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A Sua Eminência Reverendíssima 

Cardeal Marc Ouellet 

Prefeito da Congregação para os Bispos 

 

Eminência Reverendíssima, 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), desde o último dia 15 de abril, 

está reunida em sua 53ª Assembleia Geral Ordinária, em Aparecida - SP, junto ao Santuário 

Nacional de Nossa Senhora. 

Alegres pelo anúncio do Ano Santo da Misericórdia, reunidos em clima pascal, somos cerca 

de 350 bispos aprofundando e assumindo as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 

Brasil para o quadriênio 2015-2019. Elas são um instrumento que fortalece a Pastoral Orgânica 

entre as nossas dioceses, visto que funcionam como referência para o plano de pastoral de cada 

Igreja Particular, gerando uma convergência de ação e comunhão eclesial. 

Neste ano, teremos também as eleições para a Presidência da Conferência, presidentes 

das Comissões Episcopais Pastorais, delegados para o CELAM e para o Sínodo dos Bispos 

sobre a Família. 

A Assembleia se estenderá até o próximo dia 24 de abril.  Além dos temas centrais, 

outros assuntos merecerão a nossa atenção: os cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade, 

votação da tradução dos textos litúrgicos e a conjuntura sociopolítica do nosso país. Também 

comemoraremos os 50 anos da conclusão do Concílio Vaticano II. 

A Assembleia Geral é uma ocasião para expressar a fraternidade entre nós bispos, 

celebrar e rezar juntos, além do retiro espiritual. Ela é oportunidade privilegiada para 

compartilhar as apreensões vividas nas diversas regiões do Brasil, bem como as alegrias e 

esperanças, as dores e angústias experimentadas em nossa dedicação à Igreja.  

Enviamos a Vossa Eminência nossa saudação fraterna, acompanhada do agradecimento 

pela atenção da Congregação dos Bispos às Igrejas Particulares e ao episcopado brasileiro. No 

início dos nossos trabalhos, tivemos a alegria de acolher os novos Bispos nomeados desde a 

última Assembleia.  

Asseguramos-lhe as nossas orações e recomendamo-nos às suas.  Deus ilumine e guarde 

vossa Eminência. 

 
 

Cardeal Raymundo Damasceno Assis 

Arcebispo de Aparecida 

Presidente da CNBB 

Dom José Belisário da Silva, OFM 

Arcebispo de São Luís do Maranhão 

Vice Presidente da CNBB 

Dom Leonardo Ulrich Steiner 

Bispo Auxiliar de Brasília  

Secretário Geral da CNBB 
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