Campinas, 04 de dezembro de 2013.

AOS REVMOS. SRS.
PÁROCOS E ADMINISTRADORES PAROQUIAIS
EM SUAS PARÓQUIAS E COMUNIDADES
Saúdo-os afetuosamente, neste tempo de espera do Senhor que vem.
Estimados Padres,
Todos nós estamos vendo, ouvindo e, de algum modo, participando das
preocupações do Santo Padre em relação a presença da Igreja no mundo de hoje
e, particularmente, sua preocupação com cada pessoa, especialmente os mais
pobres e os que são descartados pela sociedade.
O Papa Francisco, tem demonstrado grande preocupação com uma
realidade singular no mundo de hoje, a saber, a família e sua sobrevivência na
sociedade. Expressando esta sua preocupação, o Papa Francisco convocou uma
Assembleia Geral Extraordinária do Sínodo dos Bispos que deverá acontecer
entre os dias 5 a 19 de outubro de 2014, para tratar dos temas relacionados à
Família.
Como preparação, para a realização da Assembleia Geral do Sínodo, a
Secretaria do Sínodo dos Bispos, enviou-nos o documento preparatório com um
questionário a ser estudado e respondido pelas Paróquias, Comunidades,
Institutos Superiores de Formação e Seminário, envolvendo a Pastoral Familiar,
os movimentos, serviços e institutos familiares, bem como a juventude de nossa
Arquidiocese. Sem pretender fazer grandes encontros, devido ao pouco tempo
que temos, sugiro que se reúnam alguns membros mais envolvidos para ler e
estudar o documento anexo e responder ao questionário.
Peço, encarecidamente que as respostas ao questionário sejam enviadas
ao endereço eletrônico dajs2552@hotmail.com , até o dia 27 de janeiro de 2014,
pois deverei encaminhar o resultado de nossas propostas e observações, ao
Secretário Geral da CNBB até o dia 31 de janeiro de 2014.
Estimado Padre, ao agradecer sua valiosa colaboração, aproveito a
oportunidade para saudá-lo e desejar-lhe um santo tempo do Advento,
preparação para celebrar o mistério de nossa fé.
Com minha bênção!
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