
 
   
 Urgência 1 

IGREJA, LUGAR DO SEGUIMENTO A JESUS 

 

 “A Igreja, como lugar do seguimento ao Senhor Ressuscitado que conduz à santidade à alegria pascal, exigirá dos 
discípulos missionários:” (PDP, 155) 

 

 

  
CULTIVO DA FÉ 

 

 

  Resgatar o domingo como “Dia do Senhor”;  
  Recuperar o sentido das festas dos padroeiros;  
  Incentivar oração pessoal e em família;  
  Manter as igrejas abertas durante o dia, especificamente aos domingos;  
  Incentivar momentos de oração, adoração e culto eucarístico fora da missa;  
  Motivar a prática do ofício divino das comunidades.  
   

  
A partir desses compromissos assumidos, em que crescemos? 

1 Crescimento na dimensão religiosa das festas, incentivando a fé, participação do povo com novenas e tríduos; 
Continuidade dos grupos de famílias e implantação das capelinhas da Mãe Peregrina e Nossa Senhora de Fátima; 
Formação do Terço dos Homens, Mulheres e Crianças; Valorização do Domingo como dia do Senhor com missa e 
celebrações todos os finais de semana. 

2 Nossa comunidade reúne-se todos os domingos para celebrar a Palavra. Temos boas equipes de ministros que se 
esforçam em ajudar a comunidade celebrar. Já há algum tempo temos iniciado a dinamização da festa de nossa 
padroeira. Temos há 15 anos a Semana de Espiritualidade Mariana. Mensalmente temos incentivado um 
movimento de adoração ao santíssimo 

3 Na medida do possível temos valorizado o Dia do Senhor com a celebração da eucaristia e da palavra em nossas 
comunidades; Com a disponibilidade dos sacerdotes que atendem nossa paróquia temos nos finais de semana 9 
celebrações dominicais festivas no universo de 19 comunidades, embora três dessas celebrações sejam feitas na 
Igreja Matriz; A maioria das comunidades se reúne para a celebração da palavra; As festas dos padroeiros estão 
sendo preparada, por meio de novena e tríduo, de movo que se evidenciem os aspectos históricos da devoção e os 
elementos de espiritualidade dos padroeiros que possam nos enriquecer na vivência do evangelho; Tem se 
valorizado a recitação do terço e as procissões como demonstração de nossa fé, partindo das famílias para as 
capelas. O centro, adoração ao santíssimo com os membros do LAAS e os cursilhistas, sempre colocando os 
momentos especiais dos acontecimentos litúrgicos de fé; O encontro social da comunidade tem sido realizado com 
dignidade, sem excessos que possam gerar divisões entre membros da comunidade. 

4 Na evangelização, maior sentido religioso e litúrgico na festa dos padroeiros; Crescemos na participação de 
formação e orientação litúrgicas 

5 Nossa comunidade ainda celebra o dia do Senhor com missa aos Domingos 

6 Com base em nossa realidade, percebemos nosso crescimento a partir do inicio da celebração da palavra aos 
domingos, que vem ocorrendo de maneira organizada com Leitores, Ministro da Eucaristia e Ministro da Palavra; 
Em nossa comunidade aconteceu o resgate da festa do padroeiro (São Sebastião), onde a festividade possui o 
intuito de buscar o Senhor e de agradecer a graças recebidas. Neste contexto, percebe-se o envolvimento das 
comunidades durante o processo de preparação da Celebração Eucarística e da confraternização; Nossa 
comunidade por um tempo realizava missa nas casas das famílias, tendo como participação dos grupos de família. 
Nossa Igreja fica aberta aos domingos para a realização da missa ou da Liturgia da Palavra, todavia, não pode ficar 
aberta aos domingos no período vespertino e durante a semana, em virtude de sua localização. 

7 Na recuperação do verdadeiro sentido das festas dos padroeiros; com momentos celebrativos nas famílias; terço 
missionárias do dizimo; terço dos homens 

8 Crescemos na espiritualidade, no acolhimento, Festa do padroeiro é bem celebrada 

9 Missa da saúde todas as quartas feiras às 15h; Maior participação devocional, espiritual na festa da padroeira; 
Terço no santuário todos os dias dos meses de maio a junho; Terço dos homens nas segundas-feiras 

10 Festas voltadas para as famílias; Valorização dos leigos; Surgimento de novos momentos de oração (Terço da 

 



misericórdia); Terço dos homens, terços das mulheres, adoração eucarística; oração das mil aves marias 

11 Foram feitas caminhadas (Catequese, Pastoral Vocacional, Pastoral da Juventude). A Devoção popular para com os 
padroeiros cresceu bastante a partir da divulgação e incentivo para participar das celebrações e festas dos 
padroeiros; Cresce a cada a devoção a Santo Antônio com a missa na matriz toda terça feira, com a participação 
das comunidades; Houve um aumento na devoção a São Francisco com a instituição da bênção dos animais no dia 
04 de outubro 

12 Celebrações da palavra resgatando o Domingo como dia do Senhor, Festa do padroeiro com foco na religiosidade e 
não no retorno financeiro; Oração do santo terço toda semana na Igreja; Movimento do apostolado da oração e 
resgate da prática da 1a sexta feira do mês dedicada ao sagrado cotação de Jesus 

13 Na beleza das celebrações, tanto na celebração da palavra quanto nas missas; Aumento na participação tanto na 
assembleia quanto na equipe de liturgia 

14 Nossas celebrações são feitas aos sábados e não aos domingos como pede o PDP; Não fazemos a prática do ofício; 
Os demais itens estão sendo praticados 

15 Festas dos Padroeiros; Momentos de adoração na primeira sexta feira do mês; Melhoramos as celebrações aos 
domingos 

16 A comunidade continua preservando os momentos como de costume, o domingo, o santo culto, a celebração 
eucarística com a união da comunidade, os santos padroeiros a comunidade continua festejando como símbolo de 
fé e esperança e encontro com Deus na comunidade; Afirmamos que a comunidade continua crescendo por não 
permitir que sua união e fé decaia. 

17 Formação de novas equipes litúrgicas; Grupo de cantores com novos integrantes; Celebrações das missas aos 
domingos a noite; Momentos de orações na igreja, uma vez na semana no período noturno. 

18 Com o início da missa do dízimo na capela, com o convite das missionárias e a entrega do informativo junto com o 
envelope do dízimo houve maior participação de pessoas nas missas; Incentivo da participação dos coroinhas e a 
celebração da liturgia mais simplificada. 

19 No cultivo da fé nossa comunidade desenvolve missas nas famílias, via sacra nas ruas, e na capela durante a 
semana santa; Grupos de famílias, festa do padroeiro mais voltada a oração. 

20 Passamos a realizar a verdadeira espiritualidade na festa da Padroeira com peregrinação da Imagem da Padroeira 
por todas as comunidades. Não visando lucro, mas dando sentido maior para a espiritualidade da vivência em 
comunidade; Realizamos momentos de oração, adoração e culto eucarístico, que estão crescendo mais, com maior 
participação do povo e das pastorais. 

21 Crescemos com encontros/ horas santas; Ministros, Apostolado da oração; Procissão da festa da padroeira entre as 
comunidades vizinhas; momentos de oração em famílias 

22 Na festa da padroeira priorizamos a celebração eucarística e a confraternização com a união das comunidades 
próximas. Já temos momentos de oração e adoração. Estamos adquirindo hábito da frequência a igreja assumindo 
compromissos e trazendo colaboração. 

23 Nossa comunidade ainda não tem capela, realizamos nossas celebrações no centro comunitário. Algumas das ações 
propostas são inviáveis mais estamos trabalhando na recuperação do sentido da festa da nossa padroeira e o 
incentivo das orações pessoais e familiares. Em contrapartida percebemos que a nível de paróquia há um grande 
comprometimento e muitas ações para colocar as ações propostas no PDP em ação. 

24 Há interesse, criatividade e participação por parte das lideranças e algumas pessoas da comunidade em valorizar os 
momentos de missa, festas e eventos promovidos pela comunidade, paróquia e diocese. 

25 Crescemos no resgate da fé; Em lideranças e ministros da eucaristia e da palavra; Crianças envolvidas nas 
celebrações e coral infantil; Grupos de famílias, capelinhas vocacionais; Acólitos; Catequistas; Incentivo do pároco 
na paróquia. 

26 Compromisso da participação da comunidade na celebração eucarística incentivando todas as pessoas a rezar em 
famílias se doando um pouco mais para o serviço voluntário 

27 Nossa comunidade cresceu em vários compromissos citados no documento, principalmente na festa da padroeira 
que é uma festa voltada a celebração e com uma confraternização partilhada sem visar lucros, fortalecendo os 
vínculos entre as famílias da comunidade; E Visita da imagem de nossa senhora de Guadalupe nas casas. 

28 Formação para lideranças; Organização das pastorais/ Integração dos mesmos; Missas e celebrações em horários 
diversos; Festa do padroeiro bem celebrada; Educação e orientação para a vivência da fé através de gestos; 
Introdução a oração do terço antes das missas. 

29 Melhorou no sentido de viver com Deus de forma mais alegre, viva e espiritual; Houve um aperfeiçoamento das 
festas dos padroeiros; A nossa igreja permanece aberta todos os dias proporcionando momentos de oração e 
adoração por pastorais e/ou movimentos 



30 Paróquia não devolveu o questionário 

31 Terço Semanal; Incentivo a participação nas festas com transladação da imagem saindo de outra comunidade; 
Reforma dentro da igreja, deixando mais litúrgica; A igreja fica aberta apena nos horários das missas; Mãe 
peregrina nas casas, incentivando a oração em família. 

32 Crescemos no resgate do domingo como dia do senhor, conforme aumento da participação nas celebrações da 
palavra; crescemos nas festas pela maior participação nas procissões; boa participação nos grupos de famílias; 
Evoluímos com celebração da palavra todos os domingos e criação do terço dos homens, estamos motivando oficio 
divino, porem algumas restrições devido a tradição dos mais idosos 

33 Está sendo resgatado o domingo dia do senhor; sim com muita motivação nas festas do padroeiro; sim com muitos 
terços; não deixamos aberta; a prática da motivação do oficio só acontece nas missões 

34 Crescemos em quantidades de pessoas em nossas missas dominicais assim como nas festas de nossos padroeiros 

35 Nossas comunidades celebram o Dia do Senhor com a Santa Missa todos os domingos. As festas dos padroeiros 
foram fortalecidas, aumentando a confraternização e união dos fiéis, com o surgimento de novas lideranças. A 
oração em família, na maior parte está relacionada aos grupos de famílias e catequese. Na com. Santa Catarina, Os 
grupos de famílias estão fracos, tendo atualmente 6 grupos ativos, sendo que as rotinas pessoais são as que mais 
atrapalham e causam desencontro; Na Comunidade São Francisco está caminhando com os grupos de famílias e 
demais pastorais. Crescemos em momentos de oração e adoração, onde as comunidades tem demonstrado 
esforço e caminhando dentro de suas realidades 

 

   

 O que faltou fazer? 

1 Falta constante incentivo e conscientização para uma maior participação do povo. Partindo hierarquicamente de 
cima, dentro da própria paróquia. 

2 Em relação às festas de padroeiros sentimos ainda como contratestemunho a venda de bebidas alcoólicas; 
Sentimos uma diminuição da participação me grupos de famílias; Não temos hábito em manter a igreja aberta 
durante o dia; Faltou motivas a comunidade na oração do ofício divino 

3 Temos que crescer na valorização da oração em família, favorecendo os grupos de reflexão e de oração. Fazendo 
acontecer, os encontros de família mais ativos, ensinar os filhos a pedir a benção aos pais. Que há momentos de 
oração em famílias, resgatar o costume do Santo Terço, fazer visitas aos doentes. Iniciar com amor a Leitura Orante 
da Bíblica e levar para vida o que Deus quer nos Falar.; Temos algumas resistências ainda não superadas para a 
celebração dominical da palavra; O culto eucarístico é pouco fomentado e realizado nas capelas que possuem o 
tabernáculo com a presença do Senhor sacramentado; Não se levou ao conhecimento das comunidades o ofício 
divino e nem se motivou a prática do mesmo. 

4 Por dificuldades locais, abrir a igreja fora do horário de celebrações ou missas; A prática do ofício divino; A oração 
pessoal e em família ainda não é ideal 

5 Faltou comprometimento com as coisas da igreja e da comunidade 

6 Nossa comunidade percebeu que falta resgatar as missas ou celebrações nas casas das famílias (Igreja em saída), E 
fortalecer o grupo de famílias para que se torne mais atuante, motivar mais a comunidade. Faltou conscientizar os 
fiéis da importância da celebração da palavra aos domingos. 

7 O jeito de motivar e animar a comunidade a viver o seu batismo com responsabilidade. 

8 Motivação aos grupos de famílias. 

9 Atendimento dos romeiros e visitantes dentro do santuário que fica aberto das 7 as 19h 

10 Abrir as igrejas aos domingos; Participação do povo nas celebrações igual quando a missa do dízimo; Criar em cada 
comunidade grupo de jovens 

11 Incentivo à adoração ao Santíssimo. Reza do terço em família e as novenas nos grupos de famílias; Incentivo a 
participar da devoção à mãe peregrina e mais organização da mesma. 

12 A prática do ofício divino ainda não é feita em nossa comunidade 

13 Visitações: a igreja em saída como nos pede o papa Francisco; Na festa de nossa padroeira nossa Senhora 
Aparecida queremos fazer a novena alusiva ao jubileu dos 300 anos e ano mariano 

14 Falta resgatar o domingo como dia do Senhor; Motivar a prática do ofício divino da comunidades. 

15 A igreja se mantém fechada (por motivo de segurança).; 

16 Está faltando atenção maior dos encontros dos grupos de família, para reforçar os momentos de oração fora da 
santa eucaristia 

17 A liturgia ocupa na ação evangelizadora a igreja um lugar central. Ela é o cume para o qual tende a ação da igreja, e 
ao mesmo tempo a fonte onde emana toda a sua força. Todos os membros da comunidade tem direito e dever de 
participar da liturgia de maneira ativa e plena. Faltou-n os proporcionar momentos de oração em família. 

 



18 A conscientização das pessoas a terem mais responsabilidade e compromisso com sua capela, valorizando a 
participação nas celebrações nos domingos; A valorização dos grupos de famílias na capela. 

19 Pontos negativos conseguimos manter a igreja aberta durante a semana, falta de criatividade na preparação das 
celebrações, falta de conhecimento do PDP 

20 Incentivar oração pessoal em família; Encontrar uma maior motivação para atrais mais pessoas na participação das 
celebrações 

21 Incentivo da oração pessoal; Incentivo ao santíssimo (visita pessoal); Manter a Igreja aberta durante os dias e aos 
domingos;  

22 Ir ao encontro doas afastados de nós; vendo a missão de anunciar a boa nova; Resgatar o domingo como dia do 
senhor. 

23 Proporcionar e organizar mais momentos de oração, adoração e culto eucarístico fora das missas mensais da 
comunidades e momentos específicos que constam no calendário litúrgico. 

24 Falta conscientização de algumas pessoas para valorizar o sagrado, a fé e a participação nas missas. 

25 Encontro com as lideranças e coordenações; Encontros litúrgicos; Faltou abrir a igreja durante o dia, por motivo de 
segurança. 

26 Consciência da importância do compromisso individual com o dia do senhor e com a vida da igreja. 

27 Achamos que deveria ou deve, ter mais adoração ao santíssimo e mais participação nas orações 

28 Organização para manter a igreja aberta aos domingos 

29 Descobrir formas de incentivo e cultivo para grupos pastorais da igreja no sentido de um maior engajamento 
humano a cristo proporcionando maior e melhor vida (...) o atendimento as famílias. 

30 Paróquia não devolveu o questionário. 

31 Participação de algumas lideranças em alguns momentos importantes, pouca participação nos grupos de famílias e 
catequese; Incentivo ao grupo de jovens; Poucas pessoas durante as missas e celebrações 

32 Nas festas ainda falta o sentido da partilha, uma vez que a renda da festa é um complemento financeiro para as 
despesas; Falta segurança para se deixar a igreja aberta durante o dia. 

33 Mais participação fazer o que a igreja seja aberta ao diálogo com simplicidade de entendimento. 

34 Incentivar a oração pessoal e em família e manter a igreja aberta durante o dia. 

35 Considerando a realidade urbana e financeira das comunidades, consideramos que é inviável manter as igrejas 
abertas durante as semana e domingos, fora do horário de missas devido a falta de segurança e pessoal 

 

   

 Nossa comunidade sugere: 

1 Mais presença dos padres na vida da comunidade, visitar as pastorais, participar pelo menos uma vez ao ano de 
reuniões do CPC, visitar as famílias, chegar antecipadamente para as missas para acolher o povo e conversar; 
Renovar e criar novas lideranças. 

2 Criar subsídios (novenas, tríduos) para as comunidades prepararem as festas dos padroeiros: (Pastoral Litúrgica da 
Diocese); Que cada paróquia tenha seu dia de santificação (Adoração durante o dia) 

3 Intensificar a preparação dos ministros da palavra e da eucaristia de cada comunidade para efetivar os itens 
anteriores que ficaram com lacunas em nossa caminhada. 

4 Maior motivação para a oração pessoal e em família; Divulgar com mais intensidade os momentos de adoração. 

5 Que nossas famílias sejam visitadas e convidadas 

6 Que retorne a missa ou celebração da palavra nas casas das famílias. Tirar as segundas feiras para realizar o terço 
da família 

7 

 8 Mais orações, estudos bíblicos 

9 Celebração penitencial em várias oportunidades durante o ano; Comunhão sob duas espécies mais assiduamente. 

10 Atividades para os jovens; Conscientização de participação das pessoas nas celebrações todos os domingos. 

11 Passar o santíssimo sacramento no final das celebrações no meio da assembleia para o povo adora-lo; Criar e 
encaminhar as paróquias um roteiro de Adoração. 

12 O sentido da festa da padroeira mãe peregrina. 

13 No momento não tempos sugestão a fazer, pois concluímos que tanto a nossa diocese quanto a nossa comarca e 
também nossa paróquia tem vindo sempre ao encontro de nossas necessidades e de nossas carências. 

14 Visitar as famílias, fazer convites para ir a igreja. 

15 Cuidar mais das pastorais já existentes e parar de criar mais pastorais, porque as lideranças são sempre as mesmas. 

 



16 Nossa comunidade sugere fazer os encontros dos grupos de família de forma coletiva na Igreja, durante a semana. 
Os freis relembrar a história dos santos padroeiros. 

17 Pastoral da Acolhida, todos nós sentimos bem quando somos bem recebidos; Como é importante acolher bem as 
pessoas; Equipe de cultivo: trabalha o emocional, autoestima, o interior. Convidar as famílias para participar das 
celebrações; Mensagens e frases sobre a vida e a igreja, frases bíblicas para entregar as pessoas e famílias. 

18 Estudo feito através da diocese com pessoas com formação para trabalhar com a juventude para motivar os jovens 
a participarem das celebrações na sua capela e interesse em assumir compromissos nas pastorais. 

19 Mais divulgação e estudo encima do PDP. E que este seja comprido primeiramente por quem elaborou; Que a 
igreja seja menos documento e realmente viva da palavra de Deus. 

20 Mais entusiasmo das pessoas que estão a frente da Igreja; Convidar as comunidades para participar das 
celebrações (leituras, cantos...) nos finais de semana. 

21 Mais convite ao povo para oração, benção com o santíssimo a cada mês. 

22 Continuar com os encontros de formação bem como reuniões esclarecedoras. Suscitar a misericórdia, fortalecer-
nos na fé em Jesus Cristo, contemplando a centralidade da palavra e adquirir uma inspiração catecumenal de uma 
igreja em saída. 

23 Ampliar a divulgação do PDP através de formação continuada e específica de multiplicadores para atuarem nas 
paróquias por parte da equipe diretiva da diocese (a diocese deve organizar esses grupos de estudos). 

24 Perseverança da parte dos padres e lideranças para aumentar a participação das pessoas nas atividades religiosas; 
Buscar ovelhas perdidas. 

25 Mais motivação e participação de lideranças e pároco com a comunidade; Visita do divino na comunidade; Mais 
respeito com lideranças e coordenadores por parte do pároco. 

26 Manter os compromissos assumidos e por em prática o que a igreja nos propõe. 

27 Sugerimos os terços: dos homens e da família; Na animação, formação de um coral, pois temos pessoas 
capacitadas; Formação de novos coroinhas (renovar pois  os nossos já não querem porque estão grandes segundo 
eles) 

28 Rearticular os grupos de famílias para que tenha participação maior da comunidade. 

29 Aperfeiçoar o atendimento indo de encontro as comunidades conforme orientação em documentos diocesanos; 
Viver mais a espiritualidade sobre ponto o fator economico. 

30 Paróquia não devolveu o questionário 

31 Ter momentos de adoração nas comunidades; Missa da saúde na comunidade; Mais formação para lideranças, 
novenas nas casas durante o mês da festa uma vez por semana. 

32 Incentivar a criação frequente de grupos de famílias; Criar um dia anual de confraternização para os dizimistas em 
agradecimento ao muito que contribuem para o sustento financeiro das comunidades. 

33 Sem contribuições 

34 Abrir nossa igreja aos sábados a tarde; criar grupos de oração, adoração e estudo bíblico 

35 O Oficio Divino é pouco conhecido pela maioria dos fiéis, e portanto pouco utilizado. Como sugestão poderia ser 
utilizado nas reuniões de CPP e CPC, etc. e também uma motivação por parte dos padres. Como Sugestão: os 
padres poderiam motivar mais os fiéis à oração pessoal e em família durante as homilias, devido a sua 
credibilidade. 

 

  
VIVÊNCIA FRATERNA 

 
 

 

  Criar momentos de oração em família, terço, devoção mariana...  
  Motivar a participação nos Grupos de Família;  
  Incentivar visitas aos doentes, idosos, asilos...  
  Servir aos irmãos e a comunidade. 

 
 

Ler na íntegra, em grupo, o Item 3.1.2, pág. 65 do Plano Diocesano de Pastoral e responder: 
 
 
 

 

   

 A partir desses compromissos assumidos, em que crescemos?  



1 Implantação do terço dos homens, das mulheres, das criança; Implantações das capelinhas da Mãe Peregrina e 
Nossa Senhora de Fátima 

2 Em nossa comunidade iniciamos a Pastoral Social. Mensalmente também iniciamos uma campanha onde 
arrecadamos alimentos aos necessitados; Temos continuado uma bonito trabalho de devoção a nossa Senhora 
através do terço que celebramos todas as terças feiras; A Pastoral d o Dízimo aproximou muitas famílias da Igreja e 
aproximou a Igreja da realidade das famílias. 

3 A nossa gente é muito enraizada em relação as tradições de nossos antepassados, alimentados pela vida 
comunitária e pela devoção mariana;  Concretizam-se nas comunidades os vínculos fraternos em ocasiões de 
necessidade, enfermidade e luto; Entretanto não são numerosas as manifestações de crescimento na criação de 
momentos de oração familiar e na participação dos Grupos de Família; Também foi comentado em favorecer o 
Sacramento do Matrimonio, fazendo casamentos comunitários; Acolhimento (Rosto da Juventude) Movimento de 
Irmãos, TLC e Crismais, e, Jovem fazendo Missão nas comunidades "Jovem evangelizando jovens" 

4 Cuidado para com os doentes e idosos; Visitas as famílias enlutadas; Formação de grupo de coroinhas; A catequese 
assume visitas aos doentes e asilos; Há família com hábito da oração do terço; Visita da mãe peregrina às famílias. 

5 Não houve crescimento 

6 Por meio da fé, crescemos e retomamos o Terço Mariano. Visitas são realizadas pelos ministros da Eucaristia aos 
doentes e idosos, pois entende-se que este momento caracteriza-se como processo humanizado e de 
evangelização. Por isso compreende-se que neste sacramento acontece o acolhimento a comunidade, porém, este 
dentro das nossas limitações. 

7 Crescemos na oração em família com terço e a devoção mariana (com a visitação da imagem de nossa senhora das 
graças; No serviço aos irmãos necessitados da comunidade 

8 Nos serviços de pastorais, servimos aos irmãos e a comunidade 

9 Uma vez por mês o terço dos homens é rezado numa família onde há doente ou idoso; Visita às famílias pelo padre 
e pastorais; Visita e ajuda a asilos; Revitalização da Pastoral do dízimo; Pastoral do Idoso 

10 Visitas aos idosos que não podem ir à Igreja; Missas da saúde; Visitas aos doentes levando a eucaristia; Escolas 
paroquiais dos movimentos. 

11 Várias pastorais estão desenvolvendo ações em prol das famílias carentes. Visitas aos doentes; Os Grupos de 
famílias existem hoje nas comunidades sempre fazem ações solidárias (Campanhas do Agasalho, do quilo... Visita 
para rezar o terço em famílias). A Pastoral Vocacional cresceu bastante em seu ministério visitando e ajudando os 
seminários, promovendo ações, formações, caminhadas, etc 

12 Orientações aos catequizandos motivando-os a pratica do respeito ao pedido da benção aos seus pais; grupos de 
famílias criando novos além dos já existentes na comunidade, visitas aos doentes com santa eucaristia 

13 Já tivemos em outras épocas o terço nas casas, agora nos damos por conta o quanto era bom e que estamos 
novamente nos reunindo uma vez por semana para rezarmos o terço nas famílias; Esperamos que a comunidade 
nos dê uma resposta positiva ao nosso chamamento. 

14 Crescemos na fé, na caridade 

15 A motivação nos grupos de famílias; Visitas aos doentes; Oração em família; Devoção Mariana; Ajuda aos irmãos 
com doações e carinho 

16 A comunidade continua crescendo por persistir na Pastoral do Idoso e a criação da reza do terço dos homens e a 
comunidade tem consciência de que precisa estar unida, rezando para manter a fé as famílias unidas. 

17 Com as atribuições e atropelos do cotidiano percebemos a distância entre as pessoas no que se refere às visitas. 
Muitos doentes, idosos e mesmo pessoas comuns, sentem-se sozinhas. A comunidade faz visitas aos doentes, 
idosos, costuma-se servir os irmãos 

18 Por falta de participação da juventude, não houve crescimento, continuou sendo feito de forma igual. 

19 Momentos de oração 

20 Em nossa paróquia existe espírito de solidariedade e fraternidade onde as pessoas são solícitas em colaborar com 
os menos favorecidos, visitam doentes, asilo, idosos, ajudam nas campanhas. 

21 Aumento dos grupos de famílias; Procissão com as famílias; Visita com terço reunindo as famílias com a presença 
da casinha 

22 Como crescente e aprendente que somos, despertar em nós o amor a Jesus e a Maria logo nos comprometemos na 
entronização da imagem de nossa senhora aparecida nas famílias dos catequizandos; Realizado visita ao asilo 
através de casais 

23 Nesses pontos nossa comunidade tem avançado. Estamos rezando o terço todos os dias 18 de cada mês com os 
grupos da mãe peregrina juntos. Existe a prática da visita aos doentes e realização de muitas campanhas de ajuda 



material e espiritual 

24 Organizamos os grupos para auxiliarem nas atividades da Igreja e também nas campanhas solidárias 

25 Crescemos nas visitas da capelinha vocacional; Mais participação de grupos na comunidade; Aumento da fé em 
nossa senhora; Crescemos e fortalecemos visitas aos doentes e auxilio aos familiares 

26 Crescemos nos requisitos estando presente na vivência fraterna pois esses são costumes e culturas da comunidade. 

27 Crescemos servindo os irmãos e a comunidade nas orações em família e também nas visitas aos asilos; Mais 
famílias dizimistas 

28 Missas nas casas; terço dos homens; Destaque a devoção à nossa senhora; Participação da família na catequese; 
Acolhimento às famílias enlutadas nas missas de 7o dia; Acompanhamento da Pastoral da Esperança junto as 
famílias enlutadas 

29 Mãe Peregrina; Novenas de Natal e Quaresma; Terço dos Homens; Aperfeiçoamento das pastorais; Visitação 
missionária do dízimo nas famílias; Celebrações litúrgicas nas comunidades da paróquia; Movimento de irmãos com 
avivamento cristão. 

