
DIRETRIZES GERAIS DA AÇÃO EVANGELIZADORA DA IGREJA NO BRASIL ( DGAE) 

RESUMO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELAS DIOCESES – REGIONAL NORDESTE 1 

1) PILAR DA PALAVRA: 

I – PRIMEIRO DESAFIO: Assumir a Palavra de Deus como a base da vida dos discípulos missionários, construindo no conjunto 
do Regional, um projeto de formação bíblica que potencialize o acesso à escola bíblica, círculos bíblicos, Leitura Orante, 
unindo fé e vida. 

Ação:Projeto de uma Escola de Formação Bíblica com grade curricular integrativa (Bíblia – IVC – DSI – Missão), para tanto, 
constituindo uma comissão regional com a participação dos bispos referenciais do Pilar da Palavra e do Pão, assessores 
convidados e com a parceria da Universidade Católica, CEBI, ESPAC, Escola de Líderes Shalom, Nova Jerusalém, entre outros. 

II –  SEGUNDO DESAFIO: Assumir como Igreja no Ceará (dioceses, organismos, seminários, movimentos, pastorais, 
associações eclesiais etc.), a implantação da IVC em todas as dimensões da ação evangelizadora. 

Ação: Implantação da IVC – Estudo e Experiência. Integrar todas as forças vivas existentes nas Dioceses. 

2) PILAR DO PÃO: 

I- DESAFIO: Superar a espetacularização, rubricismos ou liturgias desencarnadas, influenciadas pelas mídias católicas, 
distorcendo a dimensão espiritual da liturgia.  

II DESAFIO: Resgatar o sentido do dia do Senhor, o Domingo (tornar os espaços abertos, conviver, conhecer a palavra, amar 
Jesus, segui-lo, abrir-se ao mistério). 

Ação:Fortalecimento do Dia do Senhor, capacitando os Agentes de Pastoral (Ministros da Palavra, MESC, as equipes de 
celebração, acolhimento, ministério de música e demais ministérios) a serviço da ação celebrativa. 

III DESAFIO: Promover a animação e a formação para a espiritualidade do seguimento de Jesus, trabalhando a dimensão do 
perdão e da reconciliação, inspirados no mistério da Cruz.  

Ação:Promoção de cursos de extensão e especialização litúrgica em parceria das Dioceses com as Faculdades Católicas e o 
fortalecimento das experiências de formação que já existem no Regional como o Nordestão de Liturgia e a Semana de 
Liturgia  

3) PILAR DA CARIDADE 

I DESAFIO:Cuidar e defender a vida em sua integridade através do compromisso de fé nas suas implicações éticas e sociais. 

Ação: Criar e/ ou fortalecer as experiências das escolas de fé e vida, à luz da Doutrina Social da Igreja (DSI) 

II DESAFIO: Promover a conscientização de que o sentido da caridade perpassa toda a ação da Igreja, quer de forma pessoal 
e comunitária, testemunhando a fé à luz da Doutrina Social da Igreja, superando preconceitos, ações isoladas, 
assistencialismo e indiferença diante do sofrimento humano. 

Ação: Intensificar o dízimo, campanhas, coletas e outros recursos para constituição e ampliação do fundo de solidareidade( 
Diocese, Regional) para ação caritativa. 

4) PILAR DA AÇÃO MISSIONÁRIA: 

I Desafio: Ser uma igreja missionária em todas as suas ações evangelizadoras (transversalidade), fortalecendo a formação dos 
conselhos missionários diocesanos, paroquiais e comunitários, numa perspectiva ad gentes que promova uma igreja em 
saída. 

Ações: 1ª. Fortalecimento ou criação dos Conselhos Regional ou Diocesano (COMIRE, COMIDI, COMIPA) 
            2ª. Assumir o projeto de igrejas irmãs 
II Desafio: Fortalecer ou criar escolas missionárias (Regional ou diocesanas), com inspiração catecumenal, formando 
discípulos missionários, unindo fé e vida. 

Ações: 1ª. Fortalecer ou criar escolas missionárias (Regional ou Diocesano) com inspiração catecumenal, criando o ministério 
do anúncio missionário. 

2ª. Desenvolver programas de visitas missionárias em áreas e ambientes mais distanciadas da Igreja: presídios, 
universidades, escolas, hospitais, áreas vulneráveis e novos aglomerados urbanos.  
 


