
VISITA PASTORAL MISSIONÁRIA: 

 “Igreja Viva, comunidade de comunidades, em estado 

permanente de missão”. 

No dia 28 de fevereiro de 2011, com uma porção do povo de Deus em Limoeiro, em 

comunhão com a Igreja Mãe, Nossa Senhora da Apresentação e com a paróquia São Sebastião, 

iniciava-se oficialmente a estruturação da Igreja local( comunidades ) da Área Pastoral  Nossa 

Senhora do Carmo.  

 

Graças ao Pai Providente, a participação do povo de Deus, a dedicação das lideranças, o 

amor  e  disponibilidade dos sacerdotes, irmãos, irmãs e todos na sua maneira,  deram nos mais de 

quatro anos de caminhada como Área Pastoral, sua preciosa colaboração  de organização e 

estruturação, colocando assim, as bases para ser Paróquia. Como marco importante, ajuda e 

estímulo da caminhada, tivemos a visita pastoral, nos dias 29 de outubro a 03 de novembro de 2013. 

 

Com o pedido oficial aceito pelo Bispo, agora emérito, Dom Severino Batista de França e o 

seu conselho presbiteral, no dia 19 de julho de 2015, a Área Pastoral foi elevada Paróquia Nossa 

Senhora do Carmo, tendo como sede, a Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, Cohab Velha – 

Limoeiro. 

 

A visita pastoral missionária, de 9 a 11 de junho de 2017, une as nossas dezessete 

comunidades, os quase quarenta grupos, serviços, movimentos e pastorais existentes, em torno ao 

nosso Pastor, Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena, acolhendo a Palavra, amando a liturgia, 

realizando a “mudança do coração”, buscando e servindo o Reino, vivendo a alegria do evangelho 

na sensibilidade com os mais sofredores e testemunhando a nossa fé no compromisso 

transformador na sociedade.  

A visita pastoral é um forte convite, para nós que estamos ainda iniciando como paróquia, 

agradecermos a solidificação de valores que acreditamos, mas também é um apelo à “conversão 

pastoral”: uma Igreja viva, profética e comprometida, e, “pôr-se a caminho,... apressadamente” (Lc 

1,39), pela visitação, pelo testemunho, pela proclamação, convocação e irradiação de Jesus Cristo e 

do Seu Evangelho que resgata, inclui e chama todos (as) afastados (as) ou descompromissados (as) à 

sua família que é a Igreja. 

 A visita será um grande encontro de unidade com o povo de Deus e o seu Pastor, no chão 

concreto das comunidades; será de grande ânimo para as nossas lideranças; de escuta, de uma 

revisão das nossas prioridades e ação evangelizadora; será de luz para as dificuldades e de ajuda 

para uma administração eficiente das nossas estruturas e organismos paroquiais. 

Estamos convidando todas as lideranças e comunidades, seus grupos, pastorais, movimentos 

e famílias, para prepararem a Visita Pastoral Missionária, com muita oração e disponibilidade, e 

uma participação alegre e ativa neste momento de graça e benção para a nossa Paróquia. 

Seja bem vindo em nossa Paróquia Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena. 

Com minha prece e fraternidade,  Pe. Osmair José Collazziol- Pároco, Junho/2017. 