30 Paróquia não devolveu o questionário 

31 Distribuição de cestas básicas a partir da missa do quilo e da pastoral social; Mutirão de reforma de casas de 
pessoas necessitadas; Visitas aos doentes partindo dos ministros; Encontro do apostolado e terço 

32 Crescemos em momentos de oração com conscientização maior e criação do terço dos homens, como também 
terço comunitário para devoção a Maria. Aumentou a participação nos grupos de famílias; Mais visitas aos doentes, 
especialmente pelos ministros da comunhão; tomamos maior consciência no sentido da ajuda mutua 

33 Está sendo feito;  Estão todos em participação; sim; sim; nos trabalhos comunitários servindo aos mais 
desassistidos 

34 Crescemos nas visitas aos doentes e idosos 

35 As atuais estruturas familiares, pluralidade, ecumenismo, dificulta bastante as orações coletivas. Os doentes e 
idosos em sua maioria, são assistidos e visitados somente pelos ministros da comunhão. Algumas pastorais, como 
movimento de irmãos e Catequese, ainda visitam regularmente asilos, mas no geral as comunidades falham nesta 
questão. Acreditamos que com a Pastoral da Pessoa Idosa deverá melhorar esta questão. 

 

   

 O que faltou fazer? 

1 Falta interesse das pessoas em participar dos grupos de famílias, grupos de jovens, pastorais e a vida comunitária 

2 Precisamos ser mais presença  junto aos idosos, doentes e asilos (não só através dos ministros, mas também outras 
pastorais); Sentimos um esfriamento dos grupos de famílias, falta mais motivação e nova articulação dos grupos de 
famílias 

3 Animar para a participação nos grupos de famílias; Temos comunidades com poucas famílias que não se 
empenham muito em promover a vida comunitária, embora alimentem certa vivência fraterna; Incentivar os jovens 
para as obras de caridade. 

4 Intensificar a oração em família, o terço, os filhos pediram as bênçãos aos pais/avós. 

5 Mostrar mais entusiasmo, não desanimando, convidando a comunidade a prática da oração 

6 Falta organizar e estruturar o grupo de famílias para que possa verdadeiramente buscar Jesus Cristo; Incentivar os 
enfermos e seus familiares a participarem sempre que possível da Missa na Igreja. 

7 Motivação para as famílias participarem dos grupos de famílias; na visita aos doentes, idosos, famílias que 
necessitam de apoio. 

8 Oração em família, terço 

9 Visita aos enfermos e idosos que hoje é restrita aos ministros da eucaristia e ao padre que os atende com confissão 
em datas significativas: Páscoa, Natal e Semana da Família; Motivar mais os grupos de famílias que estão se 
acomodando 

10 Presença do Padre nas visitas as pessoas acamadas; Mais de uma por mês na comunidade 

11 Reza do terço, oração mariana, incentivo à criação de mais grupos de famílias, visitas aos idosos e acamados para 
rezar 

12 Incentivar os jovens na pratica do bem comum ao próximo 

13 Mais empenho, talvez mais formação para os coordenadores de grupos; A falta das pastorais sociais em nossa 
comunidade, ficando mais esta atividade social com a equipe de liturgia e ministros da comunhão. 

14 Dos itens acima todos estão sendo feitos 

15 Falta a participação; E resgatar a bênção aos pais 

16 Faltou um apoio paroquial para a manutenção e uma maior preparação para a pastoral do idoso produzir maiores 

 



frutos, pois esta continua existindo devido a doação e entrega dos membros da comunidade 

17 Conscientizar crianças, jovens e adultos na efetiva visita aos doentes, idosos, depressivos, asilos, etc; Fortalecer a 
formação dos grupos de famílias; Incentivas as orações antes das refeições; Motivar os filhos a pedir benção aos 
pais 

18 Resgate das orações e novenas de grupo de famílias pois estava sendo feito na igreja da capela 

19 Falta de fraternidade, falta de testemunhos da fé; incentivo a participação dos grupos de famílias 

20 Faltou mais organização das pastorais para desenvolver o trabalho de vivência fraterna, pois o que o povo está 
fazendo são atitudes de cada pessoa. 

21 Incentivo a devoção mariana; Incentivo a leitura bíblica; Os jovens deveriam ter um espaço mais chamativo para as 
celebrações 

22 Fortalecer-nos com gestos solidários, tornar-nos bons comunicadores da paz, alegria e esperança aos irmãos. 

23 Incentivar a criação de novos grupos de famílias. 

24 Desprender-se dos compromissos pessoais para auxiliar nos trabalhos comunitários 

25 Visitas a alguns doentes, por falta de comunicação; Encontros de fortalecimento para as lideranças e 
coordenadores; Retiros com a comunidade. 

26 Não faltou vivência fraterna 

27 Faltou fazer mais visitas aos doentes, mais incentivo e motivação nos grupos de famílias; Motivar e incentivar os 
jovens nas visitas a doentes e asilos 

28 Incentivar crianças e jovens a visitação de pessoas mais vulneráveis 

29 Incentivar mais as famílias o habito da reza do terço e outros costumes cristãos entre pais e filhos; 
Confraternizações entre famílias da comunidade; Socializar o individualismo. 

30 Paróquia não devolveu o questionário 

31 Incentivo de momentos de oração em família; Visita a asilos; Poucas lideranças participando dos grupos de família; 
Mais integração entre as pastorais. 

32 Maior disponibilidade para assumir compromissos, em especial as coordenações 

33 Faltou fazer mais devido ao tempo de cada um assumimos compromissos e não temos tempo para cumpri-los. 

34 Faltou formação para os grupos de famílias; faltou iniciativas da comunidade para ações de caridade; faltou 
momentos de oração na igreja e que envolvesse toda a comunidade 

35 Deveríamos ser mais solidários e presentes nos momentos de fragilidade das famílias, tipo doenças graves, 
falecimentos e outros. 

 

   

 Nossa comunidade sugere: 

1 Propostas inovadoras e atuais que tragam a tecnologia a seu favor para atrair jovens e crianças. 

2 Motivar as pastorais a estarem mais presentes juntos aos idosos e doentes; Setor vida e família assumir  realmente 
um trabalho de acompanhamento a novos casais, e casais com dificuldades 

3 Insistir num dinamismo maior dentro da comunidade com a celebração da palavra, orações marianas 

4 Motivar a partir da catequese, os filhos pedirem a benção dos seus pais; Procurar servir aos irmãos e a comunidade 
com mais intensidade; Valorização da pessoa; Acolher sempre; Demonstrar amor aos irmãos. 

5 Mais oração, celebração nas casas durante a semana. 

6 Criar e estruturar a coordenação dos grupos de famílias. 

7 sem sugestões 

8 Roteiros mais simplificados com mais orações 

9 Levar os grupos de catequese a fazer visitas com os doentes ou idosos, motivando uma catequese mais engajada na 
comunidade. 

10 Que a diocese mande outro padre ou seminarista. 

11 Visitar as famílias quando falece um ente querido; Visitar a família que vem de fora procurando trazê-los  para a 
Igreja e até mesmo envolvendo-os nas pastorais e movimentos 

12 Pelo menos uma vez por ano benção nas casas com o padre. 

13 A criação destas pastorais sociais para que a população se acorde para que a Doutrina Social da Igreja e obrigação 
de todos. 

14 sem sugestões 

15 Tentar resgatar a bênção aos pais, começando falar nas celebrações. 

16 A paróquia fornecer um apoio, incentivo para a pastoral do idoso para que a pastoral não desanime e venha a ter 

 



fim. 

17 Pastoral dos enfermos: levar ao doente o conforto; Terapia em grupo: pessoas se encontram para conversar, Visitar 
os idosos e doentes; Elaborar frases diárias/ Bíblicas sobre a vida/ reflexão e entregas as pessoas para rezar antes 
das refeições e/ou em qualquer momento da vida; Auxiliar as famílias em momentos de dificuldades sejam elas 
financeira, emocional ou saúde; Momentos de espiritualidade para a comunidade. 

18 Conscientização das pessoas da capela que os encontros dos grupos de famílias devem ser feitos em família e não 
na igreja. 

19 Trabalhar na inclusão do PDP desde a catequese e o entendimento na organização das comunidades (Pastorais, 
CPC, CPP) 

20 Equipe de liturgia e canto que una e organize todas as pastorais 

21 Que o padre fizesse um encontro com missa para os jovens e adolescentes; Incentivo aos jovens a reza do terço; 
Continuação das missas nos grupos de famílias 

22 Que se forme grupos para visitas aos doentes e necessitados; Preparar coordenadores que motivem a formação 
dos grupos de família, apostolado da oração e famílias da mãe peregrina; Incentivo para que haja mais ministros na 
comunidade; Reunir casais na comunidade; Organizar grupo de estudo bíblico. 

23 sem sugestões 

24 Incentivas a comunidade, dar mais motivação por parte dos padres, das lideranças, dar uma sacudida no povo. 

25 Mais motivação por parte das lideranças e o pároco nas comunidades; Retiros espirituais; Mais integração entre 
paróquia e comunidades. 

26 Manter essa cultura e costume da comunidade. 

27 Sugerimos o incentivo de momentos de orações em famílias (em suas casas) 

28 Formação da Pastoral da Juventude; Inserir em uma celebração de cada mês a campanha do quilo 

29 Celebração específicas com temas alusivos a palestrantes diversos com o domínio do conteúdo que possa cativar as 
pessoas de tal forma que se sintam responsabilizadas por si e pelos outros. 

30 Paróquia não devolveu o questionário 

31 Mais momento de oração para as lideranças; incentivo a oração em família; fazer mais caridade para pessoas 
necessitadas. 

32 Roteiros de catequese ter como gesto concreto a visita dos catequizandos aos asilos e doentes  

33 mais união de lideranças para trabalhos comunitários 

34 Formar um grupo de caridade; formar um grupo de oração de terço para os homens; fazer uma vez ao mês 
adoração ao santíssimo envolvendo toda a comunidade 

35 Nossas comunidades sugerem que se faça uma profunda reflexão sobre as inúmeras tarefas que se tem nas 
pastorais e se busque maior espaço para uma real vivência fraterna entre as lideranças e consequentemente a 
comunidade. 

 

  
VIVÊNCIA DOS SACRAMENTOS 

 
 

Ler na íntegra, em grupo, o Item 3.1.3, pág. 65 do Plano Diocesano de Pastoral e responder: 
 
 

 

  Intensificar a preparação e a participação para a vivência dos sacramentos. 
 
 

 

   

 A partir desses compromissos assumidos, em que crescemos? 
 

1 Continuidade com a preparação para os sacramentos, através de cursos de batismo, catequese, catequese de 
adultos, confissões e casamentos 

2 O novo roteiro de catequese é muito bom; Ainda sentimos muitas dificuldades em relação a catequeses. Os pais 
não participam. A catequese parece preparação para sacramento; Temos bom encontro de preparação para 
matrimônio; As pessoas procuram pelo batismo na comunidade; Boa participação da comunidade nos momentos 
de confissão (boa iniciativa o mutirão de confissão) 

3 Crescemos na análise da realidade, identificando seus desafios; Vemos a necessidade de uma catequese e de uma 

 



preparação para os sacramentos mais integrada a vida da comunidade e privilegiando a uma vivencia sacramental 
mais plena e coerente; Há um bom esforço em celebrar com dignidade os sacramentos, com a renovação e 
manutenção dos templos. 

4 Há vivência dos sacramentos, mas especificamente em tempos fortes da liturgia. (Ex. Quarta-feira de cinzas, sexta 
feira santa, etc) 

5 Não houve crescimento 

6 Na busca pela vivência da fé, a comunidade está vivendo os sacramentos, assumindo o compromisso de preparar 
as crianças para a primeira eucaristia e crisma. Orientando sempre, na medida do possível, para que as inscrições 
sejam realizadas com antecedência e com todos os documentos necessários 

7 Celebração em momentos distintos a renovação das promessas do batismo da 1a eucaristia e da crisma. 

8 Crescemos em relação de que os sacramentos são feitos com mais simplicidade 

9 Maior participação dos pais na catequese dos filhos; Pais e padrinhos do batismo participam da missa para depois 
participar da celebração do batismo; Renovação e dinamização dos encontros de Batismo e ministrantes melhor 
preparados 

10 Catequese para adultos; Casamento comunitário; Participação na eucaristia 

11 A celebração do batismo está sendo bem organizada para que os pais e padrinhos possam participar de maneira 
mais adequada; Houve um crescimento muito grande na catequese com relação a preparação dos sacramentos de 
1a eucaristia e de crisma. 

12 Organização e preparação com antecedência de todos os sacramentos que acontecem levando as pessoas a sentir a 
presença da divindade no mistério celebrado 

13 Hoje temos catequistas mais preparados; Os subsídios para os encontros estão melhor elaborados; O estudo dos 
cantos foi muito proveitoso ficou clara a leitura orante na catequese; Maior numero de ministros extraordinários 
da comunhão, mais empenho nos cursos de formação. 

14 Ajudar as pessoas a perceberem os sinais da presença de Deus em nossas vidas 

15 Unção dos enfermos; Nos retiros para 1a comunhão, crisma; Nos encontros em preparação para o batismo 

16 A comunidade segue as orientações que a paróquia dá e segue o ritmo paroquial 

17 Houve efetivo crescimento nas celebrações dos sacramentos 

18 Não houve crescimento, pois não foi realizado nenhuma ação específica. Continua de forma igual 

19 Mudanças melhores no itinerário da catequese;  Não ter intervalo da primeira eucaristia para o crisma. 

20 Já temos envolvimento dos pais na catequese com encontros e celebrações sugeridas seguindo o novo itinerário 

21 Boa preparação dos catequistas para o sacramento da eucaristia e crisma; Participação dos pais na catequese e 
celebrações 

22 Sacramentos fazem parte da vida da igreja e tem como centro Jesus Cristo. Cristo é o sacramento do encontro com 
Deus. Intensificamos a participação e preparação para os sacramentos de modo que sejam celebrados com 
simplicidade e fé, marcando nosso encontro com Jesus Cristo. Aos poucos aprendemos os sinais da presença de 
Deus e seu amor em nossas vidas. 

23 Manutenção, criação e incentivo as turmas e aos níveis diferentes de catequese na comunidade (mesmo que com 
poucos catequizandos na comunidade em função de número de moradores) ao invés de mandá-los para a 
paróquia; Inclusão destas crianças e seus familiares na liturgia das missas mensais da comunidade; Realização da 
celebração da 1a eucaristia na comunidade. 

24 A dedicação dos catequistas e lideranças da comunidade para ensinar as famílias como crescer na igreja, 
participando não só dos sacramentos, mas durante toda a sua vida. 

25 Crescemos e nos fortalecemos nas formações e encontros de preparação nos ministros da sagrada eucaristia e 
ministros  da palavra; Batismo e matrimônio também através de dois ministros da comunidade; Formação de 
catequistas, acólitos e coroinhas; 

26 Crescemos no entendimento que assumindo os sacramentos fazemos com que a vida da comunidade se torne 
participativa e aconteça o verdadeiro encontro com Jesus cristo. 

27 Crescemos com a participação de ministros da Eucaristia; Crescemos também nas celebrações com mais 
participação de pessoas na liturgia 

28 Batismo realizado durante a missa; Missa especial aos catequizandos e famílias; Renovação das salas de catequese; 
Acolhida dos casais em preparação para o matrimônio na missa; Realização de casamento comunitário; Mutirões 
de confissão; Caminhada penitencial 

29 Organização e aperfeiçoamento dos ministérios em geral; A fé e espiritualidade dos sacerdotes 



30 Paróquia não devolveu o questionário 

31 Mudança dos roteiros de catequese; Catequese orante; Semana santa nas comunidades (tríduo pascal); catequese 
de adultos; Retiros 

32 Crescemos no incentivo e conscientização, especialmente aos casais em união estável; Crescemos também com a 
criação de encontros organizados pelo movimento de irmãos e apoio dos padres 

33 Estamos com dificuldade para a participação; Nossa comunidade sente muitas dificuldades pois tem muitos casais 
de segunda união que nãoosão casados; pouca participação dos crismandos; pais que não incentivam os filhos a 
viver o sacramento. 

34 Acreditamos que não houve grande crescimento; houve sim uma constância 

35 Estamos crescendo no sentido de valorizar os sacramentos em si, fugindo de fazer disso eventos sociais. Com 
exceção das celebrações do matrimonio, que ainda precisam alterar o foco. 

 

   

 O que faltou fazer? 

1 Atualizar os métodos de preparação para a catequese e formação para novas catequistas; pais e padrinhos 

2 Precisamos incrementar o trabalho com pais na catequese. A família está muito distante da Igreja; Trabalhar mais 
com casais em nova união e com recém casados 

3 Superar as dificuldades na compreensão da missão de padrinhos de batismo e de crisma; Dar a compreender a 
realidade do sacramento do matrimônio para que seja celebrado sem ostentações e assumido pelos casais jovens 
de nossas comunidades. Muitos vivem juntos e não sentem a necessidade de celebração do matrimonio; Integrar 
ainda mais em nossa vivência os sacramentos de iniciação cristã 

4 Vivenciar no verdadeiro sentido da palavra maior empenho 

5 Acompanhamento após o sacramento 

6 Conscientizar os pais da importância de sua participação na Igreja, durante a celebração da palavra e na missa, pois, 
é por meio do exemplo que se educa e conduz para a evangelização 

7 Divulgar as datas e encontros direcionados aos sacramentos (encontro de noivos, batizados) 

8 Que o sacramento do matrimônio seja mais simples, com mais espiritualidade 

9 Preparar mais os catequizandos a participarem da missa e trazerem os pais 

10 Conscientização da vivência diária dos sacramentos; Motivação para os jovens crismados participem da Igreja 

11 Criar um roteiro padrão de cursos de batismo e de noivos; Faltou incentivo dos padres para o povo se conscientizar 
e procurar o sacramento da confissão 

12 Resgatar o domingo, o dia do senhor, dia do encontro, da caridade, do descanso, da família; dia sagrado para a 
comunidade, de encontro e comunhão entre os irmãos e irmãs, onde as celebrações eucarísticas e da palavra e dos 
demais sacramentos 

13 Falta mais diálogo e compreensão; poucas pessoas a fazerem as mesmas tarefas 

14 Ser mais perseverantes nos convites, na acolhida 

15 Valorizar mais os sacramentos e vive-los 

16 A comunidade fez o que a paróquia orientou 

17 Incentivar os pais na celebração 

18 Incentivar as pessoas a criarem momentos de oração e estudar os sacramentos em comunhão com as pessoas da 
capela 

19 Faltou preparação para utilização do itinerário da catequese; Verdadeira valorização dos sacramentos 

20 Mais encontros incentivando as famílias a participarem, motivando novas lideranças, despertando o dom de cada 
um nos diversos serviços. 

21 Incentivas os casais de namorados ao casamento religioso e celebrar com simplicidade 

22 Ter fé madura e esclarecida coerente com o batismo; Cultivo frequente da fé; Acreditar na proposta de Jesus e 
seguir nos seus caminhos 

23 Valorizar mais e incentivar as catequistas, dar a elas mais apoio (se necessário financeiro). 

24 Falta conscientização das famílias para valorizar o compromisso de cada sacramento e desprendimento das 
mesmas para dedicar-se a sua fé em Cristo. 

25 Retiros e encontros de preparação de algumas lideranças de nível diocese e paróquia. 

26 Orientação direta e clara no momento da assembleia, consciência pessoal com o compromisso que assume como 
batizado 

27 Faltou fazer mais reuniões de formação para todos os setores 

 



28 Comunidade não respondeu 

29 Encontro de Casais (cursos); Aprofundamento para casas amasiados 

30 Paróquia não devolveu o questionário 

31 Encontro para casais; Encontro de pais e padrinhos. 

32 Sem respostas 

33 Talvez fazer com que os pais participem; não sabemos o que deve ser feito 

34 Falta maiores práticas dos catequizados; retiros, visitas aos carentes, etc; Falta um trabalho forte encima dos casais 
que vivem juntos sem o sacramento do matrimonio. 

35 Apesar dos esforços das pastorais, principalmente da Catequese e Coroinhas, a vivência dos sacramentos depende 
principalmente das famílias 

 

   

 Nossa comunidade sugere: 

1 Maior participação dos pais na educação sacramental dos filhos 

2 Sem Sugestões 

3 Articular pastorais do batismo, de catequese, e do matrimonio para ter uma ação conjunta e aproveitar as ocasiões 
de evangelização quando se procura a celebração de um sacramento. 

4 Maior participação das lideranças na vida da Igreja, nas celebrações. Dar exemplo. 

5 Sugere-se que sejam acompanhados pelas pessoas que promovem o sacramento 

6 Confraternização com os pais 

7 Sem Sugestões 

8 Que a igreja se imponha em relação ao "promoter" 

9 A Celebração do Batismo, Sacramento, Poderia ser celebrado ou inicio ou durante a missa. 

10 Promover encontros para cassais, famílias, jovens, pessoas em situações especiais; Palestras, Shows, missas para os 
jovens. 

11 Mutirão de confissão; Incentivar as pessoas doentes que queiram receber o óleo para fortalecer sua saúde, que 
peçam o sacramento da unção dos enfermos; Fortalecer a formação dos coroinhas e criar acólitos. 

12 Ajudar as pessoas a perceberem os sinais da presença e o amor de Deus em nossa vida. 

13 Catequese para adultos que estão sem receber a comunhão e a confissão por falta de 1a comunhão e crisma. 

14 Ser bom exemplo e convidar mais, incentivar a participar das celebrações. 

15 Uma maior preparação para assumir os sacramentos. Ex. Matrimonio. 

16 Uma maior preparação por parte dos curso para a vivencia dos sacramentos. E uma maior participação dos freis nas 
vivencias da comunidade  com os sacramentos. 

17 Reunir catequizandos e pais nas celebrações; Fomentar o maior comprometimento com os pais; Promover reuniões 
com a catequese; Favorecer o estudo e integração entre catequese e liturgia valorizando as celebrações de 
domingo; Formação de novas lideranças com a participação dos catequizandos. 

18 Incentivar a participação nos cursos e encontros 

19 Aperfeiçoar a didática e ensinamentos da igreja mudando a dinâmica. 

20 Catequese continuada. 

21 Mais confiança dos pais com a educação religiosa com os filhos; Incentivo dos padres a maior participação na igreja; 
Que os pais tivesse uma catequese quanto a questão religiosa. 

22 Trabalhar o processo de iniciação a vida cristã salientando o princípio de interação fé e vida, conversão, mudança 
de vida e atitudes; Fazer uso da leitura orante da bíblia; Fazer ofício das cartas I V. C; Continuar na formação aos 
catequistas. I. V. C; Integrar liturgia e Catequese; Preparar mais e padrinhos segundo proposta da I. V. C; 
Contemplar toda dimensão de uma pastoral de conjunto. 

23 Sem Sugestões 

24 Mais catequeses nas missas; Perseverar no ensinamento da Palavra de Deus, Acompanhada das normas da Igreja. 

25 Mais atenção nas comunidades e famílias jovens, depois dos sacramentos, pois abandonam a igreja; Mais apoio e 
incentivo do pároco a algumas situações de fiéis e lideranças e coordenadores. 

26 Clero nas homilias falar mais das bênçãos recebidas exaltar as qualidades o  que traz de bom em ser fiel 
vivenciando os sacramentos com o objetivo de mostrar que seguindo Jesus somos mais felizes. 

27 Convidar mais pessoas para ajudar na comunidade 

28 Local próprio para o batismo. 

 



29 Catequese para adultos; Curso bíblicos; Palestras, incentivos. 

30 Paróquia não devolveu o questionário 

31 Adoração ao santíssimo; Encontro para casais na comunidade; Catequese e encontro para os pais dos 
catequizandos nas comunidades; Mais cobrança na catequese terem mais compromisso aos pais e padrinhos. 

32 Divulgar os encontros relativos nos meios de comunicação 

33 Que a igreja proponha compromisso aos pais com os filhos na catequese e casais com mais consciência do 
sacramento do matrimonio. 

34 Formação para casais que vivem juntos regularizar o sacramento do matrimonio através de casamento coletivo. 

35 Sem Sugestões 

 
 

  
 

NO ACOLHIMENTO AO ROSTO DA JUVENTUDE 
 
 

 

  Promover iniciativas nas diversas instâncias da ação evangelizadora com a juventude.  
  Dar atenção, formação e acompanhamento aos grupos de jovens das diferentes realidades 

 
 

Ler na íntegra, em grupo, o Item 3.1.4, pág. 66 do Plano Diocesano de Pastoral e responder: 
 
 

 

   

 A partir desses compromissos assumidos, em que crescemos? 

1 Implantação da PASCOM envolvendo os jovens, utilizando a tecnologia em favor da evangelização 

2 Não temos assumido esse compromisso. Temos vários jovens nas diferentes pastorais, mas o trabalho está muito 
aquém do necessário. Não temos hoje um trabalho específico com a juventude. Mesmo na paróquia, existem 
apenas um grupo de oração jovem ligados a RCC em toda a paróquia 

3 Crescemos nas iniciativas para a juventude : Crismais, Kairos; Há boa recepção dos apelos para ajudar na 
recuperação de jovens (Vida Nova) que sobrem no mundo das drogas 

4 Motivação dos crismandos na participação da liturgia na comunidade 

5 Não conseguimos atingir a juventude 

6 Não houve participação dos jovens na igreja, por falta de lideranças 

7 Sem contribuições 

8 Não crescemos 

9 Alguns jovens estão engajados na pastoral da liturgia 

10 Participação dos jovens nas celebrações das comunidades; Pastoral de acólitos e coroinhas 

11 A Pastoral da Juventude cresceu bastante em seu ministério em nossa Paróquia. Ganhou bastante voz e vez dentro 
da Igreja. Contribuíram e ainda contribuem bastante nas ações da Igreja, na Liturgia, presentes nas comunidades 

12 Criação e acompanhamento do grupo de jovens em nossa comunidade 

13 Nossa comunidade tem poucos jovens. Os que aqui vivem participam do mesmo grupo da comunidade. 

14 Os jovens de nossa comunidade estão afastados, temos alguns catequizandos que durante o período que estão 
fazendo a catequese participam de algumas celebrações, mas depois desse período acabam se dispersando. 

15 Na participação da liturgia nas celebrações; A participação em atividades promovidas pela paróquia. 

16 Não há nenhum apoio paroquial sobre a juventude, e a comunidade perdeu forças e a juventude ficou desanimada, 
parada 

17 A grande maioria da juventude vem se distanciando do convívio com a Igreja. É necessário e urgente encontrar 
meios de levar os jovens ao encontro de Deus; Percebemos que o bom acolhimento dos jovens motivou a presença 
dos mesmos nas celebrações 

18 Por falta de participação dos jovens não houve crescimento. 

19 Em nada 

 



20 Existe grupo de pessoas nas lideranças que com apoio da diocese e dos padres conseguimos formar um grupo de 
jovens que nos ajuda na liturgia e celebrações 

21 Crescemos com os coroinhas que iniciaram na catequese e hoje continuam participando nos grupos de liturgia 

22 Sem contribuições 

23 É um ponto que ainda estamos falhando muito, pois não temos grupos de jovens na comunidade. 

24 Acolhemos crianças, adolescentes e jovens nas atividades da igreja (cestinhas, coroinhas, leitores) 

25 Crescemos no incentivo dos jovens em auxílio financeiro com promoções; Na formação de jovens cantores em 
cultos e missas 

26 Acolhemos e incentivamos na participação da vida da comunidade. 

27 Não houve crescimento 

28 Formação de grupo de acólitos; Formação de grupo de coroinhas; Descolorização das salas de catequese; Formação 
à juventude 

29 Participação de alguns jovens nas pastorais; grupos de canto e liturgia 

30 Paróquia não devolveu o questionário 

31 Catequistas jovens na comunidade; Abertura ao grupos de jovens em todos os aspectos no trabalho da igreja; 
Jovens participando das limpezas do pátio da igreja; Ministério de musica dos jovens 

32 Crescemos com incentivo a criação de novos grupos de jovens na paróquia e apoio aos já existentes durante os 
encontros promovidos; Criação da Pastoral dos coroinhas em todas as comunidades e pastoral dos acólitos em 
nível paroquial 

33 Sem contribuições 

34 Não houve crescimento em nossa comunidade no momento não temos nenhum movimento (grupo de jovem 
atuando) 

35 Sem contribuições 
 

   

 O que faltou fazer? 

1 Faltaram eventos e pastorais que envolvam a juventude de maneira moderna e criativa, como coral, banda, etc 

2 Faltou tomarmos essa realidade do jovem como uma urgência e investir realmente na formação de grupos. 

3 Integrar mais os jovens e dar-lhes maior protagonismo em nossas comunidades; Há poucos jovens inseridos e 
comprometidos em nossas pastorais 

4 Faltou nas lideranças que possam e queiram assumir/conduzir grupos de jovens; Porém a comunidade carece da 
presença dos jovens 

5 Faltou criatividade e espaço na igreja dando a eles uma pastoral sob sua responsabilidade sem interferência de 
adultos 

6 Faltaram pessoas envolvidas no processo de evangelização 

7 Sem Contribuições 

8 Tudo 

9 Atenção, motivação e formação para a juventude 

10 Mais espaço para os jovens 

11 Um trabalho dos próprios grupos de jovens no resgate aos jovens e adolescentes com problemas de drogas. Um 
trabalho um pouco mais amplo voltando para o combate a violência, ao desemprego 

12 Incentivar jovens a participar mais das celebrações na comunidade 

13 Incentivo dos pais, a igreja convida mas os pais não incentivam; Sem incentivo da família o jovem se afasta da 
igreja. 

