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Dom PHILIP DICKMANS 
Por graça de Deus e designação da Santa Sé Apostólica 

Bispo de Miracema do Tocantins 
 

 
DECRETO  

 
Aos que o presente DECRETO virem ou ouvirem saudação, paz e bênção em Nosso 

Senhor Jesus Cristo. 

   Considerando que os quatro diretórios pastorais de Catequese, Sacramentos, Dízimo e 

Liturgia, não é uma repetição do que já foi publicado, mas esclarecer às principais interrogações 

quer de ordem doutrinal, quer disciplinar e pastoral, posta aos sacerdotes, consagrados e leigos 

da nossa Diocese, no seu empenho na nova missão e evangelização, recolhendo aquelas 

orientações práticas já emanadas do Magistério da Igreja e das orientações da Igreja do Brasil;  

Que os quatros diretórios são fruto de grande esforço levado adiante, não sem os desafios 

habituais próprios ao caminho proposto durante o tempo de revisão e edição por parte da Equipe 

de Elaboração e Equipe de Revisão, do clero, dos consagrados e leigos que trabalham nas 

diversas pastorais diocesana e paroquial; 

Que não é certamente isentos de sugestões, mas abre-se à novidade do Espírito Santo 

que sopra onde quer e garante a fidelidade a Jesus Cristo; 

Que o estabelecido para nossa Igreja Particular, o fazemos em obediência ao Magistério 

da Igreja, da Legislação Universal e da CNBB. 

Pelo presente  
DECRETO, 

 
havemos por bem estatuir os quatro Diretórios de Pastoral Diocesano. 

Julgamos oportuno, após árduo trabalho dos que se empenharam na sua elaboração e 

revisão, tornar estas instruções, normas legais para toda a Igreja de Miracema do Tocantins. 

Estas normas que devem ser observadas a partir da data de sua promulgação.  

Que recebamos estes quatro diretórios como fruto do desejo e colaboração de todos, para 

que sirvam à maior comunhão missionária e pastoral em nossa Igreja Particular e brilhe nossa 

fé e esperança na missão que Cristo nos confiou. Invocamos sobre nossos pastores, 

consagrados e leigos agentes de pastoral, as bênçãos de Deus e a Intercessão de Santa 

Terezinha do Menino Jesus. 

Dado e passado na Cúria Diocesana de Miracema do Tocantins, ao 30 de janeiro de 2021.  

 

Dom Philip Dickmans 
Bispo Diocesano de Miracema do Tocantins 

 
 
 
 

Irmã Valdilene Neves da Cruz CSAC 
                                                   Chanceler  
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