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Assunto: Formação On-line: Processo de Escuta 
                Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe  
 
 
 
Estimados irmãos e irmãs,  
 
Graça e paz! 
 

  
Em sintonia com a Igreja Latino Americana e Caribenha, atentos ao apelo do Papa Francisco, 

na realização da 1ª Assembleia Eclesial, que terá o seu ponto principal de 21 a 28 de 
novembro na Cidade do México, somos convidados a participar da construção deste 

importante evento, através do processo de escuta, onde poderemos avaliar nossa 
caminhada pastoral e iluminar os passos a serem dados em vista da sinodalidade e de uma 

Igreja em saída. Para isso, a participação de todos é fundamental: leigos e leigas, religiosos e 
religiosas, diáconos, padres e bispos. 

Buscando tornar acessível a participação de todos nesse processo, o Regional Sul 1 da 
CNBB, promoverá no dia 07 de julho, das 19h30 às 21h, um encontro formativo on-line, 

para que possamos compreender o processo de escuta e os passos que devemos seguir para 
realizá-lo. Irá nos assessorar o Pe Marcus Barbosa Guimarães, subsecretário adjunto de 
Pastoral da CNBB e membro da Comissão Nacional de Animação da Assembleia Eclesial.  

Convidamos, portanto, as lideranças das (arqui) dioceses, pastorais, movimentos, 
organismos e serviços eclesiais a participarem do encontro formativo e a se envolverem 

neste processo sinodal. Para participar da formação on-line basta se inscrever gratuitamente 
pelo formulário do Google Forms, disponível em:  

 
https://forms.gle/vbgGFM9pZCe2nLAm6 

 
No dia do evento, todos os inscritos receberão o link do encontro, que será realizado 

pela plataforma Zoom. Dúvidas e mais informações podem ser solicitadas com a Mariana 
Ferigato pelo e-mail: adm-pastoral@cnbbs1.org.br ou pelo whatsApp (11) 99868-5196.   

 
 Como discípulos missionários em saída, caminhemos sob a proteção da Virgem de 

Guadalupe.  
 

 
 

Dom Luiz Carlos Dias 
Secretário Regional 

 

 
São Paulo, 24 de junho de 2021. 

 
Natividade de São João Batista     

 