14 Fazer grupo de jovens 

15 Sem Contribuições 

16 Incentivar, acolher a juventude, rejuvenecer as práticas religiosas, tornar o rito religioso mais atrativo para os 
jovens e dar formação aos jovens 

17 Criar opções para a juventude poder participar efetivamente nas celebrações 

18 Resgatar e incentivar a participação dos jovens nas celebrações e assumir atividades na igreja através de incentivo 
dos pais. 

19 Falta acolher mais os jovens, integrando mais os jovens na comunidade 

20 Convidar mais jovens. Falta atração para atrair jovens em nossas celebrações e grupos 

 



21 Falta de lideranças para acompanhar esses coroinhas, para formar grupos de jovens e grupos de animação 

22 Valorizar ao crismando após a Crisma. Eles gostariam de continuar. Falta-nos coordenação 

23 Realizar um estudo na comunidade sobre a necessidade ou o interesse dos jovens em criar e participar de um 
grupo de jovens; Pensamos que o primeiro passo é fazer um levantamento da quantidade de jovens na 
comunidade e seus interesses. 

24 Continuar na busca de mais voluntários para ir em busca desses pequenos adolescentes e jovens 

25 Fortalecer jovens na comunidade; Retiros de jovens 

26 Os jovens se propor a participar e vivenciar a vida da comunidade 

27 Faltou incentivar os jovens a participar mais (incentivo da comunidade 

28 Participação e envolvimento dos jovens em celebrações específicas para a juventude 

29 Celebrações específicas para jovens 

30 Paróquia não devolveu o questionário 

31 Participação das lideranças no grupo de jovem; Poucos jovens na igreja; Poucos jovens na semana missionária; 
Participação de jovens fora da comunidade; Poucos jovens participando dos retiros de carnaval 

32 Envolver mais a Igreja no lado social das comunidades em especial onde há maior vulnerabilidade em pré-
adolescentes devido as drogas 

33 Sem Contribuições 

34 Faltou apoio para a formação de um grupo de jovens; faltou envolver mais os jovens na liturgia. 

35 Entendemos que infelizmente não conseguimos evoluir nesta questão de cativar e manter os jovens na igreja. 
 

   

 Nossa comunidade sugere: 

1 Que haja a criação de grupos de jovens com lideranças jovens e incentivos dos pais para tal. 

2 Casais/pessoas que queiram acompanhar a juventude e fomentar grupos de inversão da juventude na comunidade; 
Iniciar um trabalho com os adolescentes (pós Crisma) 

3 Renovar nossas lideranças com forças juvenis 

4 Motivar lideranças, buscar apoio/ajuda 

5 Criar um espaço na igreja dando aos jovens essa responsabilidade de uma pastoral 

6 Primeiramente resgatar as famílias, para que estas sejam exemplos aos jovens; Buscar pessoas que queiram 
participar da comunidade, bem como, apoiar e preparar os mesmos 

7 Sem Contribuições 

8 Incentivo aos jovens, oportunidades 

9 Formar lideranças para reiniciar grupo de jovens e coroinhas 

10 Incentivar a participação dos jovens nas atividades da Igreja, pastorais e movimentos. 

11 Realizar mais ações para ajudar os jovens com problemas de drogas, desemprego e violência. 

12 Dialogar mais com os jovens ou até palestras para que a juventude tenham mais fé, acreditando em Deus, quem 
sabe não entram nas drogas e violência. 

13 A nossa diocese, nossa comarca e nossa paróquia desenvolva subsídios, encontros ou alguma forma de chamar o 
jovem para a Igreja. 

14 Convidar casais jovens para promover eventos para chamar eles para o compromisso de igreja. 

15 Sem Contribuições 

16 Mais atenção para os jovens; Missa para a juventude da comunidade 

17 Incentivar a participação dos jovens nas celebrações; Visitar e conversar com os jovens, conquistando-os para viver 
a fé; Proporcionar momentos esportivos e culturais para crianças adolescentes e jovens; Organizar o atendimento 
liturgico-pastoral nos colégios e empresas 

18 Pessoas capacitadas para trabalhar no incentivo da participação da juventude na Igreja, fazendo retiros e encontros 
desenvolvendo a integração e interação na comunidade despertando interesse em participar das pastorais. 

19 Melhor atuação da Pastoral da Juventude a nível diocesano, que esteja presente em todas as paróquias. 

20 União das pastorais para atingir os objetivos; Celebrações de missas carismáticas mais direcionadas aos jovens e 
adolescentes. 

21 Uma ajuda de pessoas da paróquia que se identificam com os jovens para promover encontros. 

22 Reunir jovens da comunidade, inclusive os catequizandos para formação de grupos de jovens; Priorizar o 
crescimento espiritual e educação para responsabilidade pessoal e social , ética, relações humanas, profissional, 

 



afetiva, sexual e vocacional. 

23 Criação (se não houver, e se já existir divulgar mais) de uma cartilha, talvez revista, folders, material informativo 
sobre criação de grupos de jovens, roteiros para os primeiros encontros... 

24 Acompanhar mais de perto estes pequenos/ Adolescentes / Jovens incentivando-os a trabalhar junto com as 
famílias 

25 Missas jovens com adoração; Incentivo da paróquia com jovens da comunidade geral, com palestrantes da diocese 
ou paróquias vizinhas. 

26 Comunidade sempre aberta a despertar o desejo dos jovens de participar. 

27 Sugere que pessoas da comunidade incentivem os jovens a participar mais da Igreja; Formação de um grupo de 
canto, pois temos jovens que tocam e cantam. 

28 Formação da Pastoral da Juventude; Criar canais com a comunidade escolar para possibilitar aproximação dos 
jovens com a igreja. 

29 Organização de grupos de jovens; Aprofundamento espiritual para jovens; catequese para jovens; Engajamento do 
jovem nas pastorais 

30 Paróquia não devolveu o questionário 

31 Incentivar mais os jovens a vida da igreja; participação das lideranças em alguns momentos nos encontros de 
jovens 

32 Formar lideranças jovens na faixa etária entre 14 e 18 anos. 

33 Sem Contribuições 

34 Criação de um grupo de jovens 

35 Sem Contribuições 

 
Além de tudo o que foi avaliado anteriormente, durante os 4 últimos anos, o que aconteceu de mais significativo que tenha 
contribuído para caminhada pastoral de nossa comunidade? 
 

1 Apesar das dificuldades encontradas, o ponto positivo é que ainda temos pessoas que se disponibilizam para 
manter viva a chama da fé e a comunidade pastoral. 

2 Concluímos a construção de nossa Igreja. Também terminamos a construção das salas de catequese e estamos 
edificando um novo centro pastoral. Iniciamos o setor vida e família, pastoral vocacional e agora estamos 
organizando a Pastoral da Acolhida e Pastoral da Comunicação. 

3 A realização do Cerco de Jericó e da Campanha Talhas de Caná; Revitalização da festa da padroeira; Presença de 
lideranças jovens; A visita pastoral de Dom Jacinto; Dedicação da Matriz; Realização da formação dos ministros da 
eucaristia e da palavra e lideranças de modo geral; Implantação da pastoral do dízimo. 

4 Formação de lideranças; Padronização financeira das comunidades, maior credibilidade/ transparência 

5 A oração nas casas através da novena de São Jorge 

6 Analisando o contexto, nota-se que a Igreja, durante os últimos quatro anos adquiriu nova vida, novo olhar para o 
Povo de Deus. E após breve reflexão percebe-se que esta concepção deve-se a um maior envolvimento dos nossos 
Padres. Existe uma motivação, um incentivo por parte dos pares para que a igreja vá ao encontro das pessoas e 
tente trazê-las para a Igreja. Existe, uma busca pela organização de pastoral, com enfoque na luta por melhor 
condição de vida do indivíduo, não somente no campo assistencialista, mas com ênfase na evangelização. Por outro 
lado também o que muito contribui para melhor organização da Igreja foi a formação e envio dos ministros da 
Palavra 

7 Missa celebrada nas residências, na preparação da festa do padroeiro; Implantação da missa com contribuição do 
dízimo. 

8 Celebrações, canto, coroinhas 

9 A catequese passou por uma grande renovação: ambiente adequado, formação das catequistas e algumas 
participaram da escola catequética. 

10 Criação da nova Paróquia São João Paulo II; caravana da festa da padroeira pelas comunidades; Missões 
redentoristas; Proibição de bebidas alcoólicas nas festas e atividades da Igreja; Semana de avivamento. 

11 Houve bastante formação para leigos nestes últimos 4 anos. O surgimento de novos grupos, ministérios de musica 
A participação significativa da catequese na missão evangelizadora. A organização e preparação dos grupos de 
liturgia para a missa e celebrações da palavra; A criação do movimento "O senhor é meu pastor' Para casais de 
segunda união. 



12 Não houve contribuições. 

13 O surgimento de mais pastorais na comunidade. 

14 A nova implantação do dízimo; A presença dos seminaristas no tríduo pascal; A passagem do dom onécimo em 
nossas comunidades. 

15 Ordenação de ministros da palavra, da comunhão; Preparação para a liturgia; Novas lideranças. 

16 As Santas Missões e a rotina da comunidade que não deixa a fé a e comunidade cair. 

17 A vida cristã, guiados pela Palavra de Deus, leva ao amadurecimento da fé e conversão, colocando as pessoas em 
contato vivo e pessoal com Jesus Cristo. A celebração das missas aos domingos à noite e a Pastoral do Dízimo foram 
dois pontos significativos em nossa comunidade. 

18 Implantação da missa do dízimo; Organização simplificada da liturgia das celebrações; Estudos litúrgicos para 
leigos; Festa de fim de ano de confraternização da capela no dia da padroeira , Santa Luzia. 

19 Mudança de coordenação na comunidade e delegação dos trabalhos pastorais. 

20 Estudo das cartas, sempre convidando o povo em geral a participar; Pastoral do dízimo que através do convite dos 
missionários aumentou a participação das famílias nas celebrações. 

21 Visitações às famílias; Novo roteiro de catequese; Momentos de adoração em família. 

22 A união entre as outras comunidades; As reuniões e encontros de  estudo; A paciência e perseverança de Pe. Bento 
promovendo conhecimentos, celebrações, festas, mostrando-nos que a Igreja está sempre a caminho. 

23 A decisão da comunidade de construir uma capela. O projeto está lento em função do terreno escolhido pois está 
com escritura em processo de desmembramento. 

24 Curso de liturgia, formação de ministros, caminhadas, missões em outras comunidades, cerco de jericó, porta 
santa. 

25 Retiros; Formação de catequistas, acólitos e coroinhas; ministros da palavra e eucaristia; Festa da padroeira da 
comunidade; Caminho neocatecumenal; Além dos pontos negativos, nosso pároco também incentiva e é um bom 
colaborador de fortalecimento da comunidade. 

26 Orientação clara e direta nos passando mais informações e explicando o que é vivenciado dia a dia na vida cristã; 
Formação continuada aberta aos leitos que queiram aprender o entendimento das responsabilidades que cada um 
possui na vida da igreja e na comunidade. 

27 Mais ministros na comunidade; Oportunidade de mais pessoas na liturgia; Visitas de outras comunidades; Festa da 
comunidade e da padroeira. 

28 Celebrações paroquiais bem celebradas e organizadas; Construção da nova igreja; Lucernários; Incentivo e 
motivação do pároco nas atividades pastorais e homilias; Pastorais bem articuladas; Divisão da paróquia (Vila nova/ 
B. Rincão) ; Bons seminaristas que ajudam nos trabalhos; Escolas paroquiais de formação dos leitos (Catequese, 
ministros) 

29 A criação da paróquia; Movimento de irmãos; Terno de Reis evangelizando na beira mar e nas famílias 

30 Paróquia não devolveu o questionário 

31 Missões nas casas levando oração as famílias; Tríduo pascal nas comunidades; via sacra; Festa das tendas; Mutirões 
de reformas das casas; Campanha do quilo; Panfletagem dia das mães e pais. 

32 Missionários do Dízimo; Ministros da Palavra 

33 O acontecimento das missões 

34 Sim. A mudança para nova paróquia foi uma mudança para muito melhor. Tanto na parte liturgia, formação de 
pastoral e organização de um modo geral. Nos pontos que crescemos foi graças a este ultimo ano de nova 
paróquia. 

35 A mudança de postura de algumas lideranças proporcionou uma melhor acolhida. A mobilização dos fiéis nas 
confissões aumentou. Na Comunidade Santa Catarina em específico, houve uma mobilização e união muito grande 
em torno da reforma da igreja. A Instituição do ano da misericórdia foi muito positivo e resgatou bastantes fiais. 

 

   
   
 Urgência 2 

IGREJA, LUGAR DE COMUNHÃO E PARTICIPAÇÃO 

 

 “Jesus ensina que o sentido da vida está na comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs, principalmente os necessitados. 
Ao optarmos por uma Igreja de comunhão e participação, assumimos ser uma Igreja alicerçada na Trindade, modelo de 

comunhão, como as primeiras comunidades cristãs” (PDP, 156). 

 

   



SER UMA IGREJA DE COMUNHÃO 
 

  Incentivar os Conselhos e as Assembleias como espaço de comunhão, participação, consulta e decisão;  
  Motivar uma pastoral orgânica e de conjunto, respeitando a caminhada comum e a diversidade de carismas.  
  Envolver os(as) leigos(as) em comissões administrativas, colocando o econômico a serviço da pastoral.  
   

  

Ler na íntegra, em grupo, o Item 3.2.1, pág. 66 e 67 do Plano Diocesano de Pastoral responder: 
 
A partir desses compromissos assumidos, em que crescemos? 

1 Cresceu nas pastorais e movimentos; A paróquia tem mais voz e vez nas decisões a nível de coordenação 
diocesana. 

2 Na organização e funcionamento pleno do CPC, com participação efetiva de seus membros; Na realização mensal 
de reuniões informativas e deliberativas; Na organização documental da comunidade, por meio da elaboração, 
registro, catalogação e arquivamento devido das documentações, tais como: atas, pautas, listas de presença, 
relatórios, informativos, balancetes, escrituras, registro de patrimônio, registro fotográfico, dentre outros; Na 
perspectiva de que todas as pastorais existentes na comunidade compõem o respectivo Conselho, sem distinção 
de pastorais, aumentando significativamente a participação de seus membros nas reuniões do Conselho; No 
processo de planejamento e avaliação participativa entre coordenação de CPC e as pastorais. Esta experiência foi 
realizada no início deste ano com as 14 pastorais existentes em nossa comunidade. O planejamento e avaliação 
participativa tiveram como objetivo ordenar as ações planejadas para 2017 em âmbito de comunidade, por 
pastoral. Em cada encontro com as pastorais, utilizamos um instrumental contendo as ações já selecionadas pelas 
pastorais afins, avaliamos seu estágio de execução, estratégias a serem utilizadas para cumprimento da ação até o 
final do ano, bem como os respectivos responsáveis. Também foi elaborada uma lista de solicitações, enviada ao 
CAEP para aquisição de materiais para utilização das pastorais. Por fim, cada coordenação de pastoral fará o 
monitoramento das ações junto as suas lideranças. Todos participam e fazem parte do processo, ficando 
corresponsáveis pelo bom êxito das pastorais da comunidade.; Na elegibilidade de uma Igreja que planeja, 
executa, avalia e delibera em colegiado; No entendimento que todas as pastorais possuem singularidades e sua 
devida importância de maneira equânime. 

3 Crescemos na comunhão, nas decisões, nas consultas. O Conselho tomou consciência do poder que tem para 
tomar decisões. Até então não tínhamos esta visão.; Crescemos também em respeito à adversidade de carismas e 
as iniciativas de evangelização foram capazes de efetivar unidade. O CAEC está, ainda que devagar, tomando seu 
lugar e assumindo sua função dentro do conselho. Tinta um trabalho separado do conselho. 

4 Em nossa comunidade sempre tivemos o acesso as reuniões da assembleia paroquial bem como no que diz 
respeito as demais reuniões e encontros do CPC e CPP paroquial. Assim crescemos pelo fato de participação nas 
decisões da paróquia 

5 Na organização de nossas pastorais; Participação ativa e responsável dos membros das pastorais; Conforme a 
necessidade das pastorais é feito o investimento econômico para evangelização. 

6 Crescemos na participação das missas com oferta do dízimo, nas celebrações em nossa comunidade, houve um 
crescimento na participação principalmente dos catequizados. Com isso estamos tentando fazer uma comunidade 
de comunhão fraterna. 

7 No incentivo de organizar conselhos e assembleias; Na capacidade de organizar nossas ações em conjunto, com a 
participação de todos os membros de cada pastoral, formando um grupo de pessoas que tem as decisões 
tomadas com partilha e responsabilidade 

8 Crescemos na parte de organização, comunicação e interação dos membros como um todo, onde toda e qualquer 
decisão passa por assembleia comunitária, através de reuniões do CPC 

9 Maior entrosamento entre as pastorais que passou a fazer uma caminhada com as demais pastorais; Estudo dos 
regimentos dos Conselhos e do CAEP 

10 Somos um novo modelo de paróquia, e com isso passamos ter mais conhecimentos, conseguimos tirar nossas 
dúvidas e aprendemos a trabalhar juntos 

11 A maioria das comunidades tem um bom entendimento entre CAEP e as outras pastorais 

12 Na comunidade estamos iniciando a caminhada com CPC; Os serviços de pastoral trabalham juntos e unidos. A 
CAEP tem atendido as necessidades pastorais com solicitude. 

13 Crescemos na participação e tomada de decisão; E no setor econômico onde é sempre esclarecido para as 
pastorais. 

 



14 As lideranças caminham juntas; Houve mais entrosamento entre pastorais; Mais presença do pároco nas 
comunidades 

15 Temos nosso planejamento paroquial pensado e aprovado pelo CPP e pela assembleia paroquial e depois 
colocado em prática pelo CPP e pelas coordenações paroquiais; Nosso serviço de evangelização se dá de forma 
que todos contribuem com seu carisma, sempre respeitando o dom e o espaço do outro; O respeito e a 
participação também se dá em relação as comissões administrativas para com as pastorais. 

16 Nosso Conselho em organização e participação nas reuniões e assembleias; Nossa comunidade trabalha unida nas 
ações propostas pelo conselho 

17 Uma evolução que existiu na comunidade foi a aceitação do CPC que ainda não tinha sido adotado e agora está 
sendo aceito pelos membros que exercem a função 

18 Não houve crescimento. Continua igual 

19 Aprendemos que todo serviço feito na Igreja é muito importante desde a pessoa que limpa a igreja até aquelas 
que organizam e preparam a celebrações. Temos que elogiar a todos 

20 A comunidade mantém o CPC escolhido democraticamente entre os membros numa reunião com as diversas 
pastorais já existentes que se reúnem para celebrar, estudar e refletir a caminhada eclesial e ainda para avaliar e 
planejar a ação pastoral. Sempre que for preciso a CAEP que faz parte do setor econômico se coloca a disposição 
ao serviço de nossas pastorais. 

21 Crescemos em termos de organização na comunidade 

22 Os conselhos e as assembleias como espaços de comunhão, participação fazem acontecer a caminhada da fé 
comunidade, ocorrendo o crescimento da participação e atraindo as pessoas a participar da vida na fé cristã. 
Estes conselhos estão sendo o diferencial para atrair a participação da comunidade. A inserção das ações nas 
pastorais de nossa comunidade há articulação da diversidade com carisma, unidade e participação 

23 Crescemos sendo cristãos que não servem a Deus sozinhos, mas na companhia dos irmãos, criando comunhão, e 
vivendo a diversidade de carismas; Podemos dizer que não é possível servir a Deus e a Igreja sem a comunhão 
com os irmãos; Crescemos na fé, compromisso com Deus. 

24 No entendimento quanto à não haver mais divisão entre o administrativo e o religioso, havendo assim mais união. 

25 Considerando que nossa comunidade foi reativada há pouco mais de um ano, nosso crescimento foi considerável. 
Partindo do nada para termos hoje uma igreja atuante. 

26 A comunidade está mais organizada com todos os conselhos funcionando, sempre encontramos lideranças para 
assumir os trabalhos. Como é uma comunidade pequena, não se reúnem só os líderes, mas sim quase todos os 
membros. Contamos com boa participação da comunidade nas celebrações da palavra e outros momentos de 
oração promovido por outras pastorais. 

27 Como leigos na comunidade, crescemos na fé; buscando sempre mais aprendizado nas ações de pastoral, 
orientando para que não haja divisões e competição entre as coordenações (CPC e CPP) 

28 Participação das lideranças nas tomadas de decisão; Maioria das lideranças comprometidas com os serviços; 
Comunidade participativa na festa do padroeiro 

29 Questionário devolvido em branco pela paróquia 

30 Crescemos principalmente em união; Apesar das divergências existentes. Estas são discutidas e sanadas na 
medida do possível. Cada um procura colocar seus dons e talentos a serviço da comunidade. Neste período surgiu 
uma nova pastoral: o terço dos homens. Crescemos também em Organização 

31 Avançamos muito pouco, as decisões ainda tem influencia do pároco, no CPP e as comunidades ficam presas a 
pequenas decisões pastorais. Ainda não atingimos a pastoral orgânica de conjunto, as pastorais não se baseiam 
no plano de pastoral, para planejar e decidir. Nem a nível diocesano, comarcal e paroquial e comunidades. A 
participação dos leigos continua apenas como meros secretários e a comissão não tem poder deliberativo. 

32 A partir do PDP a comunidade organizou-se nos setores do CPC , CAEP, Liturgia, Catequese, Mãe Peregrina, 
Apostolado, Dízimo. Surgiu ainda o grupo de jovens. OBS. No inicio havia uma confusão sobre o que seria CPC e 
CAEP 

33 Unidade, a comunidade é mais unida, atua como conselho plenamente organizado, atividades bem participadas e 
partilhadas, leigos mais ativos; a comunidade não limita os recursos financeiros para a atuação pastoral 

34 Reuniões frequentes dos CPCs e CPP promovendo decisões tomadas em grupo, caixa comum - organização e 
unificação sobre os procedimentos financeiros, organização das reuniões e partilha entre os presentes 

35 No número de leigos cada vez mais integrados e compromissados com a missão da Igreja; Na formação de 
lideranças envolvidas e preocupadas com o testemunho; No custeio das formações, econômico a serviço do 
pastoral 

 

   



 O que faltou fazer? 

1 Ainda falta união e comprometimento 

2 Analisar detalhadamente a dinâmica da comunidade para implantação de pastorais que vem de encontro com a 
necessidade. 

3 Falta ainda a participação, ainda que tenha melhorado, dos próprios membros do conselho nas celebrações da 
comunidade. Dar testemunho. Os membros do CAEC, muitos ainda, principalmente os mais idosos, entender que 
não são funções independentes (CAEC e CPC devem caminhar juntos). 

4 A vivência de uma efetiva pastoral orgânica na qual não há disputas entre pastoral e lideranças 

5 Incentivar novas pessoas a participarem e assumirem diferentes serviços na Igreja; Mais incentivo do ministério 
ordenado aos leigos. 

6 Continua faltando pessoas para assumirem tarefas de pastorais na nossa comunidade. O Trabalho de incentivo e 
convite é feito, porem ainda falta maior interesse, para que consigamos atingir os objetivos para maior 
participação 

7 Orientação com base no plano da unidade da dinâmica econômica e administrativa das comunidades; Incentivar e 
busca de pessoas para contribuir ou fazer parte de alguma pastoral 

8 Estamos caminhando bem dentro das sugestões do planos, Cremos que neste item não faltou o que fazer. 

9 

 10 Conseguir conscientizar as demais pastorais em serem firmes e fiéis em seus compromissos 

11 Em algumas comunidades faltou união das lideranças para discutir os problemas da comunidade, bem como rezar 
mais ente as lideranças 

12 Mais formação a respeito de como coordenar os serviços 

13 Sem contribuições 

14 Sem contribuições 

15 Sempre é momento e oportuno orientar as comissões administrativas para a importância das pastorais e 
esclarecer sobre as funções de cada membro do conselho, pois frequentemente há mudanças nos 
representantes, principalmente nas comunidades 

16 Falta uma grande motivação para mais participação de toda a comunidade na tomada de decisões 

17 A falta de participação está atrapalhando bastante na vida da comunidade. Os membros da comunidade estão 
sentindo falta de visitas mais frequentes do padre para abençoar as casas. Os membros não estão sendo 
valorizados pelos seus trabalhos e a sim vão ficando desanimados. Existem leigos que estão sempre presentes nos 
serviços de pastorais, mas ainda falta muito empenho das próprias pessoas que fazem parte de pastorais 

18 Mais participação e determinação das pessoas que estão afastadas 

19 Faltou participação das pessoas para entender melhor os planos e o andamento da igreja 

20 Ainda constatamos a falta de alguns membros das pastorais nas reuniões quando convocados para não assumir 
seu papel, projetando a ação para uma tomada de decisão 

21 Mais diálogo entre as pastorais nas tomadas de decisões 

22 Sair de dentro da igreja e ir ao encontro das ovelhas dispersas 

23 Mais união com os grupos, entre os grupos, pastorais e movimentos, etc 

24 Empenho das lideranças com suas tarefas 

25 De acordo com o item em questão, reconhecemos que deveremos fazer o planejamento de mais atividades 
pastorais e maior corresponsabilização da comunidade, incentivar maior participação do CPC 

26 Poderíamos ter levado mais a mensagem ou Palavra de Deus aos que estão afastados da igreja, talvez por falta de 
conhecimento incentivo dos pastores 

27 Falta mais doação para com os irmãos; e ter conhecimento para ajudar quem realmente precisa 

28 Empenho das lideranças e disponibilidade para os serviços como mutirões de limpeza, construção; Algumas 
lideranças darem mais prioridades aos assuntos da Igreja 

29 Questionário devolvido em branco pela paróquia 

30 Faltou mais reuniões de cada pastoral separadamente 

31 Divulgar mais o plano de pastoral e permitir espaços as comissões. Espírito de unidades em cada movimento, 
carismas e  setores     que não planejaram em nome da evangelização, e sim do setor. acompanhamento, 
testemunho da coordenação diocesana em incentivar a participação dos leigos na parte econômica 
administrativa. 

 



32 Sem contribuições 

33 Mais participação de pessoas nos grupos de liturgia; motivar nas celebrações a presença das pessoas 

34 Organizar mais os momentos de confraternização 

35 Sem contribuições 
 

   

 Nossa comunidade sugere: 

1 Maior unidade naquilo que a Igreja ensina, ou seja, na doutrina da Igreja; Falar a mesma língua. 

2 Que as comunidades eclesiais experimentem o modelo de organização e funcionamento por meio do Conselho 
Pastoral de Comunidade e, não mais serem administradas pelos CAEPs. As CAEPs Compõem os SPS e também são 
pastorais como todas as outras. Este modelo materializa a igualdade entre pastorais e, consequentemente, seu 
bom êxito. 

3 Que seja feito com mais frequência missões populares: aquela ideia de leigo evangelizando leigo, mas aqui, nas 
pequenas comunidades. Estimular comunhão, a participação e fé. 

4 Maior participação dos leigos; Igreja menos clerical e mais ao encontro dos pobres e necessitados; Garantia de 
mecanismos que nos proporcionem e facilitem uma maior tomada de decisões 

5 Mais retiros (com missão); Olhar mais objetivo para os mais necessitados. 

6 Sugerimos que para termos maior aceitação em nossas visitas nas famílias, o padre poderia caminhar junto, assim 
conseguiríamos continuar nossa construção de igreja solidária e participativa. 

7 Sugerimos sempre mais a busca e o incentivo e a alegria de ir ao encontro de mais pessoas na participação da 
caminhada como membros importantes e participativos da comunidade. 

8 Maior comunicação, agilidade e organização por parte da diocese de paróquia na questão de repasse de materiais 
e compromissos. 

9 Aprofundar o assunto sobre paróquias solidárias; Em nossa diocese apenas 6 assumiram esse compromisso. 

10 Que as demais paróquias assumam o novo plano diocesano, pois recebemos muitos questionamentos de porque 
nós temos que fazer diferente das demais paróquias, sendo que todos fizemos parte da mesma diocese. 

