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        “A formação de sujeitos eclesiais, que implica em amadurecimento contínuo da 

consciência, da liberdade e da capacidade de exercer o discipulado e a missão no mundo, 

deve ser um compromisso e uma paixão das comunidades eclesiais” 

                                                                                                    (Doc.105, n.229) 

Caros irmãos no episcopado, 

Bispos referenciais para as CEBs e para o Laicato nos Regionais, 

 

Saudações em Cristo! 

Em nossa carta 0148/21, de 23 de abril de 2021, anunciamos a realização do 14º 

Seminário com os Bispos Referenciais, promovido pela Comissão Episcopal Pastoral para o 

Laicato (CEPL/CNBB). Estamos confirmando a realização deste Seminário nos dias 10 e 11 de 

agosto próximo, de maneira remota, ou seja, pela internet, na plataforma Zoom. 

Ocuparemos as partes da manhã do dia 10 (terça-feira) e do dia 11 (quarta-feira), das 

09:00 hs às 12:00 hs. A entrada na sala virtual será a partir das 08:30 hs, para que possamos 

começar no horário com a presença de todos. 

Como nos outros Seminários, teremos a participação de representantes do CNLB, da 

Ampliada Nacional das CEBs, do CHARIS, do CEFEP e das demais Expressões Laicais. O 

objetivo principal será a apresentação dos “Parâmetros Básicos para a Formação do Laicato” 

elaborados pela CEPL. Teremos, também, uma “Análise Eclesial e Social da conjuntura”, com 

a assessoria do Pe. Agenor Brighenti, na perspectiva do processo de “Escuta” da Assembleia 

Eclesial da América Latina e do Caribe e do Sínodo dos bispos em 2023. 

Desde já, estamos felizes por nos reunir e fortalecer a nossa missão junto às CEBs e ao 

laicato no Brasil! 

Pedimos que confirmem a participação pelo e-mail: leigoscnbb@gmail.com e para que 

possamos, oportunamente, enviar o ‘link’ de acesso.  

Rezemos pelo bom êxito de nosso Seminário! 

Fraternalmente, 

 

 

 

Dom Giovane Pereira de Melo 

Bispo de Tocantinópolis - TO 

Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato 
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