
 

 

 

                                                                    

 

 

Florianópolis, 29 de junho de 2016. 

CONVOCAÇÃO 

 

 

Saudando-o com alegria, tenho a satisfação de convocá-lo para participar da 29ª Assembleia de Pastoral da 

Arquidiocese de Florianópolis.  

 Data: 23 de julho de 2016, sábado. 

 Horários: início às 07h30 e término às 16h.  

 Local: Centro de Evangelização Angelino Rosa – CEAR.       
     Av. Papemborg, s/n, Areias de Baixo – Governador Celso Ramos/SC. 

 

 Objetivo: concluir o processo de avaliação do 13º Plano de Pastoral; propor alternativas para superar as 

dificuldades diagnosticadas durante a avaliação dos projetos pastorais e celebrar as conquistas da caminhada.  

 Participantes: Arcebispo; Vigário Geral; Vigário Judicial; os membros do Conselho Presbiteral; os membros 
do Conselho Arquidiocesano de Pastoral (CARP); os Párocos e Administradores Paroquiais; um Diácono de 
cada paróquia (onde houver); o(a) coordenador(a) do Conselho Paroquial de Pastoral (CPP); o 
coordenador(a) arquidiocesano de cada pastoral, movimento, serviço e organismo; um  seminarista de 
Teologia e um de Filosofia da Arquidiocese.  
Observações: a) é importante que os participantes tenham acompanhado o processo de planejamento, execução e avaliação do 
Plano Arquidiocesano de Pastoral; b) a convocação para esta assembleia segue as indicações do Conselho Arquidiocesano de 
Pastoral aprovadas pelo Arcebispo na reunião do dia 07 de junho de 2016.   
 

 Confirmação: a presença de todos já está confirmada. Favor enviar o nome completo para a coordenação de 
pastoral até o dia 15 de julho. Faz-se necessário para a preparação do material e organização da assembleia.  

 Taxa de alimentação: R$ 50,00 por pessoa (café da manhã, almoço e dois coffee break). 

 Preparação: todas as comunidades e paróquias da Arquidiocese são convidadas a rezar pelo bom êxito da 
Assembleia. 

 Programação:  
07h30 às 08h30 – café, credenciamento e oração das Laudes. 
08h30 às 11h – 1ª sessão: abertura, apresentação dos resultados da avaliação e intervalo. 
11h às 12h - 2ª sessão: análise teológico-pastoral da avaliação; considerações dos membros da assembleia; 
encaminhamentos para os trabalhos da tarde e almoço. 
13h às 15h30 – 3ª sessão: grupos por foranias e encaminhamentos para os trabalhos após a assembleia. 
15h30 às 16h – 4ª sessão: comunicados; celebração final e encerramento. 

Conto com sua presença e orações.  

Em Cristo Jesus,                                                                               

Arquidiocese de Florianópolis 
Rua Esteves Júnior, 447, Centro 
88015-130 Florianópolis - SC 
Fone/Fax: (48)3224-4799 