11 Nas comunidades com mais problemas melhorar ainda mais a comunicação; Aproveitar para as lideranças quem 
participa regularmente das celebrações e atividades da comunidade. 

12 Que se faça mais formação sobre como deve ser o CPC 

13 Que a diocese reveja os valores que a paróquia para a cúria pois a paróquia passa por grandes dificuldades 
financeiras e a comunidade também tem seus altos gastos de manutenção 

14 As comunidades precisam ainda mais da presença dos padres. 

15 Encontro de formação para os conselhos sobre a função de cada um. 

16 Sugerimos maior motivação por parte de todos os membros da comunidade paroquial 

17 Mais formação do CPC 

18 Não tem. 

19 Sugerimos que o sacerdote ou irmãs religiosas dê orientações sobre o que é ser liderança 

20 Incentivar mais os trabalhos das pastorais e que de fato assumam seu papel. Cada um fazendo a sua parte com 
certeza o objetivo será alcançado. Um Bom trabalho de todos sem dúvida, alcançaremos bons resultados. 

21 Incentivar na formação de novas lideranças (motivação) 

22 Visita das lideranças; Visita dos missionários do dízimo; Reforçar os grupos de famílias. 

23 Mais integração entre os movimentos. 

24 Motivação para as lideranças 

25 Para a nossa comunidade temos que continuar incentivando a participação de todos. 

26 Sugerimos que a comunidade caminhe buscando se aperfeiçoar sempre não desistir na busca de convidar as 
pessoas afastadas da igreja, da participação da comunidade.  

27 Que as doações, partilha seja feita aos mais necessitados: de doentes, crianças e idosos. 

28 Tentar despertar nas lideranças e na comunidade a vivência em comunhão. 

29 Questionário devolvido em branco pela paróquia 

30 Cada pastoral deve se reunir mais separadamente, traçar seus objetivos e se precisar, pedir ajuda para as demais, 
fazendo um trabalho mais integrado. 

31 Falar mais as comunidades sobre os conselhos; cobrar mais a participação dos setores nas reuniões de conselho 
para decidir e planejar juntos; que as comissões administrativas sejam mais representadas. 

32 Nas futuras mudança que ocorrerem seria providenciar formações sobre os assuntos para não prejudicar o 

 



andamento das pastorais. 

33 Sem contribuições 

34 Fortalecer cada vez mais a necessidade das reuniões periódicas. 

35 Criar eventos que haja o envolvimento dos membros dos movimentos e setores de pastoral, de forma que os 
mesmos participem destes, sem estar vinculados aos seus grupos interagindo com membros dos demais grupos. 

 
 
 

 SER UMA IGREJA MINISTERIAL 
 
 

 

  Oportunizar a diversidade de serviços aos(as) leigos(as);  
  Estabelecer diálogo permanente entre as diferentes vocações, carismas, espiritualidades e movimentos. 

 

 
Ler na íntegra, em grupo, o Item 3.2.2, pág. 67 do Plano Diocesano de Pastoral e responder: 

 
 

 

   

 A partir desses compromissos assumidos em que crescemos. 

1 Cresceu na abertura de espaço para várias pastorais, onde cada um pode participar naquilo que mais se identifica 
através de suas habilidades e carismas. 

2 No entendimento das atribuições de cada pastoral, sem centralizar ações; No comprometimento das lideranças 
em participar de cursos, formações, retiros para aprofundamento de conhecimentos; No Diálogo permanente 
entre as coordenações e lideranças para o bom êxito das ações pastorais; Na identificação permanente de 
pessoas que gostariam de exercer algum serviço pastoral em nossa comunidade; No convite comunitário e 
pessoal sistemático para participação nos serviços pastorais existentes; Na responsabilização das coordenações e 
lideranças para com seus compromissos frente as suas respectivas pastorais; Na permanente sensibilização junto 
às coordenações e lideranças de que a diversidade de pastorais é uma dádiva; Na aceitação por parte de nossa 
comunidade dos serviços exercidos por leigos e leigas; No discernimento de coordenações e lideranças quanto 
aos perfis adequados para determinada pastoral. Aqui nos referimos intrínseca identificação do leigo com a 
pastoral. As pastorais não podem servir de meros grupos sociais; No incentivo dos Sacerdotes em confiar 
atribuições aos leigos e sensibilizar a comunidade eclesial da importância do serviço pastoral exercidos pelos 
leigos e leigas; Que a maioria de nossos leigos e leigas exercem seus ministérios com profundo amor a Cristo. 

3 Crescemos com a formação aprofundada para ministros da Eucaristia, da Esperança e da Palavra, oportunizando a 
diversidade de serviços exercidos pelos leigos e leigas. Deu mais segurança e preparo para esses exercerem seu 
verdadeiro ministério. Essa abertura deu aos leigos mais responsabilidades para que vivam seu batismo como 
verdadeiro compromisso cristão. 

4 A boa organização e exercício dos ministérios leigos em nossa comunidade é um grande avanço. 

5 No respeito as diversidades; União entre os coordenadores; Na humildade e maturidade. 

6 Em todas as comunidades tivemos um ganho extraordinário de ministros da palavra nas celebrações. Com isso 
vimos maior participação nas celebrações, com a abertura de novos convites para pastoral, vimos avanço de 
novas pessoas que não participavam ativamente na igreja. 

7 No testemunho de fé na comunidade inserindo e acolhendo as mais variadas vocações que lhe são apresentadas, 
respeitando as manifestações de quem busca caminhar no amor com a Igreja e com os irmãos. 

8 Estamos muito bem, levando em consideração a quantidade de moradores de nossa comunidade, temos muitos 
leitos muito atuantes e sempre recebendo novos. 

9 Os leigos são valorizados e tem participação ativa nos vários serviços da Igreja 

10 Conseguimos despertar nas pessoas a vontade de servir sua comunidade assumindo cargos de lideranças 

11 Melhorou e crescemos na união entre comunidade e paróquia, como encontros, reuniões de ministros, liturgia e 
catequistas 

12 Nossa Comunidade está muito aberta aos leigos, visto que há 1 ou 2 missas por mês, então os serviços são feitos 
quase todos pelos leigos 

13 Crescemos quando fizemos o convite a outras pessoas (leigos) para juntos servir a Cristo nas Pastorais de nossa 

 



comunidade 

14 Houve muita abertura da Igreja em relação ao serviço dos leigos; Existe espaço, cursos de formação diversos. 

15 Nosso crescimento se faz perceber a cada ano que passa, pois aprendermos e estamos tentando viver mais 
intensamente a fé cristã e a disponibilidade de serviços em favor da Igreja; Os leigos estão assumindo cada vez 
mais responsabilidades na Igreja, porém ainda percebe-se um pouco de competição entre alguns agentes de 
pastoral 

16 Mantivemos o que já está feito 

17 Sempre é dado a oportunidade para pessoas que participam pouco da comunidade para que elas se sintam 
acolhidas e continuem participando no conjunto. 

18 Continua da mesma forma. 

19 Com muito convite conseguimos que mais pessoas ajudem a caminhada da igreja 

20 Parabenizamos a equipe de ministros da eucaristia da nossa comunidade, todos eles cumprem suas tarefas 
demonstrando a vivência de seu batismo como compromisso de cristão; Valorizamos o trabalho dos catequistas, 
por ser voluntários são sempre bem vistos pela comunidade. Somos felizes com a celebração eucarística todos os 
domingos. Apesar de sentirmos a falta de muitos membros da comunidade. 

21 Nossa comunidade em termos de uma igreja ministerial não cresceu (estacionou) 

22 Com a carência de padres, atualmente a comunidade precisa viver de maneira responsável, exercendo ministérios 
e colocando-os em prática, destacando o batismo como compromisso cristão 

23 Crescemos na atitude de serviço, doação, e fidelidade a cristo. 

24 Ainda estamos restritos à falta de novas lideranças 

25 Neste último ano vimos que o envolvimento das pessoas da comunidade e comunidades vizinhas foi muito forte, 
numa ação conjunta para que nossa igreja pudesse emergir das cinzas para ser um exemplo vivo de fé; Nosso 
testemunho para este acontecimento devemos ao nosso pároco, pe. Lucas, que é grande incentivador para que 
novos líderes se formem na comunidade. 

26 Crescemos na participação dos leigos nos ministérios e serviços, porém isso não isenta a participação dos 
pastores na vida da comunidade. 

27 Como pessoas, leigos, fomos chamados por Deus para diversos serviços, cada um com sua vocação, carisma, 
espiritualidade, que é a Igreja de Jesus Cristo. 

28 Leigos e leigas assumem ministérios, pastorais e serviços com incentivo e orientação do pároco; Leigos com 
consciência que Jesus é o centro de seus serviços; trabalho feito com amor e respeito entre as lideranças cada um 
na sua função 

29 Questionário devolvido em branco pela paróquia 

30 Crescemos um pouco na responsabilidade dos serviços assumidos. A grande maioria procura fazer bem a sua 
parte, dentro de suas possibilidades 

31 Em vista com as orientações do PDP os leigos estão assumindo mais a responsabilidade conforme o seu batismo 
(compromisso de cristão) 

32 Através das formações que aconteceram os leigos passaram a adquirir mais conhecimento sobre como exercer 
seu ministério; Foi positivo a troca de coordenadores de cada pastoral a cada período, oportunizando a todos a 
participação. 

33 Articulação da pastoral da acolhida; formação para as pastorais; fortalecimento da pastoral do dízimo 
(articulação) surgimento do movimento da mãe peregrina, coroinhas, terço dos homens; leitos atuantes são 
comprometidos com a comunidade 

34 A união das pastorais e movimentos, formação para várias pastorais e ministérios. A criação da pastoral da 
esperança em nível paroquial 

35 Foi fortalecido o serviço de leigos e leigas auxiliando o ministro ordenado; foi promovido diálogo em suas 
assembleias; crescimento em novas pastorais. 

 

   

 O que faltou fazer? 

1 Conscientização das pessoas 

2 Descentralizar ações pastorais para as respectivas pastorais afins desde sua implantação. Algumas pastorais 
tomavam pra si atribuições não inerente a sua pastoral. 

3 O que se observa é que há ainda certa rejeição pela comunidade (algumas pessoas, minoria, claro) em aceitar o 
ministro principalmente da esperança e do matrimonio. 

4 Mais cursos e retiros de aprofundamento; Atividades programadas que possibilitem o  leigo a compreender e 

 



vivenciar seu chamado ministerial 

5 Mais encontros; Formações; Mais convite aos leigos para assumir diferentes serviços na Igreja. 

6 Falta um incentivo e motivação da coordenação paroquial juntamente com o CPC da comunidade, para que 
possamos conseguir novos membros para participar das atividades de pastorais 

7 Sempre mais afirmar e confirmar a Igreja de Jesus Cristo é única e de maneira a conviver de forma fraterna. Não 
deixar entrar lugar para competições aceitando o desafio de que somos todos irmãos lembrando do compromisso 
cristão de todo batizado. 

8 Nessa questão não faltou nada. Nossas lideranças estão em constante busca de novos membros, convidando, 
incentivando e todos os setores caminham muito bem. 
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 10 Mais encontros motivacionais, para despertar o  desejo de estar com Deus 

11 Motivar mais para a participação de todos nas reuniões. Ser mais acolhedor os encontros; Dialogar entre 
comunidades, trocando ideias e fortalecer o diálogo com sugestões de caminhada pastoral 

12 Sem considerações 

13 Faltou mais diálogo e compreensão. 

14 Criar consciência do povo da necessidade da vivência de comunidade que é compromisso assumido no batismo, 
inclusive assumindo pastorais, enfim, se pondo a serviço 

15 Motivar mais reflexões sobre humildade e a vivência de uma fé mais simples, sempre a serviço do evangelho. 

16 O que não fizemos foi por não concordarmos com tantas atividades para os leigos 

17 O que falta é fazer a preparação dos leitores com mais antecedência, está sendo feito muito encima da hora e as 
vezes a celebração não fica tão bonita, tão clara. As dificuldades que encontramos é unir as pessoas e fazer com 
que elas participem de encontros e pastorais, muitas vezes por falta de um esclarecimento melhor. 

18 Organização e formação de ministros da palavra e curso de exéquias; Incentivar as pessoas a participarem dos 
cursos 

19 Vemos pouca participação dos jovens 

20 Falta de incentivo da própria comunidade que não se preocupa em buscar e convidar as famílias desgarradas da 
igreja para participar das celebrações e ainda a direção da paróquia pouco exige para melhorar a participação. 
Muitas famílias se preocupam em batizar, fazer a primeira eucaristia e crisma e pronto. Casamento religioso nem 
pensar. 

21 Teve formação mas faltou oportunidade para exercer o ministério 

22 Consciência de formação em relação aos princípios da Igreja, que os leigos entenderam a importância e 
necessidade que se tem 

23 Voltar-se mais para a missão e serviço na comunidade. 

24 Não sabemos 

25 Para quem recomeça tudo está para ser feito, então, tudo o que é feito é um passo na caminhada. Grandes 
desafios ainda se mostram a nossa frente, mas que com fé e perseverança nossa comunidade vencerá 

26 Falta convidar, convencer, persuadir mais pessoas para assumir trabalhos e serviços, porém, isso não isenta a 
participação dos pastores na vida da comunidade. A fim de que os já atuantes não fiquem sobrecarregados com 
tantos trabalhos pastorais. Também se faz necessário uma melhor unidade entre vocações, carismas, 
espiritualidades e movimentos, pois na maioria das vezes há uma divergência muito grande entre eles, 
esquecendo-se do objetivo maior que é ser igreja de Jesus Cristo. 

27 Dentro da nossa comunidade falta mais compromisso de leigos para assumir, e manter-se o compromisso na 
igreja. Ex. leitores, ministros da comunhão, da palavra, animadores de canto, etc 

28 Identificar mais lideranças para assumirem responsabilidades e serviços 

29 Questionário devolvido em branco pela paróquia 

30 Falta ainda um pouco mais de participação e doação de algumas pessoas da comunidade 

31 Dar mais orientação para que os leigos possa assumir mais os compromissos nos serviços pastorais. 

32 Sem considerações 

33 Lideranças motivadas para assumir os ministérios extraordinários. 

34 Convidar mais pessoas para os ministérios, mais momentos de confraternização entre as comunidades 

35 Sem contribuições 
 

   

 Nossa comunidade sugere:  



1 Incentivas e valorizar as pessoas que já trabalham para que tragam mais pessoas para estas pastorais; Convidar as 
pessoas pessoalmente. 

2 Que os sacerdotes continuem sensibilizando incessantemente as comunidades eclesiais da importância do serviço 
pastoral exercido pelos leigos e leigas. 

3 Que haja cursos e preparação para ministros nos vários ministérios para que se  fortaleçam, mas que esses 
professores sejam pessoas bem preparadas para passar o conteúdo e fale com clareza e que sejam pessoas que 
tenham experiência mística, evangélica e espiritual. 

4 Fortalecimento dos ministérios leitos por meio de formação continuada; Encontros de confraternização de todos 
os ministros leigos; Atividades programadas de interação de ministros leitos com outras pastorais. 

5 Que os serviços dentro da Igreja sejam valorizados de forma igual; Elogiar em público e criticar em particular. 

6 Criação de grupos de oração nas comunidades. 

7 Sempre lembrar que a cada um no ministério assumido, o faça com responsabilidade e entusiasmo e testemunhar 
na sua caminhada ministerial a vocação e dom exercido. 

8 Mais formações de forma dinâmica, que não ficam maçantes, mais retiros. 

9 Mais formação para os leigos. 

10 Palestras, Dinâmicas 

11 Ter mais ministros de exéquias e de batismo; Ter diácono permanente. 

12 Celebrações mais animadas para cativar o povo; A Igreja deveria fornecer aulas/formação para músicos. 

13 Mais orientações. 

14 Casa serviço assumido deve ser prestado com alegria, entusiasmo, dando bom testemunho de amor pela Igreja, 
sendo exemplo. 

15 Promover encontros para refletirmos, mais a humildade, o serviço de evangelização feito com amor, dedicação, 
doação e fé. 

16 Que não seja delegado tantas atividades aos leigos e que a comunidade será muito mais motivada a participar se 
os padres estiverem mais ativos na comunidade bem como, benzendo as casas, mais missas durante o mês, o 
padre distribuindo comunhão nas missas (o povo da nossa comunidade sente esta necessidade) 

17 Missões populares para dar uma renovada na igreja. 

18 Continuação da formação de ministros da palavra. 

19 Sem contribuições 

20 Mais motivação e convite feito pela comunidade. Mais cobrança feita pelos nossos padres. Mais apoio para as 
pastorais existentes, sempre lembrando o valor de cada uma delas e buscar o melhor para todos, pois somos 
irmãos, sem depender de cor, sexo, idade ou religião. 

21 Abrir espaço para os leigos exercer os ministérios confiando-lhes responsabilidades; Promover novas formações 

22 Orientações sacerdotais, com roteiros claros. 

23 Mais compromisso com a comunidade e o ministério que exerce. 

24 Talvez mais incentivo vindo de cima, padres, bispo 

25 Neste item sugerimos que mais ações neste campo de diálogos sejam aprofundadas. 

26 Sugerimos ampliar o convite a pessoas mais afastadas; Maior proximidade dos pastores com os leigos; Não 
rotular o leigo pelo serviço de pastoral que ele exerce e sim pelo compromisso de batismo que ele está 
assumindo. 

27 Mais conscientização para assumir  o nosso batismo e compromisso de cristão, ouvir e anunciar a Palavra de 
Deus. 

28 Que as lideranças já participantes motivem com seu testemunho e façam o convite para maior participação dos 
leigos. 

29 Questionário devolvido em branco pela paróquia 

30 Maior participação de todos e maior integração entre todas as pastorais. 

31 Seguir aquilo que faltou fazer 

32 Diante da troca de coordenadores a preparação tem que ser constante. 

33 Sem contribuições 

34 Momento de confraternização entre as pastorais e comunidades. 

35 sem contribuições 
 

 SER UMA IGREJA DA ACOLHIDA  



 
  Otimizar as comunidades para que sejam um espaço de acolhida fraterna, atendendo bem as pessoas, em especial, os 

mais pobres. 
 

  Proporcionar acolhida e acompanhamento às famílias que chegam na comunidade.  
  Ser presença e solidariedade nos momentos de alegria e tristeza.  
  Buscar os afastados e reinseri-los na família cristã.  
  Visitar os doentes e idosos.  
  Realizar visitas antes e/ou depois dos sacramentos ou momentos de luto.  
  Formação e preparação de secretários(as) paroquiais e demais colaboradores quanto ao atendimento às pessoas.  
  Oferecer horários que favoreçam a participação e serviço e atendimento às pessoas nas secretarias paroquiais. 

 

Ler na íntegra, em grupo, o Item 3.2.3, pág. 68 do Plano Diocesano de Pastoral e responder: 
 

 

   

 A partir desses compromissos assumidos, em que crescemos? 

1 Crescemos na acolhida e valorização dos fiéis 

2 Na visitação dos doentes quinzenalmente, por meio dos Ministros Extraordinários da Comunhão; Na visitação aos 
doentes e necessitados, por meio do Grupo Legião de Maria Jovem; Em atitudes ainda tímidas de visitação às 
famílias que realizaram o Sacramento do Batismo e Matrimônio e nos momentos de luto, que em tempos não 
realizávamos; Na implantação e funcionamento da Pastoral Social em nossa comunidade; Em ações pastorais de 
visitação na nossa comunidade por 2 anos consecutivos - Semana Missionária. Nesta ação de visitação tivemos 
como pontos positivos: receptividade dos leigos nos domicílios em geral; muitas famílias de outra religião foram 
receptivas à visitação, proximidade da religião com a comunidade, famílias preparam as casas para visitação, 
elaboração do trajeto das visitações facilitando a identificação do itinerário a ser seguido, estímulo a oração em 
família, hábito pouco praticado entre famílias; Em ações de visitação a comunidades vizinhas a fim de auxiliar 
àquela comunidade na identificação de um novo grupo expressivo de famílias (180) - Mutirão de visitação num 
residencial popular. Nesta ação de visitação conjunta tivemos como pontos a destacar: a parceria entre 
comunidades fortalece e motiva ações conjuntas, as famílias tiveram atitudes sinceras quanto à socialização de 
informações referentes à religião e sua prática cotidiana - pluralismo religioso, desafio pessoal dos leigos a não 
julgar atitudes pessoais e comunitárias, proximidade da religião católica com a comunidade, muitas famílias 
estavam passivas, aguardando um despertar de fé e outras famílias indicaram ausência de referência religiosa - 
negação de Deus. Aqui vivenciamos a Igreja em saída; Na dimensão de igreja da acolhida e missionária, mesmo 
sendo de forma inicial, tivemos a oportunidade de experimentar os desafios da verdadeira essência da Igreja de 
Jesus Cristo:  a Igreja do Amor e da misericórdia. 

3 Crescemos na acolhida, na visitação com implantação da pastoral do dízimo, que visita, acolhe e busca os 
afastados da vida cristã. A visita aos doentes e idosos existe há muito tempo em nossas comunidades e funciona. 
A solidariedade com as famílias enlutadas também é uma prática constante. Na nossa paróquia de Turvo, nossos 
freis merecem nossos reconhecimento e gratidão por prestarem seu serviço sempre com as missas de corpo 
presente. É um ponto muito positivo prestado às famílias. O horário estendido da secretaria paroquial deu mais 
oportunidades de atendimentos. 

4 Criação da pastoral do Idoso foi um crescimento na paróquia; Houve um despertar da consciência para a vivência 
da Igreja em Saída 

5 Na visitação aos doentes e idosos; Somos uma comunidade acolhedora. 

6 Crescemos na Espiritualidade, na visita de doentes, nos momentos de luto, houve também acompanhamento 
mais participativo do nosso pároco. Toto o acolhimento para sermos uma igreja acolhedora e solidária 

7 Na prática do acolhimento as famílias com visitas e presença nas mais variadas ocasiões 

8 Visitação aos doentes e idosos feitas pelos ministros da eucaristia mensalmente ou quando solicitados; Apoio das 
famílias entre si em momentos e situações difíceis; Horários de celebrações e atividades adequadas a realidade da 
comunidade. 

9 Secretárias mais preparadas para atender bem a todos; Padre fazendo visitas às famílias e celebrando nos grupos 
de famílias 

10 Sem considerações 

11 Temos um bom atendimento no horário de expediente da paróquia se segunda a sábado meio dia; Há 
disponibilidade de atendimento para os idosos e outros que precisem de atenção ou levar a comunhão até na 
casa. Conseguimos atender sempre que solicitados. 

12 Por ser comunidade rural as visitas são hábitos; tanto para idosos, quanto para doentes, etc 

 



13 Visita às pessoas idosas, doentes, com ajuda da Pastoral da Pessoa Idosa 

14 Paróquias solidárias e Pastoral da Pessoa Idosa são pontos positivos; Em relação aos demais itens houve melhora 

15 Não avançamos muito neste sentido, ainda não vamos ao encontro de quem chega na comunidade. Ainda não 
temos uma pastoral da acolhida ou visitação aos doentes. É feito a distribuição da eucaristia para os doentes, 
porém não é feito uma visita só para ouvir e conversar com essas pessoas, que as vezes passam os dia sozinhas. 

16 Em nossa comunidade sempre tivemos esta tradição de ser uma igreja acolhedora 

17 Está sendo acolhido famílias de outras comunidades que não tinham participação na vida religiosa e elas estão 
gostando e participando bastante. Visitas aos idosos também eram feitas, a comunhão se leva na casa do idoso. 
Foram feitos vários batizados na comunidade. 

18 Não houve crescimento 

19 Ajudamos os mais necessitados fazendo campanhas; visitas aos doentes e acamados; Fomos presença nos 
momentos de alegria e tristeza 

20 Constatamos muita falha da nossa parte. É de se lamentar, pois nem sequer cumprimentamos ou valorizamos o 
vizinho que está ao nosso lado dentro da igreja. Usamos poucas vezes o abraço da paz nas celebrações, mesmo na 
oração do pai nosso damos as mãos, Cada um pra si e Deus pra todos. As pessoas da nossa comunidade sempre 
foram e são solidárias nos velórios e enterros das pessoas queridas tanto dentro como fora da comunidade. 

21 Infelizmente não tivemos crescimento em alguns compromissos citados 

22 Crescemos na forma de acolher, procurar protagonizar cada vez mais aprimorando a organização do nosso fazer 

23 Crescemos na humildade de servir, aprendendo a ser afetuoso e prestativo aos irmãos com alegria e solicitude. 

24 Neste aspecto regredimos, ficando no individualismo, ficando só para alguns a tarefa de acolher e visitar 

25 Por ser uma comunidade muito pequena todos se conhecem e se ajudam mutuamente, inclusive membros de 
outra comunidade religiosa porém , de fé cristã. O trabalho pastoral de reinserção na família cristã tem 
acontecido e deixa os envolvidos muito felizes. 

26 O crescimento deve ser constante, na unidade, na partilha, na solidariedade, aberta as diferentes fomras de 
pensar e agir, sendo uma igreja acolhedora. 

27 Faz bem tanto para quem acolhe, e mais melhor ainda para quem é recebido 

28 Acolhida pela equipe de liturgia nas missas e celebrações; Os missionários do dízimo fazem visitação às novas 
famílias que chegam à comunidade levando o convite a participarem; Mesmo nas famílias afastadas continuam 
fazendo a visitação os missionários do dízimo 

29 Questionário devolvido em branco pela paróquia 

30 Em nossa comunidade é feita visita aos doentes; É levada a eucaristia, procura-se acolher bem as novas famílias 
que chegam nas celebrações também se procurar acolher bem todos os participantes. Nos momentos de luto 
também se dá uma atenção especial às famílias com visitas e reza do terço. 

31 Hoje algumas melhoras em acolher pessoas de ruas, participar em campanhas e etc; Não há acolhimentos nas 
comunidades; cresceu a pastoral da esperança e visitas; Pastoral do idoso e visitação por ministros e etc; 
aconteceu formação para secretárias, foram revistos horários 

32 Crescemos na visitação às famílias recém chegadas; aos doentes levando a sagrada eucaristia através dos 
ministros extraordinários da Eucaristia (comunhão); Os pais dos catequizandos estão mais participativos através 
dos compromissos assumidos pelo novo itinerário; Organização e maior participação dos(as) missionários do 
dízimo. 

33 Campanha de arrecadação de alimentos e recursos financeiros; os ministros realizam visitas mensais aos doentes 
e acamados; igreja aberta; missas dominicais; organização da infraestrutura da capela 

34 Criação da pastoral da esperança, atendimento individual do pároco, expansão da pastoral da criança e formação 
e ampliação da pastoral da acolhida. 

35 Foi implantada a pastoral do Idoso, Pastoral de Rua, Fortalecido o atendimento as pessoas carentes; Instituído o 
dia do filho pródigo; Houve preparação e melhoria no atendimento da secretaria; antecipado o horário com 
atendimento ao meio dia da secretaria; formação para movimentos que atuam na preparação para a celebração 
do batismo e matrimonio, para que haja um acompanhamento antes e após os sacramentos 

 

   

 O que faltou fazer? 

1 Ir mais ao encontro dos fiéis; Melhorar o  pastoreio 

2 Efetivar nossas compreensões teóricas em atitudes práticas de acolhida. Ainda somos uma igreja que precisa 
urgentemente sair de nossas cercanias, assim como nos diz o Papa Francisco. Precisamos oferecer condições e 
tratamentos iguais para todos e utilizarmos o senso de justiça de forma equânime (para toda a comunidade 

 



eclesial, sem distinção). 

3 Achamos que está perfeito. Só houve melhoras 

4 Maior empenho das pastorais; Maior ênfase da paróquia em atividades concretas de acolhida; Levantamento das 
efetivas necessidades de visitas nas comunidades 

5 Visitar as famílias recém chegadas à comunidade; Ser presença e solidariedade nos momentos de alegria e 
tristeza da comunidade cristã; Mais missão na própria comunidade. 

