
DIOCESE DE FOZ DO IGUAÇU 
Centro Diocesano de Pastoral 

e-mail: cdpastoral@hotmail.com  Fone: 35720513 / 99957-0036 
 

 

AVISOS E ORIENTAÇÕES DA 44ª ASSEMBLEIA 

DIOCESANA DE AÇÃO EVANGELIZADORA 
 

DATA: dia 22 de outubro de 2022 

LOCAL: CENTRO PASTORAL SHALOM D. OLÍVIO 

HORÁRIO: 8:00h às 16:00h 

TEMA: “É dando a fé que ela se fortalece” (RM 2) 

OBJETIVO: Identificar os referenciais da missionariedade e o compromisso da Comunidade Eclesial 

Missionária. 

 

1. Festas dos Carismas – dia 20 de novembro – Missa às 10:00h (Abertura do 3º Ano Vocacional do 

Brasil: todas as paróquias, pastorais, movimentos e organismos deverão ter representação para 

receber os símbolos do Ano Vocacional) 

2. Datas diocesanas devem ser observadas incondicionalmente por todos (Romaria Diocesana, DNJ, 

Assembleia Diocesana, Festa dos Carismas, Conselho Diocesano da Ação Evangelizadora); 

3. A participação nos eventos e formações afins é condição para ser reconhecido como diocesano. 

São essas reuniões e formações que vão ajudando a viver a comunhão e prepararam as lideranças 

para saber refletir e pensar; 

4. A troca de coordenação de qualquer pastoral/movimento/organismo diocesano precisa ser 

comunicado ao Centro de Pastoral para os encaminhamentos devidos:  

 aprovação do Bispo Diocesano; 

 confecção do termo de nomeação; 

 assinatura do termo de LGPD; 

5. Responder às solicitações do Centro de Pastoral com mais agilidade, para fazermos os documentos 

de organização para 2023 (calendário, nomes e dados da coordenação, etc); 

6. Coleta missionária – 22 e 23 de outubro; 

7. Coleta da Evangelização – 10 e 11 dezembro; 

8. Prazo de entrega das datas de atividades para 2023 ao Centro de Pastoral:  

 Reserva do Shalom – 30 de outubro 

 Calendário diocesano: 05 de novembro 

 

DATAS PARA 2023 
ASSEMBLEIA DIOCESANA 21 de outubro – Casa de retiros Shalom – Dom Olívio 

CDAE 25 de fevereiro; 20 de maio; 26 de agosto; 14:00h às 

17:00h 

Obs: Fazer possível não marcar casamentos nessas 4 datas; 

  

EQUIPE DA AÇÃO EVANG 

(quintas-feiras) 

09 de fevereiro; 11 de maio; 22 de junho; 03 de agosto; 

28 de setembro; 09 de novembro; 

Obs: São nessas datas que são avaliados os pedidos de ajuda financeira para as atividades diocesanas. 

Por isso, o pedido deve ser feito com antecedência. Os pedidos não serão liberados fora das reuniões da 

equipe. 

  

Conselho da Área 1 (20h) 20 de março; 29 de maio; 04 de setembro; 

Conselho da Área 2 (19h) 27 de fevereiro; 19 de junho; 18 de setembro; 

Conselho da Área 3 (19:30h) 06 de março; 05 de junho; 28 de agosto; 
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