
pobres, os enfermos, os despojados, os
desamparados”.(LG 8). As comunidades
eclesiais de base são expressão de
amor preferencial da Igreja pelo povo
simples; nelas se expressa, valoriza sua
religiosidade e se lhe oferece possibilidade
concreta de par cipação na tarefa eclesial
e no compromisso de transformar o
mundo”

Por outro lado, os bispos destacam que
“as comunidades eclesiais de base
juntamente com os grupos paroquiais,
as associações e movimentos eclesiais,
podem contribuir para revitalizar
as paróquias, fazendo delas uma
comunidade de comunidades” (Dap
nº179, p. 91)
“As comunidades eclesiais de base foram
e são um dom de Deus às Igrejas locais
da Amazônia. (...). A comunidade eclesial
deve estar presente nos espaços de
par cipação nas polí cas públicas onde se
ar culam ações para revitalizar a cultura,
a convivência, o lazer e a festa.”

“A formação de pequenas comunidades
eclesiais missionárias, como prioridade
da ação evangelizadora, oferece um
referencial concreto para a conversão
pastoral”.

O Secretariado para o 15º Intereclesial das CEBs, constituído por
leigos/as, religiosas e presbíteros indicados por Dom Juventino e
reaﬁrmados pelo padre
José Éder, Administrador
Diocesano, juntamente
com representantes e
assessores advindos dos
19 Regionais da CNBB
compõem uma equipe
chamada de Ampliada

Nacional das CEBs. Essa Equipe Ampliada tem desenvolvido um serviço de
articulação e de reﬂexão da caminhada das CEBs no Brasil para incentivar,
promover, animar e subsidiar as comunidades, em sintonia e em comunhão
com as estruturas eclesiais da Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil.
Os anos de 2019 e 2020 foram de recepção e de preparação das equipes
e o ano de 2021 está sendo para sensibilização e mobilização das
comunidades, elaboração dos projetos e articulação de várias equipes de
trabalhos envolvendo o Povo de Deus organizado nas Pastorais, nos
Movimentos, nos Organismos e nos Serviços em nossa Igreja.
Todo dia 15 está sendo realizado o “Dia D”em preparação ao 15º
Intereclesial e a cada mês a atividade é realizada em uma paróquia ou uma
comunidade e até em outros ambientes. São missas, celebrações, lives e
estão sendo transmitidas de modo virtual.
Também está sendo realizado o programa “Diálogo em
Comunidade”, transmitido semanalmente por meio do site das CEBs do
Brasil, mostrando um pouco da realidade da Diocese de Rondonópolis
Guiratinga e de outras comunidades do Brasil.
Para atualizar as ações desenvolvidas e motivar a nossa caminhada de
fé a cada três meses estão sendo elaboradas Cartas às Comunidades com
esclarecimentos sobre esse bonito processo de animação das comunidades
rumo ao 15º Encontro Intereclesial de CEBs.

Todas essas atividades podem ser acompanhadas nos seguintes
endereços:

facebook.com/diocesederondonopolisguiratinga/videos

Sua participação é muito importante nesse processo...

A Diocese de Rondonópolis Guira nga acolhe e se alegra com o
15º Encontro Intereclesial das CEBs ... São 308 Comunidades
Eclesiais de Base nas 22 paróquias que compõem a Diocese .

Catedral Santa Cruz (Roo)
08 Comunidades urbanas

N. S. Aparecida (Roo)
06 Comunidades urbanas

São Domingos Sávio (Roo)
15 Comunidades (12 urbanas e 03 rurais)

São José Esposo
18 Comunidades
(17 urbanas e 01 rural)

Sagrado Coração de Jesus (Roo)
16 Comunidades
(12 urbanas e 04 rurais)

N. S. Auxiliadora (Alto Araguaia)
13 Comunidades
(06 urbanas e 07 rurais)

São João Ba sta (Guiratinga)
13 Comunidades
(09 urbanas e 04 rurais)

São José e N.S. Aparecida
(Alto Taquari)
06 Comunidades
(03 urbanas e 03 rurais)

Bom Pastor (Roo)
07 Comunidades urbanas

Santa Terezinha do
Menino Jesus (Roo)
02 Comunidades urbanas

São José do Povo
(S. José do Povo)
17 Comunidades
(01 urbana e 16 rurais)

São José Operário (Roo)
36 Comunidades
(26 urbanas e 10 rurais)

São Francisco de Assis (Jaciara)
20 Comunidades
(09 urbanas e 11 rurais)

São Sebastião (D. Aquino)
12 Comunidades
(06 urbanas e 06 rurais)

São Sebastião (Alto Garças)
04 Comunidades urbanas

São João Ba sta (Roo)
16 Comunidades
(08 urbanas e 08 rurais)

N. S. Fá ma (Fá ma de São Lourenço)
31 Comunidades
(03 urbanas e 28 rurais)

N. S. do Carmo (I quira)
05 Comunidades
(03 urbanas e 02 rurais)

Santa Terezinha (Tesouro)
05 Comunidades
(02 urbanas e 03 rurais)

Bom Jesus (Juscimeira)
22 Comunidades
(05 urbanas e 17 rurais)

São João Bosco (Roo)
10 Comunidades urbanas

São Pedro Apóstolo (Pedra Preta)
26 Comunidades
(06 urbanas e 20 rurais)

(Dados da página eletrônica da Diocese de Rondonópolis)

Nossa gra dão à Cáritas Diocesana de Rondonópolis pela
parceria na publicação deste Guia Informa vo. As
sementes lançadas certamente germinarão preciosos
frutos para a nossa Diocese. Deus vos abençoe!!