6 Atingir todas as casas em nossas visitas missionárias 

7 Desafiar esta busca, este encontro com os afastados e sua reinserção na caminhada das famílias cristãs 

8 Está tudo encaminhado, cremos que estamos no caminho certo. 

9 Acompanhamento das famílias antes e depois da celebração do sacramento; Assistência às famílias enlutadas; 
Presença e acolhida no interior do santuário aos romeiros e visitantes 

10 Ter pastoral de acolhida, ir ao encontro de nossos irmãos, ser mais receptivos 

11 Acolher e dar mais atenção às famílias que chegam na comunidade; Criar rotina de visita para as famílias 
especialmente para os afastados da Igreja 

12 Acolher mais as famílias que chegam e os que recebem sacramentos 

13 Acolhimento das pessoas novas que chegam na comunidade 

14 Iniciativa empenho, interesse da comunidade em fazer acontecer estas mudanças 

15 Motivar e criar esta pastoral (acolhida, Visitação) Não foi dada a real importância para esta necessidade 

16 Falta um horário maior de funcionamento na secretaria paroquial 

17 Faltou fazer visitas para as famílias enlutadas, para as famílias que tem crianças recém nascidas e fazer com que 
estas crianças participem da comunidade. A falta de uma pastoral da acolhida para os visitantes e para as pessoas 
próprias da comunidade. 

18 Desenvolver atividades criativas para buscar as pessoas afastadas e integra-los na participação das atividades da 
igreja. 

19 Sem contribuições 

20 Valorizar mais as pessoas que nos visitam, sendo bem acolhidas no início das celebrações pelo comentarista ou 
pelo celebrante dando esse apoio. Sempre que alguém procurar o padre, esse deve demonstrar carinho, ouvir e 
atender o seu pedido para aumentar a fé mesmo nos desafios que a vida lhe oferece demonstrando esperança 
dizendo que Deus ama todas as pessoas 

21 Faltou disponibilidade de algumas pessoas que estão envolvidas com as pastorais 

22 Oportunizar que todas as lideranças façam as visitas aos fiéis, doentes, enlutados, e aos recém sacramentados 

23 Maior organização entre os movimentos para o acolhimento nas missas. 

24 Não sabemos 

25 Reconhecemos que em nossa caminhada há ainda muitas ações a serem feitas, mas aos poucos vamos 
incentivando o envolvimento da comunidade e implementando outras pastorais de acordo com s necessidades 
que surgem. 

26 As visitas para os casais que realizarão o sacramento do matrimônio; Autonomia das lideranças nas suas funções 
e decisões. 

27 Falta formação e preparação para leigos nesta pastoral. Sentimos falta de ter pessoas disponíveis para nos ajudar. 

28 Visitação em momentos alegres e tristes 

29 Questionário devolvido em branco pela paróquia 

30 Faltou acompanhar as famílias antes e depois das celebrações de batismo e do matrimônio 

31 Intensificar os setores de visitas e acolhimentos de maneira geral iniciando pela diocese, comunidades.. 

32 Faltou fundar a pastoral da acolhida 

33 a comunidade precisa articular a recepção e acolhimento das novas famílias e pessoas; motivar a participação dos 
jovens/ catequizandos nas atividades 

34 Criação do ministério da visitação, mais atenção e visitação aos doentes 

35 Criar Pastoral da Visitação para  atendimento nos momentos de luto familiar; Melhorar a acolhida por parte das 
lideranças e integrantes com maior alegria e cordialidade 

 

   

 Nossa comunidade sugere: 

1 Preparar as pastorais já existentes, capacitando-as para fazer outros trabalhos relacionados a acolhida. 

 



2 A implantação e pleno funcionamento do Ministério da Visitação como estratégia fundamental de evangelização 
nas comunidades. 

3 Que se continue aperfeiçoando e valorizando a necessidade da acolhida e visitação. 

4 Ministério de exéquias com atividades pós sepultamento; Reestruturação dos grupos de famílias; Atividades 
concretas e programadas de visitação; Disponibilizar e divulgar datas e horários de atendimento da pastoral da 
Acolhida 

5 Ao final das celebrações ressaltar as pessoas que chegam na celebração pela primeira vez na comunidade; A 
secretaria paroquial deve permanecer aberta nos horários previstos a fim de atender as comunidades. 

6 Maior participação da pastoral de grupos de família nas comunidades 

7 Criar práticas de acolhidas e visitas as famílias que chegam e nos momentos de alegria e tristeza. 

8 Maior organização por parte da secretaria paroquial e da própria diocese, como somos paróquia nova falta 
incentivo e apoio. 

9 O Padre poderia dar assistência aos fiéis independente do horário 

10 Pastoral de Acolhida, Criar um grupo de acolhimento para as famílias 

11 Melhorar o acolhimento nas celebrações (desde a porta da Igreja) e também nas casas (famílias) 

12 Incentivar iniciação a vida cristã. 

13 Envolver e acolher os jovens que vivem aqui e os novos que chegam para se incluírem e interagir na família e 
comunidade cristã. 

14 Sem sugestões 

15 Criar pastoral da acolhida e visitação. 

16 Que haja atendimento em horário comercial na secretaria paroquial 

17 Pastoral da Acolhida.  Trazer mais crianças pequenas para a Igreja. Resgatar orações na casa das famílias 
enlutaras, rezar o terço por sete dias. 

18 Sem sugestões 

19 Sugerimos que nossas irmãs religiosas visitem as famílias que estão afastadas da igreja; Visitando também os 
idosos e doentes. 

20 Nossa comunidade sugere que a acolhida seja de fato verdadeira, manifestada no início das celebrações ou 
mesmo na entrada da Igreja pelos recepcionistas ou pelo celebrante, com as boas vindas que bom que você veio, 
atingindo principalmente as pessoas mais afastadas da igreja ou pelos visitantes. 

21 Organizar dias e horários de acordo com as pessoas envolvidas para exercer os compromissos na comunidade 
como visitas e encontros. Formar uma pastoral de acolhida e visitação para as famílias que chegam na 
comunidade. 

22 Ter perseverança e fazer. 

23 Uma organização entre os movimentos para tratar o assunto. 

24 Sair do comodismo. 

25 Que este espaço de acolhida seja sempre incentivado com novas ações, de acordo com cada comunidade. 

26 Sugerimos que o papel da secretária seja em exercer q função de que lhe compete; Para que as funções das 
pastorais sejam coordenadas por seus líderes, com liberdade juntamente com os mesmo, não por intervenção e 
ordens da secretária paroquial; tendo autonomia em suas funções e decisões que lhe competem os serviços de 
pastorais; Criar um processo seletivo para a escolha da função de secretária paroquial oportunizando assim 
outras pessoas exercerem a função. 

27 Que as pessoas, leigos que já atuam na igreja se disponibiliza-se de seu tempo em prol da comunidade, fazendo 
uma visita as famílias (moradores) que chegam na comunidade. 

28 Implantação de outras pastorais específicas para a acolhida geral da comunidade. 

29 Questionário devolvido em branco pela paróquia 

30 A participação mais efetiva da juventude para ajudar na motivação e acolhida das pessoas. 

31 Seguir o que faltou fazer 

32 Rever e atualizar outros materiais e literatura utilizados pela igreja a exemplo dos itinerários 

33 Promover uma missa para coleta solidária (alem do dizimo) 

34 Momentos de formação para as secretarias paroquiais. 

35 Formação em pessoas para fazer o acolhimento com enfoque na melhora do atendimento. 
 

   



SER COMUNIDADE REDE DE COMUNIDADES 
 
 

  Valorizar as comunidades como lugar de vivência da fé dos cristãos.  
  Formar redes de comunidades através dos grupos de famílias, comunidades eclesiais de base, comunidades 

territoriais e setores. 
 

  Valorizar a comunidade como lugar do serviço pelo bem do povo, tendo sua ação organizada pelo Conselho Paroquial 
de Pastoral. 

 

  Estimular iniciativas e experiências de comunidades solidárias.  
  Dar atenção ao mundo da comunicação e comunidades virtuais.  
  Dinamizar a animação pastoral da paróquia, reformulando estruturas. 

 

 
Ler na íntegra, em grupo, o Item 3.2.4, pág. 68 e 69 do Plano Diocesano de Pastoral e responder: 

 
 

 

   

 A partir desses compromissos assumidos em que crescemos. 

1 Crescemos na organização das pastorais a nível de paróquia, nível comarcal e nível diocesano. 

2 No entendimento que a Igreja edificada (de pedra) está para todos - Igreja Aberta; No entendimento que a Igreja 
edificara (de pedra) e Igreja Viva (pessoas e pastorais) de nossa comunidade estão a disposição para a realização 
de eventos/promoções beneficente e comunitárias, celebrações, missas, encontros formativos, atividades festivas 
e comemorativas, dentre outros; Na vivência comunitária da fé entre comunidades, por meio da realização 
mensal da Missa Paroquial da Aliança de Amor em nossa comunidade. Nessa missa, todas as comunidades e 
famílias da Paróquia São Donato que recebem as capelinhas da Mãe Peregrina são convidadas a celebrar com 
Maria a Aliança de Amor; Na dimensão solidária da comunidade, por meio da realização de campanhas solidárias 
de alimentos, material de higiene e limpeza, para a pastoral social e para a pastoral vocacional. Também na 
realização de edições do Bazar Beneficente de roupas, acessórios, calçados, material de cama, mesa e banho, 
dentre outros; No desenvolvimento de ações pastorais em conjunto com demais comunidades da Paróquia: 
Transladações, caravanas, encontros formativos, encenações artísticas, mutirão de visitação, celebrações e 
outros; No discernimento de que qualquer pessoa que queria participar de ações pastorais, mesmo não residindo 
territorialmente em nossa comunidade, sempre será acolhida em nossa comunidade e estimulada a permanecer 
conosco. Exemplo: Ministro da palavra, grupo de cantos coroinhas de outras comunidades servem nas 
celebrações e missas, com escala fixa, em nossa comunidade; Na implantação e pleno funcionamento da PASCOM 
em âmbito da comunidade; Com a manutenção de conta na mídia social facebook das atividades da Igreja da Mãe 
Peregrina. 

3 Acreditamos que a vivência da fé cristã se dá também da forma como conservamos e zelamos por nossas igrejas e 
centros comunitários. São lugares bem cuidados, conservados e restaurados. Há a valorização das pessoas, o 
contato entre os vizinhos, todos se conhecem. As celebrações transmitidas ao vivo on line foi uma alavancada. 

4 Em nossa paróquia há efetiva presença do pároco para a unidade e comunhão das comunidades; Diversas 
atividades foram feitas em conjunto com as comunidade; 

5 Na comunicação virtual (matriz em foco) lincado com as comunidades, informando e evangelizando; Uso de carro 
de som para divulgação de ações e eventos em nossa comunidade; Na participação dos grupos de famílias 

6 Crescemos na comunicação social, pois com isso todos podem saber dos acontecimentos, reuniões, de pastorais, 
entre outros eventos, Integração da comunidade com festeiros e noveneiros. 

7 Na atenção ao mundo da comunicação e comunidades virtuais que nos cercam; Na ação pastoral, na animação 
dos grupos de famílias; Na valorização das comunidades de que é melhor lugar para viver como irmãos, filhos e 
filhas de Deus 

8 Criação de página em redes sociais para divulgação de eventos e acontecimentos. Nossa comunidade é 
acolhedora e esta aberta a todos no entanto temos uma comunidade com moradores fixos e que, em sua maioria 
já participa ativamente da Igreja. 

9 Uso da mídia nas comunicações, celebrações e formação 

10 Hoje usamos muito as redes sociais, para divulgação de nossos compromissos na comunidade 

11 Houve aperfeiçoamento dos ministérios de música como também novos meios de comunicação (Whattsapp, 
sonorização das Igrejas) 

 



12 Nossos Grupos de famílias são participativos e frutuosos 

13 Nossa paróquia já possui experiência de comunidades solidárias; Possui comunicação virtual 

14 Grupos de famílias, atuação forte na comunidade. 

15 Crescemos muito pois é dado a cada comunidade a mesma importância, sendo que os momentos especiais como: 
crisma, 1a eucaristia, retiros e outros são feitos em forma de rodízio, para que todas as comunidades sejam 
contempladas. A coordenação paroquial também são composta por pessoas de todas as comunidades, dividimos 
os serviço e também a mão de obra; Unimos a nossa força e fé para ajudar a comunidade que precisar 

16 União e participação nas comunidades vizinhas, colaborando nas ações efetivas 

17 Tivemos a experiência de compartilhar com outras comunidades através do translado dos santos nos dias 
festivos. Foi muito bom houve muita participação das pessoas. 

18 Não houve crescimento 

19 Crescemos em grupos de famílias e nos grupos de liturgia 

20 A comunidade por si só são muito individualistas. Cada um procura viver a seu modo sem se preocupar muito 
com os demais. A nossa comunidade ainda bem que sempre colaborou e sempre foi solidária para as pessoas que 
necessitaram da nossa ajuda, principalmente nossos irmãos africanos, haitianos e baianos que aqui vieram a 
procura de trabalho na empresa frigorifico de franco. 

21 Sem contribuições 

22 Crescemos na participação de fiéis e lideranças; A formação de uma nova paróquia possibilitou  a proximidade 
com o Padre e as comunidades vizinhas; As orientações e formações dadas pelo Padre nos orientou e impulsionou 
a caminhar juntos de maneira mais uniforme possível 

23 Crescemos na troca de experiências na vivência da fé, do compromisso, com outro nos serviços de pastorais e 
comunidade. 

24 Estamos caminhando no mesmo ritmo 

25 Na paróquia de Maracajá, atualmente o movimento da rede de comunidades é muito dinâmico e nós como 
membros dessa paróquia temos: Leitura orante que envolve varias comunidades; Missa catequética onde são 
convidadas todas as crianças e naturalmente também os adultos; Missa nas casas envolve as famílias e estreita os 
laços de amizade tornando as comunidades mais solidárias, dentre outras atividades que dinamizam os 
relacionamentos. 

26 Tentamos cada vez mais estar unidos para fazer acontecer os serviços de pastorais da comunidade, fazendo 
conforme a disponibilidade de cada membro, empenho, dedicação e participação de todos os moradores; 
Realizando momentos de oração e encontro; Grupos de famílias, terço da mãe peregrina, celebração da palavra,  
reuniões do CPC aberto para todos; Gestos concretos para instituições beneficentes ao término dos encontros de 
grupos de famílias. 

27 Nós respeitamos as outras religiões, mas não dividimos experiências, pois nem sempre encontramos abertura 
para evangeliza-los 

28 Participação nos grupos de famílias; Missa nas casas de famílias; Assumirmos e realizarmos a s  decisões domadas 
a nível paroquial; Divulgação e evangelização nos meio de comunicação (facebook) 

29 Questionário devolvido em branco pela paróquia 

30 Nossa comunidade caminha conforme as diretrizes da matriz, mas possui um certo grau de independência: tem 
suas equipes de liturgia, grupos de cantos, ministros, coroinhas... Crescemos em independência. Também 
melhoramos na integração com outras comunidades 

31 Houve uma nova mentalidade de vivencia de fé em comunidade; Esta prática é própria de cada paróquia, 
provando a importância de grupos de famílias e comunidades menores; Crescemos pouco pois o CPP é muito 
voltado a programação e datas pastorais; Nesta prática está havendo boas melhorias; O mundo virtual contribui 
muito na evangelização e metodologias de tarefas mas é também preocupante o seu uso (tecnologias). 
(Reformular a s estruturas) nas comunidades menores acontece mas não se libertaram do comando da 
coordenação do CPP que também não tem autonomia deliberativa 

32 Estamos vivendo conectados em rede de comunidades em eventos e celebrações comunitárias e paroquiais; 
Fortalecimento do grupo de teatro são Francisco, maratona bíblica e encontros locais. 

33 Integração com as comunidades vizinhas; Surgimento dos grupos de famílias; Atendimento igualitário para todas 
as pessoas que buscam a comunidade; Ministros que serviam nas outras comunidades 

34 Somos uma paróquia recém criada, nos moldes de ser uma rede de comunidades. Nesta pequena caminhada 
procuramos nos unir e valorizar todas as comunidades. Temos uma padroeira que representa a paróquia imersa 
na rede de comunidades 



35 Na participação na paróquia solidária, contribuindo com várias entidades e projetos sociais; Aumento no número 
de famílias que pegam seus roteiros 

 
 

   

 O que faltou fazer? 

1 Trabalhar melhor os setores existentes das comunidades de nossa paróquia 

2 Compreender que a dimensão administrativa, econômica e de pastoral de nossa Igreja sempre caminharão 
conjuntamente. Particularmente, demoramos um certo tempo pra compreender esta organização. 

3 São poucos os grupos de famílias que funcionam. A paróquia foi dividida em 4 núcleos, só que esses núcleos só 
funcionam quando há algo a nível paroquial. Falta talvez que esses núcleos sejam melhor aproveitados durante o 
ano com atividades direcionadas a eles para que aja um entrosamento melhor entre as comunidades. 

4 Mais atividades nos grupos de famílias; Maior estímulo para participação comunitária; Estimular atividades entre 
redes de comunidades com a paróquia vizinha 

5 Dar mais visibilidade às diferentes ações realizadas na comunidade 

6 Resgatar grupo de jovens na comunidade e grupo de animação 

7 Ainda não incentivamos a vivência na experiência das comunidades solidárias. Há ideias mas poucas ações. 

8 Criação da pascom, que seja atuante e eficiente 

9 Motivar mais os grupos de famílias para que participem dos encontros e das tomadas de decisões nesses 
encontros 

10 As vezes falta divulgação empenho 

11 Faltou um jeito de motivar a participação das famílias nos grupos de famílias 

12 Devido a ser zona rural ainda é pouco o envolvimento com redes sociais 

13 Sem contribuições 

14 Não houveram contribuições 

15 Usar mais as mídias para a comunicação e divulgação dos eventos da paróquia. 

16 Mais comunicação virtual 

17 A forma como é convidada as pessoas muitas vezes não é a maneira ideal para a  pessoa se sentir confiante e 
acolhida para os encontros. A falta de animação entra as pessoas. 

18 Falta interesse, organização e trabalhos alternativos que despertem a participação e motivação das pastorais nas 
atividades da igreja. 

19 Faltou o CPP marcar uma reunião na comunidade para troca de experiência 

20 Integração e boa vontade das comunidades nos eventos aqui realizados 

21 Faltou troca de participação e visitação entre as comunidades 

22 Faltou aproveitar melhor os meios de comunicação, em destaque a internet, deixando-se de evangelizar 
principalmente os jovens 

23 Formação de grupos de famílias 

24 Renovação 

25 Em nossa comunidade precisamos melhorar a utilização das mídias sociais 

26 Trocar informações, conversar ideias com outras comunidades, para socializar os serviços a realidade de cada 
uma; Participar, ir em busca de aperfeiçoamento para os agentes pertencentes aos serviços de pastorais; Criar 
estratégias, formas dinâmicas para incentivar uma maior participação da comunidade nos encontros; maior 
entrosamento com o padre, com as pastorais, com a comunidade; encontros; momentos de vivências com jovens, 
para que sintam-se integrados e capacitados para ação evangelizadora. 

27 Ainda falta uma aproximação por parte de cada um de nós, leigos, dentro da mística ecumênica. 

28 Manter atualizado o facebook da comunidade; Reestruturação dos grupos de famílias 

29 Questionário devolvido em branco pela paróquia 

30 Explorar mais o mundo da comunicação virtual 

31 Mais testemunho dos líderes que vivem na comunidade; Faltou coragem em desafiar para novos grupos e 
comunidades menores; Ir em busca dos mais necessitados; Mais orientações sobre o mundo virtual e 
comunicação entre setores da diocese até comunidades. 

32 Sem contribuições 

33 

 

 



34 Estamos em processo de construção da nossa identidade paroquial 

35 Não foi conseguido organizar a pastoral dos grupos de famílias 
 

   

 Nossa comunidade sugere: 

1 Trabalhar a rotatividade; Criar subcomissões nos setores das paróquias. 

2 Que as comunidades possam experimentar o verdadeiros sentido de comunidade, que é a comunhão entre as 
pessoas e Jesus Cristo. Muitas vezes as comunidades são fechadas e não visam interesses comuns. 

3 Reativar e animar os núcleos e setores de pequenas comunidades; Em relação a missa virtual ficar atento se não 
vai acomodar as pessoas a acompanharem de casa e não irem nas celebrações. 

4 Estudos nas comunidades; motivação das comunidades para a vivência da rede proposta; Igreja em saída como 
pressuposto fundamental para renovação da paróquia. 

5 Incentivar participação das pessoas nos diferentes serviços. 

6 Sugerimos maior animação dos celebrantes na missa das comunidades, para o incentivo e convite aos novos 
grupos de animação. 

7 Reformular as estruturas, estimulando novas ações de evangelização; Assumir ainda mais os serviços para o bem 
do povo; Através das mais variadas ações pastorais, movimentos e serviços. 

8 Criação de setor de visitação com formação constante nas comunidades. 

9 Entrosamento entre os grupos de famílias: se reunir e celebrar ou simplesmente visitar outros grupos 

10 Mais compromisso 

11 As lideranças se unirem para oração e reflexão e dar mais exemplos de vivência própria de sua fé, não só com 
palavras mas com a prática. 

12 Que se propicie momentos não só de reuniões mas de oração/ reflexão que propiciem seus membros uma real 
experiência com Jesus Cristo. 

13 Dinamizar a animação pastoral da paróquia reformulando estruturas. 

14 Não houveram contribuições 

15 Continuar motivando as comunidades a viverem em unidade; Promover sempre que possível atividades de 
integração entre elas. 

16 Cada comunidade deverá administrar o seu próprio financeiro 

17 Vivenciar melhor a vida em comunidade. Ajudar a realizar novos sonhos, novos projetos na comunidade 

18 Sem contribuições. 

19 Sem contribuições. 

20 Maior conscientização das famílias para tornarem verdadeiros discípulos e missionários de Jesus Cristo 
demonstrando a vivência da fé entre os cristãos, mesmo nas adversidades. 

21 Criar um intercâmbio de pessoas entre as comunidades 

22 Em relação aos jovens, precisa-se o acompanhamento de casais que possam capacita-los e engajá-los na vida da 
comunidade. 

23 Motivação e incentivo para resgatar os grupos de famílias, primeiras comunidades. 

24 Sem contribuições. 

25 Que diferentes espaços de convivência cristã sejam valorizados, inclusive os de mídias sociais, mas sempre de 
forma controlada focando sempre na evangelização e na unidade da igreja. 

26 Maior entrosamento, participação, incentivo do padre no que se envolve as pastorais e a comunidade; Promover 
encontros com diversos temas da atualidade que envolva todas as idades, para palestras e confraternização; 
Trazer para as celebrações da palavra e eucarísticas, formas dinâmicas de conduzir a celebração, para que haja 
maior participação e incentivo aos que já participam; fortalecer a espiritualidade dos animadores, integrantes das 
pastorais com palestras, retiros para estar trazendo vivências para a comunidade; Criar espaços para oportunizar 
a juventude. 

27 

 28 Ter leigos específicos no serviço da comunicação. 

29 Questionário devolvido em branco pela paróquia 

30 Usar mais os meios de comunicação da comunidade e os virtuais também, para divulgar as atividades realizadas e 
tentar aumentar a participação das pessoas na igreja e pastorais. 

31 Reativar o que faltou. 

32 Sem contribuições. 

 



33 Combater as fofocas entre as comunidades; Respeito as outras religiões/igrejas ; criar grupos de jovens (pós 
crisma) 

34 Continuar na caminhada sendo rede de comunidades. 

35 Criar um mecanismo para controle e integrar os grupos de famílias, Constituir coordenações para gerir os grupos 
de famílias. 

 
 

 SER UMA IGREJA ABERTA AO ECUMENISMO E AO DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO 
 

 

  Reconhecer as igrejas não cristãs como sementes do verbo e o compromisso pela vida.  
  Tomar a iniciativa de ir ao encontro de promoções ecumênicas.  
  Aproveitar a Campanha da Fraternidade, sobretudo aquela de caráter ecumênica, bem como a Semana de Oração 

pela Unidade dos Cristãos para aproximação e diálogo. 

 
Ler na íntegra, em grupo, o Item 3.2.5, pág. 69 do Plano Diocesano de Pastoral e responder: 

 

 

   

 A partir desses compromissos assumidos em que crescemos? 

1 Crescemos aprendendo a respeitar e na abertura para o diálogo 

2 Ainda temos dificuldade de falar sobre ecumenismo; Entendemos que precisamos dialogar, porém não podemos 
perder a essência da fé contida na Doutrina da Igreja Católica 

3 Em relação ao ecumenismo não crescemos em nada. Há uma concorrência em relação às outras igrejas, não há 
diálogo inter-religioso. Perdemos muitos católicos. 

4 A comunidade possui um bom relacionamento com outras denominações cristãs; Crescemos ao passo que não 
impedimos ou atrapalhamos o caminhar de outras denominações 

5 No diálogo inter-religioso 

6 Com a união ecumênica, crescemos na participação solidariedade, na acolhida, vendo no outro uma maneira 
diferente de viver o amor de Jesus Cristo 

7 Nas caminhadas e manifestações abertas de forma bonita, passiva e responsável 

8 Não houve crescimento. Ainda há muito preconceito entre religiões. Isso a nível comunitário, paroquial e 
diocesano. Nossa comunidade recebe constantes visitas de membros de outras religiões, no entanto não realiza 
estas visitas, salientando que nossa comunidade é praticamente 100% católica. 

9 Respeito às outras Igrejas de nossa comunidade; No santuário, celebrações ecumênicas de formatura 

10 Sem considerações 

11 Menos discriminação das pessoas por causa de sua crença religiosa 

12 As visitações são feitas para todos independentes de religião 

13 Não vimos crescimento pois é um assunto muito limitado 

14 A Igreja promove mais aceitação em relação as outras crenças e ensina esse comportamento à nós 

15 Crescemos sim. Pois incentivamos a participação em atividades ecumênicas e sempre promovemos o respeito as 
outras igrejas 

16 Nossa comunidade compactua com essa aproximação 

17 Não crescemos neste ponto 

18 Não houve crescimento. 

19 Respeitamos a igreja de todos 

20 Muito pouco para ser considerada uma Igreja que luta para a união das igrejas cristãs, pois elas também lutam 
pela vida dos irmãos. Acontece menos diálogo para a unidade dos cristãos. Às vezes nós apenas sabemos criticá-
los. Não é isso que o Papa Francisco espera de nós. Disse ainda: O centro da nossa vida é estar na presença de 
Jesus e que a fé é encontro pessoal com Ele. 

21 Estamos em crescimento e de portas abertas a todas as igrejas 

22 Neste sentido não houve proximidade com outras denominações 

23 Respeito, aproximação, evangelização dentro da mística ecumênica. 

24 Há respeito e diálogo 

25 Neste item para nós o que mais utilizamos foi a campanha da fraternidade, que, a cada ano notamos um 

 



fortalecimento 

26 Crescemos na capacidade de perceber nas igrejas não cristãs o compromisso e o cuidado com a vida. 

27 Nós respeitamos as outras religiões, mas não dividimos experiências, pois nem sempre encontramos abertura 

28 Existe respeito pela evangelização feita por outras denominações religiosas 

29 Questionário devolvido em branco pela paróquia 

30 Infelizmente neste item não crescemos nada. Em nossa comunidade há várias religiões, mas cada uma se fecha 
em torno de sua doutrina e o diálogo inter-religioso não acontece. 

31 Não discriminamos, e trabalhamos com as que tem a mesma semente de fé, pela missão; Avançamos pouco em ir 
ao encontro pela busca da paz e fraternidade; a CFE ficou só na igreja católica e foi vivida na época da CF 

32 Através das atividades paroquiais como semana da família, maratona bíblica, teatro da semana santa e campanha 
da fraternidade divulgamos a abertura de nossa comunidade ao ecumenismo 

33 A comunidade não desenvolveu atividades neste campo 

34 Como a paróquia é recém criada estamos ainda nos fortalecendo internamente para posteriormente 
desenvolvermos o ecumenismo. Entretanto salienta-se que pastorais como a da criança e caridade promovem o 
ecumenismo. 

35 Na visitação de idosos independente de religião; Eventos ecumênicos como a caminhada da paz; existe 
ecumenismo com a pastoral social atendendo a todos 

 

   

 O que faltou fazer? 

1 Maior entendimento do tema em estudo (ecumenismo). 

2 Ter mais conhecimento sobre o assunto 

3 Falta abertura, conhecimento para um diálogo inter-religioso por mais que a campanha da fraternidade 
incentivasse 

4 Cultos ecumênicos por causas comuns; Integração e conhecimento da realidade de outras denominações 

5 Avançar no diálogo com as diferentes religiões; Trabalhar essa temática entre os diferentes serviços; Entender 
melhor o ecumenismo. 

