
 

Release 1 – 16 de outubro de 2019 

22ª Assembleia Regional de Pastoral   

Memória da 21ª Assembleia, objetivos e apresentação de pauta 

 

De 17 a 20 de outubro acontece no Centro de Pastoral São José, em Quixadá-CE, a 22ª 

Assembleia Regional de Pastoral (ARP) da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – Regional 

NE 1. Este ano, a ARP tem como motivação no primeiro momento de estudar as novas Diretrizes 

Gerais da Ação Evangelizadora (DGAE) da Igreja no Brasil para o quadriênio (2019/2023), 

também tem como motivação a análise da caminhada pastoral do Regional (2015/2019) e a 

construção do Plano Pastoral do Regional.  

 

Assumindo como objetivo: “EVANGELIZAR, no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da 

Palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais 

missionárias, á luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da Casa Comum e 

testemunhando o Reino de Deus rumo à plenitude”.  

 

A Cerimônia de Abertura será às 19h30, no auditório da Cúria Diocesana de Quixadá, onde serão 

apresentados a Memória da ARP (realizada em 2015); os Objetivos da Assembleia; as pautas e 

serviços. A ARP terá como assessor, Dom Leomar Brustolin, bispo auxiliar da arquidiocese de 

Porto Alegre/RS, no qual fará suas reflexões entre os dias 18 e 19 de outubro.  

 

Coletivas de Imprensa 

As coletivas ocorrerão nos dias 18 e 19 às 15h30 e no dia 20 às 11h15. As mesmas serão na 

Sala de Comunicação, localizada na Cúria Diocesana, com a presença de bispos designados 

pela Presidência e terão como a centralidade o Objetivo da ARP e as suas conclusões.  

Credenciamento: encaminhar solicitação para imprensa@cnbbne1.org.br  

Transmissões: redes sociais do Regional e das (arqui)dioceses do Ceará.  

 

Outros temas como reuniões, comunicações e celebrações fazem parte da pauta da Assembleia. 

 

mailto:imprensa@cnbbne1.org.br


 

Serviço: 

22ª Assembleia Regional de Pastoral  

Tema: Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (2019/2023) 

Lema: Comunidade Eclesial, Casa dos Cristãos.  

Data: 17 a 20 de outubro de 2019 

Local: Centro de Pastoral São José 

Rua Basílio Emilio Pinto, 1149 – Bairro Combate, Quixadá-CE 

Telefone: (88) 3412-0548 e 99919-9790 

 

Setor de Comunicação do Regional  

Contato: Alex Ferreira, Patrícia Silva e João Paulo  

Fone: (85) 98983-3292 

E-mail: imprensa@cnbbne1.org.br  

 

Acompanhe a Assembleia nas redes sociais 

Site: https://ww.cnbbne1.org.br 

Facebook: https://www.facebook.com/cnbbne1/ 

https://www.facebook.com/EscoladeComunicacaoRegionalCNBBNE1/ 

https://www.facebook.com/muticomne1/ 

Instagram: https://www.instagram.com/cnbbregionalne1/ 

Youtube: CNBB Ne 1  

WhatsApp: (85) 98983-3292 

 

#22ARPNe1 

Quer participar da cobertura? Use a hashtag: #22ARPNe1.  
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