6 Falta comprometimento de algumas igrejas 

7 Este reconhecimento as igrejas não cristãs é um desafio para as comunidades; Há muitos entraves e muros 

8 Falta sair em evangelização, falta nos impor como comunidade católica, como igreja formada e fundada por Jesus 
Cristo 

9 

 10 Aprender mais a lidar com as diferentes religiões 

11 Nós católicos rezar mais e praticar mais os ensinamentos e Jesus e da Igreja Católica; se os cristãos vivessem de 
sua fé 24 horas por dia o mundo seria melhor especialmente as lideranças 

12 Sem considerações 

13 Informações e interação 

14 Ir ao encontro dos irmãos separados, convidar para a comunidade 

15 Esclarecer ainda mais sobre o significado e a importância do ecumenismo, mas também orientar quanto ao fato 
de nem sempre sermos respeitados e muitas vezes até afastados 

16 Precisamos fazer estudos para o amadurecimento; Ainda não foi feito um estudo para amadurecer a ideia do 
ecumenismo 

17 Falta mais comunicação e aceitação de outras religiões para que haja mais união 

18 A união das pessoas na comunidade a desenvolverem um trabalho de pastoral para resgatar a participação e 
interesse das pessoas nas atividades da capela 

19 Faltou mais participação por parte de  todos 

20 Faltou diálogo inter-religioso na nossa comunidade e saber valorizar os irmãos evangélicos, pois já existem vários 
tipos de igrejas em nosso meio e todos merecem o nosso respeito e carinho. E tem mais muitos irmãos nossos 
que saíram da nossa igreja, talvez por falta de um bom diálogo, desprezo ou críticas. 

21 Sem considerações 

22 Faltou consciência da importância de manter diálogo 

23 Trazer as pessoas para uma maior aproximação, principalmente nas novenas, campanhas da fraternidade que 
tratam do assunto. 

24 Sem considerações 

 



25 Convém aqui ressaltar que precisamos ter maior conhecimento do PDP que nos auxiliará em implementarmos 
novas ações, mas que mais uma vez queremos registrar que pelo curto espaço de tempo que nossa comunidade 
religiosa tem, muito já foi feito e o trabalho é sempre feito com muita fé e amor. 

26 Faltam ações que promovam o diálogo inter-religioso; Conhecer melhor as demais igrejas para poder uma 
vivencia ecumênica 

27 Ainda falta uma aproximação por parte de cada um de nós, leigos, dentro da mística ecumênica 

28 Comunidade não respondeu 

29 Questionário devolvido em branco pela paróquia 

30 Faltou tomar a iniciativa de ir ao encontro das outras religiões. Falta integração entre elas. 

31 Provocá-las para as campanha junto com as que já participem 

32 Sem considerações 

33 Sem considerações 

34 Em construção 

35 Sem considerações 

Nossa comunidade sugere: 

1 Proporcionar formação sobre o que realmente é o ecumenismo. 

2 Realização de formação para lideranças sobre esta dimensão: Ecumenismo e diálogo inter religioso. 

3 Sugerimos missões populares onde oportunize aproximar as famílias também de outras denominações religiosas 
com a visitação de casa em casa. Dar motivação para isso acontecer. 

4 Formação que desperte a necessidade do respeito a outras denominações; Encontros em prol de questões sociais 
comuns 

5 Que esse diálogo seja feito entre os religiosos ordenados e as igrejas que congregam o ecumenismo. 

6 A organização de um evento com mobilização de todas as igrejas existentes de outras religiões para maior 
convivência, e união entre ambas as partes 

7 Entender e discernir com responsabilidade a questão das diversas igrejas ou religiões, como ir ao encontro, como 
abordar, como sugerir participação no compromisso pela promoção da vida 

8 Que nossa igreja seja uma igreja em saída, em evangelização. Que tenham mais atividades inter comunidades. 
Como pedido especial, já tentamos por diversas vezes sem sucesso, a presença do bispo em nossa comunidade. O 
mesmo nunca nos visitou. Gostaríamos da presença dele em alguma celebração 

9 Sem considerações 

10 Entender as demais religiões, mas ir sempre em busca de valorizar a nossa 

11 OS católicos rezar mais e a Igreja ensinar mais e melhor a doutrina da fé católica comparando-a com a Palavra de 
Deus (Bíblia) e o catecismo. 

12 Outras igrejas não estão organizadas na comunidade. 

13 Ir ao encontro de promoções ecumênicas 

14 Não discriminar, acolher , interagir, conhecer, respeitar outras crenças ou segmentos religiosos 

15 Promover reflexões e estudos sobre o tema. 

16 Precisamos fazer estudos para o amadurecimento 

17 Fazer uma campanha em prol das pessoas necessitadas. Trazer pessoas mesmo que de outras religiões, para 
ajudar na comunidade. 

18 Sem considerações 

19 Sem considerações 

20 Aproveitar aquilo que for bom praticado pelas igrejas cristãs, levando em consideração a nossa CF 2016 que é 
ecumênica, participando também outras Igrejas Cristãs e sua organização. Disse o Papa: A salvação vem de como 
tratamos as outras pessoas e não da adesão estreita de um conjunto codificado de prescrições. 

21 Promover eventos ecumênicos com outras igrejas 

22 Realizar ao menos uma vez ao ano um encontro ecumênico, reunindo todas as denominações religiosas. 

23 O encontro ou estudo onde possa haver um dialogo maior entre todos. 

24 Sem considerações 

25 Que seja feito oficialmente uma semana se oração pela unidade dos cristãos 

26 Promover momentos ecumênicos a fim de conhecer e viver um pouco de cada igreja; Tratar com igualdade as 



diversas igrejas de nossa comunidade. 

27 Que nós leigos procurássemos as famílias e evangelizar com todo respeito para um diálogo aberto como a igreja 
presença de Cristo Bom Pastor 

28 Em momentos oportunos onde outras denominações religiosas participam expressas o desejo de realizar um ato 
ecumênico 

29 Questionário devolvido em branco pela paróquia 

30 Nossa comunidade sugere mais diálogo e entrosamento entre as religiões. Uma abertura sincera ao ecumenismo 
com base no respeito uns pelos outros, sem críticas. 

31 Convidar outras a participarem das campanhas e projetos de solidariedade. 

32 aprofundamento de conhecimento também sobre outras religiões. 

33 Sem considerações 

34 Com o fortalecimento da paróquia possamos desenvolver atividades ecumênicas na esfera paroquial 

35 Leitura Orante da Bíblia, Escola Bíblica 
 

   

 Além de tudo o que foi avaliado anteriormente, durante os 4 últimos anos, o que aconteceu de mais significativo que tenha 
contribuído para caminhada pastoral de nossa comunidade? 

1 Mais formação; mais liberdade de expressão; ferramentas para capacitação dos leigos (Escola de Teologia, Escola 
de comunicação; Organização das comissões e subcomissões de liturgia. 

2 Sem respostas. 

3 Implantação da pastoral do dízimo: acabou oportunizando a pastoral da visitação; A visita pastoral do nosso bispo 
Dom Jacinto em setembro de 2016 foi muito bom. 

4 Integração; Unidade; Participação de novas pessoas como membros das pastorais. 

5 Visitação nas casas, nas diferentes ruas do bairro; Sermos uma comunidade harmônica, unida e que dialoga e 
valoriza os trabalhos de cada pessoa; Continuar buscando o engajamento das pessoas na comunidade. 

6 Um dos maiores motivos foi a troca de pároco, onde estávamos acostumados com um ritmo e tivemos que nos 
adaptar com uma outra visão e realidade bem diferentes. A comunidade está tentando se adaptar com esta 
forma diferente de evangelização. 

7 Acolhimento aos mais variados dons e vocações que nos foram apresentados; A participação bonita das famílias 
nas missas, celebrações e promoções; A presença na vida das famílias do pároco e o vigário. 

8 A criação de nossa paróquia, semana missionária com a presença dos seminaristas, mutirões de confissão. 

9 Igreja solidária com troca de visitas missionárias e celebrações; CAEP entrosada com as outras pastorais. 

10 Para nós foi a criação da nossa paróquia com esse novo modelo de paróquia. 

11 Retiro dos ministros, no santuário em caravaggio; Construção do Santuário do Sagrado Coração de Jesus; Curso de 
liturgia com Frei José Ariovaldo no centro de pastoral são José. 

12 As visitações junto a semana da família foram bem aceitas; Formação CPC, Ministros da Palavra; Dízimo como 
oferta envelopes nas missas (antes era anual) 

13 Unificação do dízimo; Comunidade solidária e paróquia solidária. 

14 Maior abertura em relação aos leigos, seus trabalhos e aceitação dos mesmos pela comunidade; Nomeação de 
um bispo desta diocese (anteriormente pároco desta paróquia, o dom Onécimo. 

15 Sem respostas. 

16 Criação e inauguração do Sagrado Coração de Jesus em Içara; E Na comunidade a coroação de nossa senhora no 
dia 27 de maio de 2017; E nada mais significativo porque só continuamos fazendo o que sempre fizemos. 

17 Foi feito visitas nas famílias dizimistas e foi obtido um bom resultado, houve mais participação nas missas 
mensais. 

18 Missa do dizimo com a participação dos missionários; Liturgia da palavra mais simplificada; Coroinhas presentes 
nas celebrações. 

19 A presença do padre na comunidade; Missa da coleta do dízimo de cada mês; Cerco de Jericó. 

20 Foi muito bom a semana da família 2016, a reza do terço com as famílias pelas ruas de nossa cidade. A formação 
do grupo de jovens; Na festa de corpus Christi com a mudança dos enfeites para a coleta de alimentos e roupas a 
serem distribuídos aos mais necessitados. 

21 Mutirão de visitação; Famílias visitando famílias; Missa nas famílias 

22 A instalação de uma nova paróquia em nossa área pastoral, que possibilitou um contato mais próximo com o 
padre; A estruturação da pastoral do dízimo; Oportunidade dada aos leigos, capacitando-os e  trazendo novas 
lideranças para a comunidade; Setor financeiro voltado para a evangelização; Participação de todas as lideranças 

 



nas formações; As formações são preparadas com temas amplos, impulsionando a participação de todas as 
lideranças, consequentemente os mesmos entendem a importância di trabalho e caminhada em união, que na  
igreja toda pastoral está interligada, para um bom êxito geral vai depender de todos. 

23 Visitação nas famílias, encontro de pais, e catequizandos; Coroação de nossa senhora; Festa da igreja sagrada 
família é feita a festa sem uso do álcool e almoço com preço acessível, as famílias participam. 

24 Não houveram contribuições. 

25 Os últimos 4 anos foram caminhados para a reconstrução de nossa comunidade. A comunidade fechou as portas 
depois da passagem do furacão ,que danificou a igreja. Retomamos no ano de 2014. 

26 Ano da misericórdia; a JMJ. 

27 As missas; Missão jovem; Novos ministros da comunhão; Caminhada da sexta feira santa indo na comunidade de 
nova horizonte celebrar juntos; Visitas de nossa padroeira nas comunidades; Animação de cantos: as pastorais, o 
dízimo, catequese, liturgia, mãe peregrina, grupos de famílias, as festas do padroeiro... 

28 Momentos bem celebrados em celebração paroquial; Celebração da santa missa nas casas; Festa do padroeiro e 
que mobiliza a comunidade. 

29 Questionário devolvido em branco pela paróquia 

30 Muitas coisas boas aconteceram neste período fortalecendo a nossa fé e aumentando a nossa participação da 
comunidade. Entre elas o início do terço dos homens, visita da imagem de Nossa Senhora do Caravaggio e 
Sagrado Coração de Jesus, Missa todo dia 12 de cada mês pelos 300 anos da aparição de nossa senhora 
aparecida, Procissão de corpus Christi, retiro de crismandos de nossa paróquia, missa do Movimento de irmãos. 

31 Paróquia não devolveu o questionário 

32  

33 Reforma da capela e do salão paroquial com instalações organizadas; missões redentoristas; missas semanais e 
dominicais; formação paroquial de liturgia; modelos de festas que envolvem mais pessoas (partilhas); aumento da 
participação dos homens na comunidade. 

34 A criação da paróquia 

35 Evolução do PDP; Estudo dos documentos da CNBB; Várias formações com palestrantes de renome. 
 

   
   
   
 Urgência 3 

IGREJA, LUGAR DA FORMAÇÃO 

 

 “O processo de iniciação cristã, refere-se a um itinerário catequético permanente, que não se limita à formação 
doutrinal, mas integral, à vida cristã. A inspiração bíblica, catequética e litúrgica é condição fundamental para a iniciação 
cristã de crianças, bem como adolescentes, jovens e adultos que não foram suficientemente evangelizados. É tarefa de 

toda Diocese:” (PDP, 157) 

 

  
 

NA INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ 
 

 

  Afirmar a família e a comunidade eclesial como lugares de iniciação cristã.  
  Desenvolver um processo de iniciação que conduza ao encontro pessoal com Cristo.  
  Considerar a vida e a realidade aonde o cristão está inserido no processo de iniciação à vida cristã.  
  Utilizar a Palavra de Deus, a doutrina e testemunho de vida na animação catequética.  
  Utilizar o Rito de Iniciação Cristã de adultos – RICA, em celebrações de batismo. 

 
 

Ler na íntegra, em grupo, o Item 3.3.1, pág. 70 e 71 do Plano Diocesano de Pastoral e responder: 
 
 

 

   

 A partir desses compromissos assumidos, em que crescemos? 

1 Nas Celebrações Litúrgicas e estudos bíblicos em comunidade 

2 Na visitação às famílias através de projetos missionários. O crescimento de pastorais como a dos coroinhas, que 

 



além de iniciar as atividades das crianças na comum idade, faz com que a família participe junto. As 
oportunidades em formação para leigos também aumentaram. 

3 Nossa comunidade a partir de 2012 teve um crescimento espiritual muito grande, valorizando sempre as 
celebrações (culto, missa) sempre valorizando a presença das pessoas (adultos e crianças). Graças a implantação 
do dizimo houve um crescimento ainda maior. 

4 Crescemos na participação dos grupos de famílias onde são feitos encontros nas casas onde as famílias estudam 
juntos na participação de novenas ou ainda na realização de terços realizados nas casas; Também a catequese 
que deixou se der somente na igreja e passou a ser realizadas alguns momentos nas casas dos catequizandos, 
levando a palavra de Deus as famílias. 

5 Tivemos mais participação; Comunhão - a vida comunitária; Os grupos de famílias; Tivemos mais evangelização; 
Nos grupos de famílias houve mais incentivo para formar mais líderes; Encontros de liturgia, Ministros da 
Eucaristia 

6 A vida cristã inicia-se com o sacramento do Batismo, desenvolvemos com a continuidade da catequese com 
participação dos pais nas celebrações eucarísticas de onde alguns já seguem a um serviço de pastoral de nossa 
Igreja, Crescemos em vários ambitos da vida cristã. Ex. A eucaristia nas casas para as pessoas acamadas, visitas do 
dízimo, terço na comunidade. 

7 Na vivência comunitária auxiliando aos mais necessitados (visitas aos doentes, doações de cestas básicas 
ofertadas pelos dizimistas, terços nas famílias)...; Maior participação em celebrações e encontros de oração; Mais 
pessoas inseridas e participando na vida da comunidade cristã nas diversas pastorais (coroinhas, novos ministros 
da eucaristia, catequistas, grupos de cantores); Motivamos e acolhemos leigos e leigas pra participar. 

8 Crescemos em termos de fé, participação e mais ligação entre igreja e famílias. Ex. A participação das famílias na 
catequese, ministros da palavra... 

9 Catequese de adultos; Ambiente adequado para os encontros de catequese; Uso dos novos roteiros de catequese 

10 Na fé, em família, em comunidade 

11 O ponto principal observado é a inclusão das famílias na participação da catequese, celebrações litúrgicas, 
ressaltando a importância da família e o compromisso na iniciação da vida cristã das crianças adolescentes e 
jovens 

12 Crescemos no entendimento do significado da expressão "iniciação a vida cristã", que não acontece tão somente 
nos encontros de catequese, mas sim na família e na comunidade; Crescemos nas ações que levam a iniciação a 
vida cristã através de boas ações como campanhas solidárias, visitas e momentos de orações aos necessitados e 
demais atividades sociais. 

13 Realização dos encontros com os pais da catequese; Realização das celebrações com a família; Catequese dentro 
do ano litúrgico. 

14 A catequese evoluiu, procurando aproximar a família dos catequizandos na vida da igreja 

15 Catequista estudando o novo método catequético, participação dos pais na catequese e celebrações; Participação 
dos catequizandos como coroinhas, grupos de famílias como leitores. Celebrações presentes no itinerário 
catequético e roteiro de crisma; Participação nas datas comemorativas lembradas pela Igrejas 

16 Crescemos na iniciação à vida cristã através da catequese para crianças; Incentivando a participação das crianças 
nas liturgias 

17 Crescemos através de cursos de capacitação e vivência comunitária que a diocese e a paróquia proporciona. 

18 Com o início da Missa do dízimo na capela com o convite das missionárias; Novas normas de liturgia, melhorou as 
celebrações tornando-se mais clara a palavra, atraindo a participação de mais pessoas; Terço missionário: 
celebração feita com as missionárias do dízimo e a comunidade uma vez por mês; Organização dos coroinhas e 
participação do padre na catequese. 

19 Crescemos em nossas celebrações da palavra, evangelizando as pessoas; Momentos de adoração ao santíssimo 

20 Crescemos na organização, participação em reuniões, encontros. Conquistamos mais pessoas a participar dos 
encontros dominicais (cultos, missas, confraternização)  tendo a presença também dos visitantes 

21 Formação de coroinhas; Formação de ministros da comunhão; Formação de missionários em geral; Oportunidade 
dada aos leitores; A solidariedade como cristão aos menos favorecidos; 

22 Sabemos que a construção do Reino de Deus é crescimento continuado, não finito, podemos afirmar que o PDP, 
neste período de 5 anos teve avanços significativos. O avanço deve-se ao interesse dos cristãos ( apesar de poucas 
lideranças) em participar dos encontros de formação promovidos pela Diocese, paróquias e comunidades. Dentre 
as atividades destacamos: A proximidade do pároco com os fiéis nas comunidades; Estudos da CF, Natal, grupos 
de famílias com novenas nas casas; Corpus Christi; Mãe Peregrina com reza do terço nas famílias; Apostolado da 



Oração; Grupos de Famílias; Pastoral do Dízimo; Formação de Catequistas; Formação para ministros 
extraordinários da Sagrada Comunhão e da Palavra, com zelo maior para com a Palavra, parte central da 
evangelização; Estudo Bíblico; Estudo do PDP; Festa do padroeiro; Festa da família; Festa junina, envolvendo 
todas as comunidades da paróquia; Peregrinação a porta santa da Misericórdia; Leitura da revista diocesana; 
Crescimento dos leigos nos trabalhos pastorais; Casais que fizeram catequese de adulto para receberem o 
sacramento da crisma e o sacramento do matrimonio (RICA); Oportunidade de participação do curso de Teologia 
para leigos. 

23 Incentivo ao estudo da Palavra junto com o novo roteiro catequético; Trabalhar para que a criança perceba-se 
como semente de evangelização na família, despertando o interesse e participação; As mudanças das datas da 
primeira eucaristia e crisma em sintonia com o inicio do ano litúrgico. 

24 Na fé, mais ações ; Mais pessoas participando das pastorais, nas coletas do dizimo com organização de grupos de 
famílias; Formação dos pais na catequese 

25 Missas catequéticas; Dizimistas mirins; Catequese de adultos; Missas nas casas; Capelinhas vocacionais 

26 Crescemos muito na fé; Formamos grupos de cantos; Na prática da oração e caridade; OS meios de comunicação 
muito bom para o nosso diálogo e informação aos assuntos da Igreja. 

27 Crescemos pouco diante da realidade do documento, creio que estamos engatinhando e que a comunidade 
necessita de maior compromisso, uma verdadeira decisão para ter esse encontro com Jesus verdadeiro, 
desenvolvendo intimidade e sendo fiel. 

28 Participação da família na catequese 

29 Questionário devolvido em branco pela paróquia 

30 Nos últimos anos tivemos uma grande resposta na evangelização de nossos jovens, frutos de uma catequese com 
grande participação dos catequizandos, pais e comunidade. Oferecemos oportunidade para o engajamento dos 
jovens nas atividades desenvolvidas e cresceu a participação dos adolescentes e jovens nas celebrações, grupos 
de cantos e demais pastorais. 

31 Crescemos em estrutura física 

32 Crescemos em comunidade na renovação das lideranças, dando apoio para o crescimento pessoal e 
amadurecendo a fé, dando espaço para participação de todos os processos de formação oferecidos. Ex. Escola 
paroquial, ETL, Escola vivencial MCC, Formação permanente das pastorais, EDEJU... 

33 A partir desses compromissos nós como comunidade acreditamos que crescemos como evangelizadores desde a 
iniciação a vida cristã 

34 Crescemos na fé através do encontro com Jesus Cristo na missão de evangelizar cada irmão necessitado 

35 A comunidade não cresceu em relação a este item do PDP 
 

   

 O que faltou fazer? 

1 Incentivo/ motivação dos padres 

2 Maior empenho em reunir os grupos de famílias, principalmente no tempo comum. Administrar os meios de 
comunicação para que não influenciem negativamente na vida das famílias e nem ocupem, espaço que deve ser 
destinado a oração familiar e encontro com a comunidade. 

3 Apoio maior para a juventude. Continuamos apoiando as pastorais existentes nas comunidades. Incentivar a 
formação de leigos e para conselhos 

4 Faltou a participação de forma maciça nas famílias 

5 A presença do padre; Mais planejamento com datas - meses - organização; A falta da presença dos pais na 
catequese; Com a presença do padre, ter um padre para coordenar e incentivar na catequese - pais adolescentes. 
Motivação e muita organização/ Planejamento 

6 Faltou a evangelização na comunidade ou participação da família onde as famílias estão repartidas e encima do 
muro. Nossa comunidade é sedenta de oração. 

7 Criar condições para que os adultos participem dos processos catequéticos de iniciação a vida cristã na própria 
comunidade.; Incentivo e apoio das pastorais para com os grupos de jovens, com objetivo de fortalecê-los. 

8 Faltou mais integração entre paróquia e comunidade e unir mais as lideranças nos serviços pastorais. 

9 Formação para as pastorais e o povo em geral 

10 Oração em família, dedicar mais tempo na formação de crianças, adolescentes e jovens 

11 Pela não orientação, formação e estudo do PDP deixou-se de observar o pluralismo e subjetivismo das pessoas 
inseridas no processo de iniciação a vida cristã. E o trabalho em conjunto das pastorais/movimentos para 
fortalecer a vida cristã, assim como o RICA 

 



12 Ainda podemos melhorar na questão da participação das crianças e jovens nas atividades da igreja e celebrações 
litúrgicas, Bem como cativar as famílias para participarem mais ativamente da catequese 

13 Envolver ainda mais a comunidade nos encontros de catequese 

14 Faltou sair do nosso comodismo e abraçar mais as causas da igreja; Faltam pessoas nas comunidades que se 
disponham a fazer estes diversos serviços 

15 Falta mais oração nas famílias, mais pessoas que se dispõem em assumir catequese, que sejam perseverantes nos 
estudos, testemunho. 

16 Faltou colocar em prática muitos dos ensinamentos recebidos 

17 Mais participação da comunidade 

18 Incentivo na participação das famílias que ainda estão distantes da Igreja a participarem e fortalecerem a fé. 

19 Motivar mais as pessoas para participar 

20 Diálogo aberto e sincero entre lideranças com jovens que necessitarem de ajuda para atingir determinadas metas 
(ex. Crisma). Resgate de jovens e adultos para o compromisso Cristão; Como receber os sacramentos; Conquistar 
novas lideranças 

21 Cativar os pais na participação litúrgica onde os mesmos passem a interagir diretamente fazendo parte da 
catequese, liturgia. 

22 A comunidade, por fazer parte da região dos lagos sofre êxodo. No verão aumenta consideravelmente o número 
de cristãos que frequentam a Igreja na celebração da Palavra e na celebração da Eucaristia, e no inverno se 
ausentam; Falta dinamismo e boa vontade dos moradores em participar das celebrações e outras atividades 
desenvolvidas na comunidade, tais como, terço nas famílias, nas novenas dos grupos de família, Natal e 
Campanha da Fraternidade; Continuidade nos trabalhos pastorais dos jovens que encerram o processo 
catequético ao receber o Sacramento do Crisma, que em consequência ocorre o enfraquecimento do número de 
jovens na Igreja; Pessoas para assumir lideranças; Poucas crianças para o estudo catequético forçam os pais a 
procurarem outra capela para que seu filho frequente a catequese; dar continuidade ao RICA 

23 Mais comprometimento da equipe de catequistas para realização de eventos programados pela paróquia. 

24 No nosso ver não faltou nada, estamos colocando em prática o que aprendemos 

25 O compromisso de cada um em valorizar o momento de formação; Maior empenho das lideranças leigas; 
Participação dos pais na catequese 

26 Mais formações para membros que se doam para servir a comunidade; Motivação para os jovens 

27 Primeiro tomar a decisão de seguir Jesus e assim ajudar as pessoas a conhecê-lo, lembrando que ele é o ponto 
principal para o seguimento na vida cristã 

28 Incentivar mais leigos para participar da Pastoral catequética 

29 Questionário devolvido em branco pela paróquia 

30 Missões com os catequizandos ; retiros voltados à uma igreja em saída; Formações específicas para diversas 
pastorais. 

31 motivação para participação na igreja/comunidade; motivação para grupo de jovens a participar da vida da 
comunidade 

32 Pensamos que falta apoio financeiro para a continuidade da formação e fiel cumprimento do item 3.2.4 do atual 
PDP.. .A formação deve ser prioridade no discernimento nas situações onde a falta de dinheiro pode impedir a 
vontade de buscar o conhecimento. 

33 Faltou incentivo maior para os jovens para que eles participem mais nas celebrações 

34 Faltou mais participação comunitária de pastorais que se disponibilizem a trabalhar em prol da evangelização 

35 Ir ao encontro das pessoas, visitar as famílias, deixar de nos acomodar 
 

   

 Nossa comunidade sugere: 

1 Integração entre os padres e comunidade, cursos de formação ministrados por pessoas qualificadas 

2 Melhorar os encontros de preparação para o matrimonio e principalmente, batismo, visto que são "portas" para 
muitos cristãos católicos não praticantes. Desenvolver ainda meios de catequizar os pais que por vezes não 
incentivam os filhos na catequese. 

3 Mais formação de pastorais inexistentes na comunidade, catequese para as famílias (pais, responsáveis). 

4 Modelo de celebrações/ encontros que possamos envolver toda família. 

5 A presença do padre, para incentivar, elogiar; Apresentar nas celebrações - fazer algo que atraia os jovens - O 
coordenador deve ter uma preparação para o que vai coordenar - A falta de jovens nas missas - mais incentivo na 
parte financeira para investir nas pastorais 

 



6 Recomendamos visitas nas famílias do catequizando fazendo o terço nas casas das famílias; Realizar batizado na 
igreja da comunidade. 

7 Promover mais integração com encontros e atividades entre as pastorais, comunidades para com os jovens; 
Promover mais integração com encontros e atividades entre as pastorais, comunidades para com os jovens; 
Promover atividades e encontros que mobilizem e motivem as famílias no incentivo e apoio para com seus filhos 
na caminhada de fé dos mesmos e na disposição para os trabalhos na Igreja. 

8 Criar mais eventos que motivem e incentivem os jovens a participar da vida na igreja. 

9 Estudo do documento "Iniciação a vida cristã" que a maioria entende como catequese para receber sacramentos. 

10 Infância missionária; Exemplo dos pais; A Igreja envolver e promover mais atividades envolvendo as famílias. 

11 Fortalecer a relação entre as pastorais envolvidas no processo de iniciação a vida cristã; Intensificar e reforçar as 
formações e capacitar melhor catequistas e envolvidos neste processo; Criar grupos de estudos e troca de ideias 
entre comunidades; Instituir o diaconato permanente em nossa diocese. 

12 Um encontro para famílias, muito bem preparado e que aborde temas que realmente toque no coração das 
pessoas que não colocam Deus e a família em primeiro lugar em suas vidas. 

13 Oferecer formação - Coral infantil 

14 Que se faça um convite individual para cada pessoa, visitando-a e motivando-a a serviço da Igreja. 

15 Resgatar valores cristãos nas famílias, oração em família; Compreender e vivenciar mais os ensinamentos bíblicos, 
pois estamos em outros tempos, porém as Escrituras continuam as mesmas; Acolher e dar atendimento a todos 
sem distinção. 

16 Sugere-se que sejam feitas nas comunidades palestras motivacionais de incentivo a iniciação a vida cristã. 

17 Buscar mais participação na Igreja; Convidar amigos, vizinhos.. 

18 Uma ação ou evento que envolvam os pais a participarem da catequese para fortalecer a fé na família. 

19 Realizar momentos de evangelização, com pregação x testemunho 

20 Que cada comunidade assuma seu compromisso (enterros, missas, de sétimo dia, em tempo de missa de corpo 
presente ao invés de enterro) nossa igreja estará de portas abertas. Participação dos pais com seus filhos, na 
catequese e na celebrações (missas e cultos); Dialogar com as crianças, jovens e adultos, para interar-se de suas 
dificuldades; Conquistar novas lideranças. 

21 Interação com a comunidade, dando espaço aos mesmos em diferentes atividades religiosas; Fazer dois 
encontros com os pais e comunidade como um processo de avaliação na aplicação dos interesses católicos 
(Liturgia, Catequese, Grupos de Famílias, Mãe Peregrina; Apostolado da Oração) nas comunidades. 

22 Continuar na missão; Promover atividades de integração dos cristãos; Estudo Bíblico e leitura orante da bíblia; 
Estudos de preparação para ministros de exéquias, comunhão e palavra; Incentivo para participação de mais 
leigos nos trabalhos pastorais; Repensar a catequese RICA; Motivas a catequese para uma maior conscientização 
a participação das celebrações seja eucarística, seja da palavra; Envolver as crianças a colaborarem nos serviços 
da Igreja tais como acolhimento dos fiéis, coroinhas, distribuições de folhas da celebração, etc 

23 Propor gincana bíblica com tarefas referentes também a missa catequética para incentivar o estudo da bíblia e a 
participação nas celebrações; Pedir ao celebrante que chame os catequizandos para dar a bênção. 

24 Conforme a segunda pergunta estamos trabalhando em comunidades. 

25 Que os pais participem da catequese com os filhos; Que os pais sejam envolvidos na liturgia para que voltem a 
participar das missas; Continuem as missas com benção de objetos sagrados e assim as famílias voltem a ter os 
espaços de oração em casa. 

26 Encontros mais objetivos. 

27 Tornar as celebrações mais catequéticas e acolhedoras; Buscas maior entendimento da palavra. 

28 Ambiente próprio e fixo para a catequese; Tentar catequizar mais os pais para a participação 

29 Questionário devolvido em branco pela paróquia 

30 Fortalecer grupos de famílias; Fortalecer a catequese. 

31 Que liderança da comunidade assuma somente uma pastoral; fazer encontros na comunidade em busca de 
lideranças 

32 Que anualmente se realize um encontro com todas as famílias com um tema específico para estudo e encontros 
de busca do retorno dos que participaram da formação e por muitos motivos não preservaram o trabalho 
pastoral; Respeitar a realidade e individualidade de cada um, de sua historia de formação e vivência pessoal 

33 Mais retiros voltados para os jovens, com mais motivações. 

34 Faltou formação no sentido de conscientizar todos de forma clara e objetiva. 



35 Uma igreja mais misericordiosa, mais voltada aos pobres, uma igreja mais fora do templo, momentos de cultivo 
nas coordenações. 

 
 

 NA ANIMAÇÃO BÍBLICA DA VIDA E DA PASTORAL 
 

 

  Investir na formação dos católicos fundamentando-se na Palavra de Deus.  
  Oferecer formação abrangente e específica dos conteúdos fundamentais da fé (doutrina).  
  Propor iniciativas para aquisição de Bíblias, bem como sua utilização.  
  Proporcionar boa animação bíblica em toda a ação pastoral  
  Incentivar a animação bíblica nos grupos de famílias e pequenas comunidades.  
  Fortalecer e incentivar o exercício da leitura orante da bíblia.  
  Criar e fortalecer escolas paroquias de formação.  
  Organizar ou reestruturar os encontros de preparação para o Batismo e Matrimônio.  
  Incentivar a Pastoral da Comunicação. 

 
 

Ler na íntegra, em grupo, o Item 3.3.2, pág. 71 e 72 do Plano Diocesano de Pastoral e responder: 
 

 

   

 A partir desses compromissos assumidos em que crescemos. 

1 Escola de Liturgia e formação para ministros da Palavra 

2 No fortalecimento da Pastoral da Comunicação em nossa comunidade; na descentralização dos grupos de 
famílias; Retiros e formações paroquiais para o Ministério da Palavra, e da Comunhão Eucarística e lideranças em 
geral. Participação da juventude nas pastorais, em especial a catequese. As celebrações da palavra todos os finais 
de semana. 

3 Crescemos com celebrações (culto e missa) bem animada, reflexão da palavra de Deus com entusiasmo, equipe 
de cantores com formação, sempre lembrando que Deus é Pai. 

4 Aqui na comunidade acontece um grupo de oração e estudos, onde toda quinta feira acontece um encontro entre 
famílias para o estudo e aprofundamento bíblico. Crescemos também na participação de cursos e escolas 
paroquiais, comarcais e diocesanas. Estudos onde 4 membros participam da escola diocesana de liturgia, 2 da 
escola de comunicação e 1 da escola de catequese 

5 Nos grupos de famílias - Valorização da bíblia; Cursos foram abertos para toda a comunidade; estudos bíblicos, 
houve formação para os ministros da comunhão e da palavra; O uso da liturgia diária; Grupos refletindo a Bíblia; 
Na catequese esta usando e refletindo a Bíblia. 

6 Crescemos nos encontros realizados a nível paroquial em participação nos encontros, estudos dos documentos, 
formação  de ministros revitalizando famílias dizimistas, da nossa comunidade, o informativo paroquial mensal. 

7 Participação e ampliação dos grupos de famílias; no Incentivo de aquisição de bíblias, por meio da pastoral do 
dízimo; Formação e organização de pastoral do dízimo, que motiva e acolhe as famílias para a oferta e 
participação das missas; Dando prioridade aos aspecto litúrgico, nas nossas festas religiosas 

8 Pastoral da Comunicação, preparação para o Batismo e demais sacramentos; Informativos da paróquia. 

9 Formação para as lideranças encarregadas de ministrar os encontros de batismo; Missas nos grupos de famílias; 
Leitura Orante na catequese; Alguns encontros de estudo 

10 Conhecimentos, fortalecimentos, clareza da Palavra de Deus 

11 Leitura Orante nos encontros da Catequese; Formações em quantidade e diversidade, mas sem qualidade; 
Iniciação a Pastoral da Comunicação, assim como a reestruturação dos encontros para preparação do Batismo e 
Matrimônio 

12 Crescemos na formação dos católicos, nos encontros de grupos de famílias através de novenas e momentos de 
orações na prática da leitura orante principalmente nos encontros de catequistas e estudos das cartas. 

13 Formação para ministros da Palavra; Participação nas escolas de formação diocesana de Teologia 

14 A preocupação na formação das lideranças na preparação do curso de matrimônio e do batismo; A escola de 
formação com incentivo à leitura bíblica 

15 Formação de Ministro da Palavra; Ministro da Comunhão; Maior número de leigos; Formação de Coroinhas; Datas 
comemorativas lembradas pela Igreja; Retiros, Ano Mariano, Estudo sobre Maria 

16 Prática da leitura orante na catequese; Sorteio de bíblias nas missas; Participação nos grupos de famílias; 

 



Encontros de noivos em preparação para o matrimônio; Preparação para pais e padrinhos do batismo 

17 Catequistas, grupos de famílias, grupos de canto, coroinhas, com todas estas pastorais adquirimos mais 
conhecimentos 

18 Não houve crescimento 

19 Nos momentos de formação da Liturgia; Nos encontros das pastorais incentivando a animação bíblica 

20 No conhecimento, na fé, repassando para outros grupos 

21 Na participação dos encontros:  Catequese, Grupos de Famílias, Ministros da Palavra, Apostolado da Oração, Mãe 
Peregrina 

22 Com a oportunidade dada no estudo de formação para os leigos referentes a celebração da palavra houve um 
maior crescimento da apresentação bíblica; Destaque para a celebração da palavra que veio substituir a reza do 
terço aos domingos; Curso bíblico; maior zelo nas leituras nas celebrações; Crescimento da leitura do evangelho 
em todos os encontros pastorais, nas famílias e na visitação aos doentes; Doação de bíblias para famílias 
dizimistas (duas por celebração do dízimo); Celebração de entrega da bíblia para crianças da catequese 

23 É presenteado o dizimista com uma bíblia por mês; Crescimento da participação das famílias com estudos dos 
roteiros nos grupos de famílias, tratando de temas atuais; Incentivo das comunidades na participação da pastoral 
da comunicação; Os ministros visitam os doentes e realizam a leitura do evangelho do dia. 

24 O compromisso de levar a bíblia nos grupos de famílias, o sorteio da bíblia todo mês na missa, incentivar os fiéis a 
lerem; na compra das bíblias para os catequizandos 

25 Leitura orante mensal; Formação mensal (escola da fé); encontros de batismo organizados; Pascom iniciando na 
paróquia. 

26 Na evangelização catequética com a leitura orante; Nas participações dos grupos de famílias e práticas na vivência 
cristã. 

27 Maior abertura ao leigo; Mais formação em conteúdos bíblicos (ainda que pouco); O leigo como parte da igreja, 
agente transformador 

28 Participação nas escolas paroquiais de formação para leigos; Grupos de famílias ativos e bem participativos; 
Grupos de oração mensal com as famílias (mãe peregrina e sagrado coração de jesus); Encontro mensal dos 
missionários do dízimo 

29 Questionário devolvido em branco pela paróquia 

30 A escola da fé trouxe subsídios para as lideranças das diversas pastorais assumirem e desempenharem sua missão 

31 Ter um dia reservado somente para o curso bíblico na paróquia; Formação de equipes que foram ao encontro de 
preparação para o matrimonio 

32 Crescemos na continuidade e fortalecimento de novas pessoas para os momentos de formação, tendo sempre 
interessados na participação das escolas paroquial e diocesana de teologia, maratona bíblica, aumento dos 
grupos de famílias, doação de bíblias nas missas do dízimo e crescemos também no passo que as lideranças 
assumem coordenações no espaço paroquial mas continuam firmes e presentes na comunidade. 

33 Crescemos no conhecimento dos ministérios 

34 Crescemos a partir do momento em que nos empenhamos em colaborar e valorizar, tornando realidade a leitura 
bíblica diária 

35 Na formação, na compreensão e entendimento da palavra; Fortalecimento da escola de formação da palavra. 
 

   

 O que faltou fazer? 

1 Mais formação específica para catequese, ministros, CAEP e demais pastorais 

2 A participação expressiva de nossas lideranças nas atividades propostas pela paróquia. Promover dentro da 
comunidade momentos de estudo bíblico mais aprofundado, seja na catequese, nos grupos de famílias ou para a 
comunidade no geral 

3 Precisamos mais visitas no sacrário, devemos ainda conhecer melhor Jesus Cristo. Precisamos aos poucos 
substituir o folheto do culto pela Bíblia Sagrada 

4 Falta muitas vezes o repasse dos cursos diocesanos para a comunidade de base 

5 Divulgação, subsídios, faltou o informativo; Pessoas que se disponibilizem a fazer; Incentivar o terço dos homens; 
Escola para leigos e leigas 

6 Faltou fazer um encontro mais voltado para estudo bíblico onde muitas famílias não sabem procurar na bíblia. 

7 Ter uma melhor comunicação, a nível diocesano e pastoral para com algumas pastorais sobre atividades nas 
comunidades. Ex. Pastoral da Juventude 

8 Mais estudos e formações bíblicas; Exercícios de Leitura Orante da Bíblia. 

 



9 Animação bíblica nos encontros e reuniões; Escola de formação 

10 Participação 

11 Oferecer formação abrangente e específica; Iniciativas para aquisição de bíblias e incentivo ao uso; Proporcionar a 
boa animação bíblica, assim como o incentivo nos grupos de famílias; Criar e fortalecer escolas paroquiais de 
formação. 

12 Acreditamos que nossa comunidade vai bem nas ações realizadas. Não vemos grandes ações que deixamos de 
realizar 

13 Propor iniciativas para aquisição de bíblias; Proporcionar boa animação bíblica, bem como sua utilização; 
Incentivar o uso da leitura orante; restruturação dos encontros de formação para batismo e matrimônio; Criar 
escolas e fortalecer o nível de formação; Incentivar a pastoral da comunicação. 

14 Faltou compromisso das pessoas da comunidade em participar das atividades de formação que a própria Igreja 
oferece aos leigos 

15 Falta testemunho do leigo; Conhecer, estudar mais os documentos que já temos. Falta pessoas dispostas a 
assumir com paixão as pastorais existentes. Há leigos com várias pastorais consequentemente encontram-se 
sobrecarregados 

16 Faltou maior participação da comunidade nos cursos oferecidos; Faltou colocar em prática alguns ensinamentos 
aprendidos 

17 Não faltou fazer mais nada. Conseguimos atingir nossos objetivos. 

18 Leitura Orante da Bíblia e curso para melhor entendimento 

19 Sem contribuições 

20 Fizemos tudo o que foi possível 

21 Fortalecer e incentivar o exercício da leitura orante da bíblia em comunidade; Criar e fortalecer escolas paroquiais 
de formação bíblica iniciando com pequenos grupos 

22 Formação para leitura orante da bíblia; Continuação da formação bíblica; Incentivo na aquisição de bíblias entre 
famílias; Maior destaque para a Palavra nas celebrações, tais como a entrada da bíblia; Pessoas preparadas para 
assumir a pastoral da comunicação na capela 

23 Comprometimento das lideranças na participação das formações e estudos dos documentos da igreja. 

24 O curso bíblico 

25 Fazer com que as famílias participem com mais ardor da celebração da comunidade; Criar a leitura orante da 
bíblia na comunidade 

26 Faltou o cristão ir a procura da palavra de Deus (O que fazer) 

27 Maior aprimoramento dos conteúdos específicos da doutrina; Reuniões mais objetivas; Maior entendimento do 
evangelho, para coloca-lo em prática 

28 Incentivo para a leitura orante da bíblia; Incentivo e orientação que alguém faça reflexão da leitura bíblica nos 
grupos de famílias 

29 Questionário devolvido em branco pela paróquia 

30 Mais formação voltadas à prática pastoral pois muitas vezes elas se tornam muito informativa se pouco práticas; 
Mais contato dos padres com a comunidade. 

31 Mais participação da comunidade 

32 Buscar e entender a falta de alguns de seu comprometimento do retorno a comunidade para os trabalhos 
pastorais e todos os que são oferecidos vagas aos vários momentos e formação 

33 Faltou trabalhar a leitura orante principalmente com os adultos 

34 Falta ter mais estudos bíblicos que incentivem o dia da bíblia como instrumento de oração e comunicação dm 
Jesus 

35 Reanimação dos grupos de famílias 
 

   

 Nossa comunidade sugere: 

1 Cursos de batismo e matrimonio mais organizados e ministrados por pessoas mais preparadas 

2 Encontros específicos para adolescentes pós crisma visto que estão numa fase muitas vezes não inserida nas 
pastorais. O sacramento do Crisma também deveria ser recebido mais tarde pois garantiria esse jovem dentro da 
catequese e em contato com a Palavra, já que infelizmente , muitos se afastam depois do sacramento da 
confirmação. 

3 Incentivar os grupos de famílias, apoiando a leitura orante da bíblia. Incentivar catequistas para pais e padrinhos 
(batismo), noivos e noivas. Incentivar casamentos comunitários. 

 



4 Sugestão de encontros paroquiais de estudos, mais realizados em cada comunidade para a participação dos 
membros da comunidade. 

5 Padres assessorar as pastorais; Equipes para pensar, planejar, organizar, respeitar datas, meses; formação para os 
agentes das pastorais 

6 Sugere-se que a pastoral da comunicação deveria estar no mesmo modo presente e enfocadas na sua 
comunidade e interagir juntamente com as famílias e coordenações de pastoral. Desempenhar gincana bíblica 
para interagir famílias (mês de setembro bíblia), encontro matrimonio depois do casamento para fortalecer os 
laços matrimoniais. 

7 Criar cursos de formação bíblica na própria comunidade, facilitando a participação dos interessados; Criar formas 
(ou melhorar) de comunicação de todas as pastorais poderem ter acesso as informações sobre atividades em 
nível diocesano. 

8 

 9 Escola Bíblica. 

10 Praticar e envolver mais com a Palavra de Deus 

11 Dinamizar e qualificar as formações já existentes; Formação em pequenos grupos de comunidade; Formar 
lideranças para replicar formadores (formar formadores) 

12 Nenhuma sugestão. 

13 Estudo Bíblico. 

14 Valorizar e acolher melhor as pessoas novas que chegam na comunidade 

15 Criar lideranças. Estudo Bíblico nas comunidades em pequenos grupos onde todos possam participar, dar seu 
parecer 

16 Sugere-se que seja realizada pequenos grupos na comunidade para cursos de leitura orante da bíblia. 

17 A comunidade aceita novas ideias (Aberta para o diálogo) 

18 Pessoa capacitada para fazer estudo da Bíblia e interpretação 

19 Fortalecer mais ainda o exercício da leitura orante da bíblia 

20 Reuniões que incentive a comunidade a participar. 

21 Criar escola paroquial de formação bíblica; Propor encontros bíblicos dando espaço ao aprofundamento dos 
conhecimentos da palavra; Fazer uma vez por mês encontro carismático. 

22 Incentivar e orientar as famílias a adquirir bíblias realmente católicas, contendo todos do livros do antigo e do 
novo testamento , incluindo os evangelhos; Destinas maior espaço nos informativos paroquiais para a Palavra de 
Deus; Preparar pessoas para assumir pascom nas comunidades; Treinar grupos para preparação nas comunidades 
quanto a leitura orante da bíblia. 

23 Incentivar o estudo da bíblia na comunidade em reuniões com a leitura do evangelho; Ler e estudar os 
documentos da Igreja nos grupos da comunidade. 

24 Que tenha na paróquia cursos bíblicos. 

25 Que seja incentivado em todo os encontros o uso da bíblia por cada pessoa. 

26 Formação ou orientação da leitura orante; Transformar a fé em obras. 

27 Mais formação dos conteúdos fundamentais da fé; Mais conhecimento e estudo da Palavra de Deus. 

28 Celebração da palavra aos domingos; Estudo bíblico a nível paroquial aberto para os leigos. 

29 Questionário devolvido em branco pela paróquia 

30 Formação mais aprofundada para ministros extraordinários da comunhão e catequistas; Visitas dos padres aos 
grupos de famílias das diversas comunidades. 

31 Encontros de leitura orante da bíblia na comunidade; encontros de famílias mais dinâmicos 

32 A continuidade de motivação e abertura de espaço e apoio também financeiro para que todos possam participar 
de todos os momentos de formação oferecidas 

33 Momentos de formação bíblica nas comunidades 

34 Mais investimento na formação 

35 Uma maior ação (motivação) das coordenações de pastorais; Mais formação catequética; Pastoral da visitação. 
 

 Além de tudo o que foi avaliado anteriormente, durante os 4 últimos anos, o que aconteceu de mais significativo que tenha 
contribuído para caminhada pastoral de nossa comunidade? 

1 Estola de liturgia, Missões, Formação de Ministros da Palavra 

2 O incentivo dos padres da paróquia. Além de promoção de semanas missionárias e vocacionais, que deram 

 



oportunidade às famílias de receber e acolher os missionários leigos, religioso e padres em suas casas. 

3 A implantação do dízimo mensal (que antes era anual) e o belo trabalho dos missionários assim poderemos viver 
as três virtudes teologais (fé, esperança e caridade. 

4 Criação de grupos de estudo/ Participação dos grupos de família/ Participação nos cursos/ Criação do terço dos 
homens 

5 Jubilei dos 50 anos da Paróquia; Presbitério, coroinhas; Matriz em foco; As orações antes das celebrações; Curso 
de liturgia, acólitos 

6 Reforma da Igreja, construção do sacrário na comunidade, aprendizado litúrgico e festa do padroeiro. 

7 Encontro diocesano de ministros; Os encontros dos grupos de famílias na comunidade; Missas nas casas, 
principalmente dos acamados; As zeladoras e associadas do apostolado da oração visitando as famílias 
impossibilitadas de virem à Igreja. 

8 Criação da nova paróquia, mais participação na contribuição do dízimo, melhor organização da liturgia, formação 
da pastoral da esperança, visita aos doentes, escola de formação. 

9 Porta Santa; Reorganização da Pastoral do Dizimo; Participação das paróquias que tem Nossa Senhora como 
padroeira nas novenas da romaria e a festa nossa senhora do Caravaggio; Adequação das salas de catequese, para 
uma catequese mais vivencial 

10 Ministério da Palavra, da Eucaristia, Catequese renovada e Renovação do Dízimo. 

11 Participação nos eventos do Ano da Misericórdia e Mariano. 

12 A preparação para coroinhas; Ações e campanhas solidárias ajudando entidades do município, o que vem 
melhorando também é a participação das famílias dizimistas que fazem sua oferta com a missa que acontece todo 
mês na comunidade. 

13 Formação para ministros da palavra; Escola de Teologia. 

14 A oportunidade e o convite feito aos casais de 2a união motivando a participação dos mesmos na vida da Igreja, 
assumindo várias atividades. 

15 Mais significativo Ministro da Palavra. 

16 Bênção das casas; Confissões nas comunidades 

17 Batizados na própria comunidade; Preparação de coroinhas; Ministros, Catequistas. 

18 A iniciação a missa do dízimo e diziminho na catequese; A Celebração da liturgia mais simples que ficou mais clara 
para entendimento da palavra. 

19 Formação da liturgia. 

20 Curso de liturgia; Estudo das cartas com catequistas e ministros; Diálogo com as famílias introduzindo a leitura da 
bíblia. 

21 Os grupos de famílias; As Santas Missões Populares; Participação dos pais na iniciação a vida cristã. 

22 Para nossa comunidade o mais significativo foi a proximidade do pároco com os fiéis, proporcionando-nos maior 
número de celebrações eucarísticas, orientações em reuniões e em encontros de formação. E a organização do 
CPP. 

23 Na semana da família a visitação às casas; Volta das confissões individuais; as vinte e quatro horas para o senhor. 

24 Aumento de fiéis nas missas, organização dos setores e com isso mais grupos de famílias se formaram. 

25 Missas paroquiais; Novenas do padroeiro nas casas; Peregrinação da padroeira nas comunidades. 

26 Nos fortalecemos em oração e caridade. 

27 As orientações litúrgicas foram boas; A missão jovem muito boa; A pastoral do dízimo, motivada pela entrega do 
envelope foi ótima. 

28 União da comunidade; Doação do terreno para a construção da Igreja feita pela comunidade; Aquisição e doações 
de materiais e mão de obra feito pelo povo; Inclusão dos festeiros, que contribuíram para o bom andamento 
festivo; Doação de um espaço na casa de uma família para a realização dos trabalhos pastorais e festivos sem 
cobrança de aluguel ou taxa. 

29 Questionário devolvido em branco pela paróquia 

30 A participação dos catequizandos nas pastorais da comunidade; novas lideranças surgiram a partir da catequese. 

31 Missões, festa das tentas retiros de lideranças, catequistas... 

32 A expressiva participação de membros de nossa comunidade de todos os momentos de formação oferecidos com 
o real apoio da comunidade e comprometimento de cada um em continuar na caminhada pastoral. E a visão 
global da igreja a nível paroquial da comunidade assumindo coordenações e mantendo o trabalho na comunidade 

33 Formação litúrgicas 



34 O nascimento da nossa paroquias, formação das pastorais, caminhada da juventude. 

35 Implantação da pastoral dos coroinhas; Visitação em 2016 nas casas; Presença dos padres em todos os sábados. 
 

  
 

 

 Urgência 4 
IGREJA A SERVIÇO E DEFESA DA VIDA 

 

 “Para a Igreja, o serviço da caridade “não é uma espécie de atividade de assistência social que se poderia deixar a 
outros, mas pertence à sua natureza, é expressão irrenunciável à sua própria essência” (DCE, n. 25). Diante de um 

mundo marcado por profundas desigualdades sociais, que levam à exclusão, marginalização e condições indignas de 
vida, a Igreja, segundo sua vocação própria, é chamada a seguir Jesus no compromisso de possibilitar “que todos 

tenham vida e a tenham em abundância” (Jo 10,10). Isso significa assumir com Jesus a mesma luta em defesa da vida 
em qualquer circunstância onde esteja ameaçada, participar do mesmo destino e com ele sofrer as mesmas dores. Em 

defesa da vida Jesus oferece um lugar aos que não têm lugar para viver, acolhe os que não foram acolhidos, recebe 
como irmãos e irmãs aqueles que sofrem toda forma de exclusão.” (PDP, 158) 

“Em meio a esta realidade, nossa “Igreja, em todos os seus grupos, movimentos e associações, animados por uma 
Pastoral Social estruturada, orgânica e integral”, tem a importante missão de defender, cuidar e promover a vida, em 
todas as suas expressões. Contudo, a Dimensão Social da Igreja vai além das diferentes Pastorais Sociais existentes e 

que se ocupam com situações específicas. A dimensão social da Igreja abrange a Igreja inteira. Por isso, todos os 
serviços, pastorais, movimentos, comunidades, grupos assumem:” (PDP, 159) 

 

  
NO DIREITO AO SOCORRO 

 

 

  Defender a vida em todas as suas etapas, do nascimento ao término.  
  Superar práticas assistencialistas reconhecendo o ser humano como sujeito de direitos.  
  Acolher e tratar todas as pessoas sem preconceito ou discriminação.  
  Denunciar as injustiças às instâncias competentes.  
  Assumir a opção preferencial pelos pobres, promovendo uma ação social organizada.  
  Apoiar projetos de assistência e recuperação de dependentes químicos, instituições hospitalares, asilos, lares, etc.  
   

 Ler na íntegra, em grupo, o Item 3.4.1, pág. 73 do Plano Diocesano de Pastoral e responder: 
 

A partir desses compromissos assumidos em que crescemos? 

1 População mais consciente em relação ao controle de natalidade; Mobilização em campanhas que promovam a 
vida e a dignidade do ser humano; Paróquia organizando uma casa de auxílio a dependentes químicos e outros 
problemas sociais 

2 Na compreensão de que o quanto é importante a visitação nas comunidades, para conhecer a realidade de cada 
um, fazendo missão; Implantadas 3 capelas da Mãe Peregrina em novas comunidades; Mutirões de visitação com 
mais de 500 pessoas envolvidas em toda a paróquia; Implantadas as Pastoral da Acolhida e Grupo Pastoreio e 
também Setor Vida e Família; Caminhada da Vida e da família; A missão de visitação deve ser permanente e não 
somente nas semanas missionaria 

3 Nos conscientizamos que realmente existem problemas desta natureza, em nossa comunidade. Mas ainda não 
sentimos preparados para ajudar a resolver 

4 Continuamos trabalhando, está estável. 

5 Nas celebrações que é o dia da arrecadação a comunidade se empenha, traz alimentos e também a oferta é 
destinada a associação de caridade. 

6 Neste ano foi criado a pastoral social na igreja matriz onde é realizado visitas em casas de famílias carentes 

7 Nossa comunidade está caminhando aos poucos e crescendo em direção a ajuda das necessidades da sociedade 
atual; Sobre a assistência comunitária, direitos, práticas responsáveis acolhemos e tratamos direcionando cada 
um de acordo com sua necessidade. 

8 A comunidade num todo se envolve nas campanhas em prol as necessidades, seja pessoal ou social (enchentes ou 
ajudas) 

9 Pastoral Social que embora seja só assistencialista realiza um trabalho contínuo de apoio e acompanhamento 

10 Nos projetos de assistência e recuperação de dependentes químicos; Com o não oferecimento de bebidas 
alcoólicas nos eventos nas comunidades; Apoio de ações sociais (campanha do agasalho, de elemento e em prol 

 



de tratamentos de saúde) 

11 Participação, empenho das Pastorais em Campanhas na defesa da vida; Somos igreja mais acolhedora 

12 Em nossa comunidade, embora sendo de outra religião - temos um lugar para acolher os dependentes químicos a 
se recuperar 

13 Nas campanhas assistencialistas, ajudando as pessoas mais necessitadas; Apoio ao albergue de Santa Rosa do Sul; 
Acolhimento e tratamento a todas as pessoas 

14 Recuperação de moradias em situação de vulnerabilidade; Doação de roupas; Organização e distribuição de 
alimentos através de recadastramento; Implantação da Pastoral da Pessoa Idosa; Ampliação do atendimento da 
Pastoral da Criança; Atuação da Pastoral da Saúde; Apoio a projetos de Assistência na Diocese; Orientação de 
saúde, hábitos de vida, alimentação saudável para as famílias assistidas 

15 Crescemos quando nos tornamos uma comunidade mais sensível, quando participamos mais um da vida do 
outro; Crescemos quando somos mais solidários, quando acolhemos o próximo que precisa de nossa ajuda; 
Crescemos quando defendemos a vida em todos os sentidos. 

16 Apoio aos pedágios APAE e hospital; Atendimento e apoio aos dependentes químicos da Comunidade terapêutica 
Viver Livre; Campanhas solidárias do tipo arrecadação e distribuição de roupas, calçados e alimentos 

17 Tendo em vista os compromissos acima, temos a consciência de que estamos desenvolvendo um trabalho de 
contínuo crescimento das pastorais, movimentos, grupos de famílias com: Campanhas, doações para Hospital, 
casas de recuperação, multimistura para crianças com necessidades; Palestras nas escolas, visitas espirituais, 
eventos para ajuda de custo para tratamento de saúde, etc 

18 Crescimento e comprometimento das pastorais com pessoas necessitadas e com a união das pastorais para que a 
inclusão aconteça com o trabalho da pastoral do dízimo houve uma maior inclusão de pessoas carentes na 
participação da igreja. 

19 Campanha Solidária envolvendo catequese e comunidade dando assistência às famílias mais carentes, ensinando 
e dando exemplos as crianças; Acolhendo as pessoas sem preconceito e discriminação; E Também crescemos com 
a nossa paroquia com o não consumo de álcool nas festas religiosas, conforme plano diocesano 

20 Nós como cristãos estamos mais engajados nos compromissos com a sociedade, quanto as necessidades dos mais 
carentes estamos apoiando projetos de assistência social 

21 A Pastoral Social com apoio de outras pastorais e movimentos (Movimento de Irmãos) vem crescendo bastante 
em nossa paróquia, pois além do serviço à caridade (doações de cestas básicas, remédios, roupas, materiais de 
construção para pequenos reparos) esta pastoral acompanha várias famílias carentes, que possam por grandes 
dificuldades, ajudando-as a conquistar seus direitos básicos: Saúde, moradia, alimentação, trabalho e previdência. 
Obs. Somente serão ajudadas as famílias que tenham no mínimo um membro que participe de todos os encontros 
semanais; Também em nossa paróquia não podemos deixar de lembrar a Legião de Maria, Mãe Peregrina e 
Apostolado da Oração que também além da caridade fazem visitas as famílias mais necessitadas procurando 
ajuda-las da melhor forma possível 

22 A construção da nossa igreja no Mirassol e a entronização da eucaristia; Formação do CPC; Catequese; Pastoral 
Social. Obs. independente de todas as comunidades. Pastoral do Dízimo; Pastoral da Criança; Domínio Financeiro. 

23 Crescemos na experiência juntamente com as dificuldades encontradas diante da realidade de cada ser humano 
também no conhecimento da experiência de fé 

24 Crescemos quando vimos a gratidão das pessoas que ajudamos 

25 Crescemos na caridade, em amor ao próximo ajudando os necessitados para que tenham uma vida digna. 
Também  na união da comunidade, colocando os jovens no compromisso, aproximando mais da vida em cristo. 

26 A igreja sempre está a serviço de promover práticas humanos para o bem estar da comunidade. 

27 Como pessoas, cidadãos, cristãs; Passamos a ter mais consciência que todos somos evangelizadores; Começamos 
a ver o outro como igual, menos preconceito 

28 União das lideranças de identificar as necessidades da comunidade; Solidariedade da comunidade que se 
disponibiliza a ajudar em campanhas 

29 Paróquia não devolveu este questionário 

30 A igreja está cada vez mais participativa a partir das realidades vivenciadas, identificando e indicando 
possibilidades para ações mais concretas; Estamos atravessando uma fase não muito promissora, mas seguidores 
do Bom pastor pregamos o direito a vida, sem preconceito e discriminação, promovendo o bem estar da 
comunidade. 

31 Partilha, compreensão, escuta 

32 Sendo parte da diocese em nossa paróquia, temos alguns locais que acolhem os mais marginalizados e oprimidos 



pela sociedade, concedendo-lhes por alguns instantes o calor humano, o carinho e o bem estar. 

33 Nos aproximamos de Deus, nos tornamos amigos da vida e encontramos jesus em nossa humanidade 

34 Crescemos em superar todos os obstáculos que o ser humano nos apresenta, desde a sua infância assim 
acolhendo e tratando todos de forma simples e singela, assumindo e promovendo sempre interações mútuas, nos 
ensinando a ser humilde em todas as funções. 

35 A comunidade contribui com a pastoral social da paróquia, visto que em nosso bairro desconhecemos famílias 
que vivem em vulnerabilidade social 

 

   

 O que faltou fazer? 

1 Mais conhecimento sobre o Plano Diocesano de Pastoral, bem como o que ele orienta em relação ao serviço 
comunitário 

2 Tornar conhecido os trabalhos das casas de acolhida aos dependentes químicos 

3 Falta conscientização das famílias envolvidas com o problema negando sua existência, não admitindo a 
necessidade de ajuda 

4 Organização em conjunto com a comunidade 

5 Falta olhar mais pelos menos favorecidos, sabemos das dificuldades de muitas pessoas, mas não somos solidários 
o suficiente. 

6 Faltou mais empenho em divulgar os trabalhos realizados na igreja e atuar mais na visitação dos mais 
necessitados e doentes. 

7 Promover mais ação social, incentivando uma participação da comunidade 

8 Organizar melhor uma equipe para ajudar na visitação e acompanhamento dos pobres e famílias necessitadas. 
Temos algumas pessoas que já fazem, mas estão sobrecarregadas. 

9 Reestruturar a Pastoral Social 

10 Motivação por parte das lideranças junto a comunidade 

11 Assistência social aos desempregados da diocese 

12 Mais campanhas e arrecadações para quem precisa 

13 Visitas evangelizadoras 

14 Ser a voz dos sem casa, sem alimentação, sem terra, trabalho, educação, saúde, liberdade, esperança e fé, através 
de denúncia às instâncias competentes 

15 Ainda precisamos fazer com que muitos abram suas mentes e corações para a realidade que aí está; É preciso 
ainda eliminar os diversos tipos de preconceitos (racial, religioso, sexual, social) 

16 Mais envolvimento dos leigos no conhecimento da realidade das famílias 

17 Formação de uma equipe Pastoral Social na paróquia onde não temos 

18 Mais comprometimento e adesão de que a igreja precisa caminhar com a comunidade unida. 

19 Irmãos ao encontro das pessoas afastadas da igreja mostrando para elas os serviços de pastorais da comunidade, 
conforme suas necessidades 

20 Faltou mais práticas e projetos de ações sociais elaborados conjuntamente com a igreja e poder público 

21 Superar as práticas meramente assistencialistas, por parte de algumas pastorais e movimentos, assumindo a 
prática de ação social organizada como os irmãos mais carentes como: moradores de olarias, famílias que vem de 
outros estados (Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e países como Haiti. 

22 Trabalhar e quebrar o preconceito com o ser humano por não estar a altura dos outros são rejeitados e excluídos 
da sociedade, precisa mais amor e compreensão para com as pessoas e nossas crianças e idosos 

23 Falta mais visitação nas casas de nossos irmãos que precisam de apoio. 

24 Dentro das ações propostas pela pastoral social da matriz, nada faltou fazer 

25 Buscar as pessoas que ainda resistem em se acomodar e não ter tempo a deus. Precisamos ser um pouco 
persistentes e m resgatar as ovelhas perdidas. 

26 Quando necessário a comunidade está sempre presente prestando apoio necessário 

27 Não temos uma Pastoral Social; E não somos envolvidos em nenhum projeto (talvez por ser uma comunidade e 
cidade pequena) 

28 Visitar mais as famílias para identificar outras formas de ajuda; Orientar e ajudar os mais necessitados na busca 
por seus direitos 

29 Paróquia não devolveu este questionário 

30 Na nossa comunidade faltou uma equipe organizadora que se dispusesse a atender algumas atividades listadas 

 



acima. 

31 Sair mais a busca, ir ao encontro do próximo; evangelização 

32 Mais locais de acolhida com o apoio dos órgãos público, para que os movimentos e pastorais não precisem se 
preocupar tanto com o financeiro para manutenção 

33 Promover mais a verdadeira caridade 

34 Apoiar projetos de recuperação de dependentes Químicos 

35 Estruturar a Pastoral Social na comunidade 
 

   

 Nossa comunidade sugere: 

1 Que sejam realizados estudos permanentes nas comunidades, sobre o Plano de Pastoral, sobre o funcionamento  
de cada pastoral. 

2 Conscientizar as comunidades sobre a importância do trabalho com dependentes químicos; fazer um trabalho de 
prevenção com as crianças da comunidade; Trabalhar as famílias dos dependentes químicos, em em busca destas 
pessoas; Gesto Concreto (Ação) 

3 Sugerimos que a diocese se uma ao poder público, e busque melhores e novas soluções 

4 Uma pastoral social de conjunto com pastorais e as demais comunidades 

5 Partilhar mais com os necessitados; Procurar saber na comunidade as pessoas desempregadas. 

6 Presença maior da Igreja nas famílias, as vezes esquecer certas preocupações sociais e viver a realidade isto é, 
povo fazendo, igreja escutando. 

7 As pessoas da comunidade devem ir ao encontro dos necessitados; Integração da comunidade com os 
necessitados; Local apropriado para os vários tipos de atendimentos, tudo sem fins lucrativos. 

8 Uma conscientização e formação dessa equipe; estudo. 

9 Cadastras as famílias que necessitam de assistência; Contatar o poder público para dar-lhe assistência 

10 Formação de pastorais sociais. 

11 Sensibilização para campanhas de emprego. 

12 Que nos empenhamos mais em ajudar a quem precisa. 

13 Mais presença da diocese na nossa paróquia. 

14 A criação de um cadastro comarcal de famílias assistidas em situação de vulnerabilidade social 

15 Sugerimos que haja a diminuição de bebidas alcoólicas em festas religiosas, e a centralização das atividades 
destinadas mais aos padroeiros das comunidades. 

16 Formar equipes para serviços de visitação; Levantamento para saber quais e quantas famílias com necessidades. 

17 Formação de equipe de pastoral social em todas as paróquias que ainda não possua, 

18 Cobrança com amor das atividades nas pastorais; Mais momentos de oração com a participação das pastorais nas 
capelas; Estar mais atento a escuta da palavra; Testemunhar a fé. 

19 Que a partir do ponto 3.4.1 item g do PDP outras paróquias também assumam o compromisso de não colocar 
álcool nas festas religiosas de acordo com o pedido do bispo e de acordo com o documento citado acima. Que 
esse compromisso já solidificado em nossa paroquia seja oficializado na mesma, para que mesmo havendo troca 
de párocos, essa caminhada não seja modificada e/ou alterada. 

20 Que haja mais aproximação entre diocese, paróquia, comunidade e poder público. 

21 Organizar mutirão de visitação, com todas as pastorais, movimentos da paróquia a fim de detectar as famílias 
mais carentes e fazer um levantamento das necessidades que estão passando (seja de ordem religiosa, familiar, 
financeira, saúde, moradia, educação,); Fazer uma reunião exclusiva do CPC, de dois em dois meses  a fim de 
definir as ações das necessidades para defender, orientar, cuidar e promover a vida em todas as suas expressões. 

22 No 3.4.1 do documento, recorrer através das instâncias por que como diocese, comarca e paróquia e 
comunidade, instancia civil, assim embasados neste direito faremos trabalho correto dentro da necessidades da 
comunidade. 

23 Encontro de evangelização, sair em missão. 

24 Continuar com as ações da pastoral social na matriz. 

25 Levar a igreja a palavra de Deus às pessoas em forma de encontro de famílias, rezando as noveninhas, missas e 
terços nas casas das pessoas mais carentes afastadas da igreja ou doentes. 

26 Organizar eventos e palestras para conscientização dos prejuízos que as drogas podem causar para a vida, em 
especial aos jovens. 

27 Ter campanha de alimento e de roupas todo ano; Envolver as comunidades em projetos fazendo um rodízio entre 

 



comunidades para todos participarem, 

28 Que o caixa de cada comunidade possa ter uma reserva financeira para ajudar as necessidades emergenciais da 
comunidade. 

29 Paróquia não devolveu este questionário 

30 Direito a assistência médica e dentista, sem muita burocracia. Prioridade para os jovens, cultura, lazer, esporte... 
Incentivando os a uma vida longe das drogas. 

31 Sair mais a busca do próximo e melhorar a evangelização 

32 Acordo entre diocese e órgãos públicos para o acolhimento desses irmãos 

33 Promover ações em grupo para pequenas atitudes, evoluindo para que elas cresçam e abranjam mais pessoas 

34 Que todas as comunidades se unam cada vez mais no propósito de buscar pessoas que não acreditam mais em 
Deus, promovendo vocação de irmãos necessitados. 

35 Divulgar e fazer formações sobre o real motivo da pastoral social 
 

  
NA SUPERAÇÃO DAS LIMITAÇÕES E PROMOÇÃO DAS PESSOAS 

 

 

  Incentivar iniciativas de desenvolvimento sustentável solidário.  
  Dar atenção aos diversos tipos de migrações.  
  Dar atenção especial às crianças, adolescentes e jovens em situação de abandono e negligência.  
  Rearticular a organização de uma pastoral infanto-juvenil.  
   

  
Ler na íntegra, em grupo, o Item 3.4.2, pág. 74 do Plano Diocesano de Pastoral e responder: 

 
A partir desses compromissos assumidos em que crescemos. 

1 Acolhida e ajuda aos imigrantes 

2 Não houve crescimento neste campo 

3 Em nossa comunidade não houve nenhum tipo de crescimento 

4 Há uma atendimento odos imigrantes que aqui chegam a procura de ajuda, os demais itens não há ação para este 
fim 

5 A comunidade esta sempre pronta para ajudar e acolher 

6 Há muitas coisas para serem feitas. Pouco foi feito. A Igreja as vezes não convida, não se torna acessível para 
todos 

7 Não foram tomadas iniciativas na comunidade visando a superação das limitações apresentadas 

8 Quanto essas pontos acima, alguma coisa de imediato foi feito, acolhida a migrações, temos a pastoral da criança 

9 Acolher as famílias que vem de outras comunidades; Crianças e adolescentes encaminhados para a catequese 

10 A coleta de material reciclados; Infância Missionária 

11 Acolhimento aos ganeses e outros migrantes e com esse fato o acolhimento de suas culturas 

12 Crescemos na agricultura familiar; Foi dado oportunidades as pessoas que vem de outros lugares. 

13 A nossa comunidade não priorizou este item do PDP, por não fazer parte da nossa realidade. 

14 Atuação da Pastoral da Criança e Grupos de Jovens; Orientação e formação pela catequese, das crianças e 
adolescentes atendendo os pais; Reciclagem de roupas e seleção de lixo; Produção de sabão a partir de 
reaproveitamento de óleo comestível 

15 Houve um crescimento e conscientização geral; Conscientização da preservação ao meio ambiente e proteção na 
comunidade com parceria da escola e também da prefeitura (reciclagem de materiais, mata ciliar); Houve o 
acolhimento da comunidade as novas famílias migrantes (apoio, moradia, trabalho; Atenção especial às crianças e 
adolescentes através da catequese e com suas devidas instruções 

16 No apoio a agricultura familiar (feira); catequese; Pela demanda não ser grande quem faz mais é o município 

17 Diante de nossas limitações procuramos dar atenção aos migrantes através de visitas e encaminhamentos a 
igreja, palestras às crianças, jovens e adolescentes dando assistência de custos aos encontros. 

18 Com a pastoral dos jovens na participação da Igreja 

19 De acordo com a realidade de nossos jovens, nos conscientizando da importância de trabalhar com eles de traze-
los para a igreja, para que se sintam acolhidos e respeitados 

 



20 Crescemos na acolhida dos imigrantes; Temos apoio psicológico as crianças e jovens expostos a violências de 
abusos diversos e também no trabalho coletivo e solidário 

21 Criando grupos de jovens (1 na comunidade da matriz e mais três em outras comunidades) A Pastoral social vem 
desenvolvendo uma trabalho de jardinagem e horta comunitária com o grupo de mães das famílias mais 
necessitadas a fim de ensina-las a ter sua própria horta e até mesmo suas plantas ornamentais; Visita às escolas 
de todo o município, por ocasião da Campanha da Fraternidade levando até as mesmas o texto base e outros 
materiais que chegam até a paróquia. Deu-se mais ênfase no ano de 2016 (Casa Comum nossa reponsabilidade) 
onde houve melhor conscientização e reflexão sobre o desenvolvimento sustentável. 

22 A Pastoral Social em nossa comunidade vem se destacando bastante pelo trabalho desenvolvido, pois além de 
ajudar as pessoas em suas necessidades ela também acompanham ensina e orienta. 

23 Nós crescemos na evangelização da área social, área pastoral acime de tudo, o respeito humano uns pelos outros; 
Também com a pastoral da criança atendemos 400 famílias de crianças carentes 

24 Podemos crescer na busca do desenvolvimento de nossa comunidade onde possamos ser solidários com os 
migrantes, outras comunidades 

25 Crescemos na conscientização individual e comunitária; No amor ao próximo, sendo que já vem de tradição da 
nossa comunidade acolher e ajudar o próximo. 

26 Não foi realizado nenhum evento. 

27 Passamos a observar melhor as situações a nossa volta; A atender a necessidade de cada família 

28 Fortalecimento da pastoral dos coroinhas e catequese 

29 Paróquia não devolveu este questionário 

30 Na nossa comunidade temos cooperativa dos catadores de lixo; Somos solidários com nossos irmãos migrantes. 
Temos a Pastoral da Criança que muito contribui para o bom desenvolvimento 

31 Solidários as pessoas não fazendo discriminação 

32 Hoje a igreja acolhe as crianças desde cedo através das pastorais e movimentos, podemos encontrar também 
apelo ao que se refere aos cuidados com a natureza e a agricultura familiar ser um lugar de incentivo a uma vida 
digna e ética 

33 Tiramos pessoas de diferentes idades de situação de abandono de forma que contribuímos para uma realidade 
mais pacífica onde vivemos 

34 Ter um desenvolvimento mais pleno entre todos os jovens, crianças e adultos, todos devem participar de 
pastorais que incentivem a vida cristã de cada um 

35 Ações de formações desenvolvidas pela paroquia são José; Missas realizadas para crianças; envolvimento dos 
jovens na igreja; cursos de formação para catequistas 

 

   

 O que faltou fazer? 

1 Desarticulação da Pastoral da Criança; Dificuldade de lideranças assumirem serviços aos mais necessitados; 
Dificuldade de compromisso com questões sociais da comunidade 

2 Não temos coleta seletiva; Não temos casa de passagem para migrantes; Consciência dos pais ou responsáveis em 
enviar os filhos para os encontros de pré adolescentes e adolescentes 

3 Falta pessoas dispostas a se inteirar do problema 

4 Uma pastoral de apoio e incentivo aos adolescentes e jovens 

5 Mesmo sendo uma comunidade solidária falta mais envolvimento e mais atenção a esta realidade; Temos muitos 
migrantes a nossa volta; Fazer um projeto onde haja participação dos migrantes dentro de nossa igreja. 

6 Faltou empenho nas comunidades, pois alguns lideres envolvem-se em diversas pastorais e sobrecarrega-se com 
certas preocupações esquecendo as necessidades básicas de onde vivem. 

7 A comunidade não se reuniu para uma discussão, estudo e ainda montar um projeto visando as propostas de 
superação. 

8 Muita coisa faltou. Por exemplo, em toda a paroquia temos um só grupo de jovens 

9 Trabalhar com os jovens 

10 Maior atenção às crianças, adolescentes e jovens em situação de negligência 

11 Falta de preparo da igreja, formação e orientação para trabalhar evangelizar jovens crianças e adolescentes 

12 Convidar para auxiliar os jovens, ajuda-los a seguir os caminho certo e esclarecer a eles o mau que as drogas 
fazem 

13 Sem contribuições 

14 Dar atenção especial aos diversos tipos de migrantes; Possibilitar a rearticulação de uma pastoral infanto-juvenil 

 



consistente e efetiva em nossas igrejas 

15 Ainda precisamos despertar uma economia mais solidária para que todos possam participar mais 

16 Acompanhar mais de perto adolescentes e jovens 

17 Dinâmicas para o amadurecimento dos jovens a continuar no caminho dos sacramentos 

18 Continuar com incentivo de maior número de jovens na participação da igreja e pastorais. 

19 Interação entre pastorais e pais incentivando mais participação da família na vida da igreja 

20 Dar mais assistência na agricultura familiar; Criação de novas cooperativas como forma de união dos agricultores 
para ter mais renda e emprego 

21 Dar atenção especial as crianças, adolescentes e jovens expostos ao perigo das drogas. 

22 Dar continuidade ao grito dos excluídos, ano de 2016 não foi realizado; Dar mais atenção ao convite da pastoral 
social para participar da semana da solidariedade; Incentivar a participação social e política dos cristãos leigos. 
Nesta ultima eleição nenhum leigo se candidatou. 

23 Foi integrar a área religiosa como área civil e também buscar a inclusão social; Falta mais participação dos jovens 
na igreja. 

24 Faltou oportunizar experiências de fé para essas pessoas que tem dificuldades de ir ao encontro de Jesus. 

25 Quebrar barreiras de algumas pessoas que persistem em manter-se isoladas 

26 Não foi criado e nem incentivado criar novas associações comunitárias para o desenvolvimento local e solidário 

27 Persistência, atenção; Campanhas que nos motivem para este fim. 

28 Grupos que proporcionem espiritualidade e atividades aos jovens 

29 Paróquia não devolveu este questionário 

30 Em nossa comunidade não temo suma pastoral infanto-juvenil, principalmente para os adolescentes, evitando a 
ociosidade e direcionando-os para o bom caminho, longe das drogas. 

31 Faltou mais recurso 

32 União e acordo entre a iniciativa privada e órgãos públicos no que se refere a projetos onde possam participar 
familiares e ou agricultores familiares e crianças que estão em situação de risco. 

33 Sair de nosso convívio comunitário buscando olhar mais atentamente para um espaço maior do que o que 
estamos acostumados 

34 Dar atenção aos imigrantes que vem morar em nossa cidade, convidando-os a participarem da nova igreja 

35 Sem contribuições 
 

   

 Nossa comunidade sugere: 

1 Oferecer formação para as famílias, lideranças e representantes políticos sobre estas questões. 

2 Que a Igreja cobre do poder público a coleta seletiva de lixo, Incentivar criação de cooperativas de catadores; 
Criação de casa de passagem para migrantes; incentivar a criação de uma pastoral infanto-juvenil que acolha os 
adolescentes a partir de 12 anos de idade, setor vida e família coordenar; Criar uma escola dominical musical para 
jovens adolescentes envolvendo a catequese e os grupos de famílias. 

3 Sugerimos que as regras contidas no atual PDP não fique restritas apenas as pessoas. Mas que os sacerdotes 
também colaborem com seu desempenho. 

4 Criar uma pastoral infanto-juvenil em nossa paróquia 

5 Que haja mais engajamento da comunidade para auxiliar os migrantes, no sentido de promover encontros com 
aulas de português e explicar, mostrar nossa cultura; Formar grupos de jovens. 

6 Que pessoas envolvidas desenvolvam em suas próprias comunidades ações de motivação desde o inicio da família 

7 Montagem de uma equipe da comunidade com qualificação e conhecimentos suficientes para por em pratica as 
questões apresentadas. 

8 Um fortalecimento maior e também maior empenho os serviços de pastoral existentes. 

9 Dar mais oportunidade aos jovens nos ministérios e outras tarefas da Igreja; Articular Infância Missionária 

10 Visitas aos pobres, escolas 

11 Melhorar, diferencias, envolver mais os jovens, crianças e adolescentes na Igreja; Dar mais espaços para todos. 

12 Tenha mais participação da paróquia para ajudar os jovens; Criar pastorais. 

13 Sem contribuições. 

14 Ativar grupos de jovens através da catequese. 

15 Criação de mais cooperativas familiares, pois isso agrega muito; Incentivar mais palestras e instruir as pessoas da 

 



importância de todos trabalharem mais unidos. 

16 Ajudar as pessoas com necessidades diversas. 

17 Sugerimos maior envolvimento da igreja com as crianças jovens e adolescentes. 

18 Sem contribuições. 

19 Promover encontros de jovens com o objetivo de traze-los para a Igreja; Ter uma formação de catequistas para 
que possam ter suporta para atender todas as crianças de diferentes condições sociais (crenças, gêneros, 
deficiências, famílias desestruturadas..) 

20 Programas de cursos técnicos para os estudantes nas escolas, na área do cooperativismo, dar assistência às 
famílias desestruturadas e sem oportunidades no mercado de trabalho. 

21 Indicar uma pessoa de cada pastoral ou movimento, para manter uma relação contribua e permanente com o 
Conselho Tutelar e com a Polícia Militar, pois só eles tem o amparo legal para tomar as devidas providências; 
Visitar as famílias desses jovens a fim de prestar ajuda no que for necessário; Visitar as escolas e sugerir que 
façam encontros com os pais sobre sexualidade precoce, drogas, outros. 

22 Agendar para o ano de 2017 um estudo, reflexão e definição de ações que se refere ao item dessa urgência. 

23 O apoio da futura paroquia no sentido de organizar viver e sustentar uma comunidade solidária e participativa 
dentro da diocese. 

24 Encontro de casais nas comunidades. 

25 Sugere-se que sempre que for solicitado, a maioria se comprometa em ajudar próximo como se fosse a si mesmo. 

26 Formar uma pastoral para incentivar a participação dos jovens na igreja. 

27 Instruções e palestras sobre este assunto, já que não entendemos direito sobre as leis, como amparar e ser 
amparado. 

28 Criação da pastoral social; Rearticulação da Pastoral da Criança 

29 Paróquia não devolveu este questionário 

30 Somos solidários com nossos irmãos, mas necessitamos de órgãos competentes para gerar empregos, 
oportunizando perspectivas de um futuro mais promissor. 

31 Mais doação das pastorais 

32 Diálogo, acordo e participação dos órgãos acima citados nos projetos propostos para a superação dos limites e 
promoção de pessoas. 

33 Encontros com pessoas de outras comunidades a ações entre catequizandos de nossa paróquia em tardes de 
lazer e aprendizado lúdico. 

34 Intensificar os grupos de jovens cada vez mais ajudar promover os jovens para o futuro da igreja. 

35 Evangelizar crianças por meio de ações ou atividades lúdicas, não só nas missas mas promover encontros 
específicas para isso. 

 

  
 

NA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SOCIEDADE 
 

 

  Incentivar a participação social e política dos cristãos leigos, promovendo formação permanente.  
  Incentivar a participação nos conselhos setoriais, de direitos e fóruns.  
  Assumir o compromisso com elaboração e controle de políticas públicas.  
  Proporcionar a capacitação para formadores de opinião.  
  Conhecer e estudar a Doutrina Social da Igreja, leis e estatutos em defesa da vida.  
  Assumir posicionamento em defesa dos direitos humanos.  
  Assumir e participar do Grito dos Excluídos (7 de setembro).  
  Participar das semanas da solidariedade propostas pela Cáritas Brasileira.  
  Articular a pastoral social nas paróquias.  
   

  
Ler na íntegra, em grupo, o Item 3.4.3, pág. 74 e 75 do Plano Diocesano de Pastoral e responder: 

 
A partir desses compromissos assumidos em que crescemos. 

1 Houveram pequenos avanços [sem citar quais] 

2 Temos um representante no legislativo municipal; temos muitas oportunidades de formação; Pastoral Social bem 

 



ativa dentro das comunidades bem como a Pastoral da Saúde, Samaritanos e Exéquias 

3 Não percebemos se houve algum crescimento 

4 De um modo geral não houve crescimento 

5 Vazio 

6 Infelizmente foi comentado que não houve crescimento aparente, pois não há políticos na Igreja e não já igreja na 
política. 

7 Não há participação significativa da comunidade quanto a construção de uma nova sociedade; Muitas vezes 
ocorre um choque de ideias em relação aos propósitos apresentados 

8 Nossa comunidade tivemos alguma participação de determinadas pessoas nos encontros e estudos social e 
políticos - reduzido a poucos. 

9 Participação na Semana da Solidariedade; Participação nas campanhas solidárias 

10 Conscientização através da Campanha da Fraternidade 

11 Nosso setor não tem conhecimento deste item 

12 Sem contribuições 

13 Trabalhamos conforme a campanha da fraternidade 

14 Realização de curso bíblico; Participação na caminhada da paz; Participação da Pastoral da Saúde na Semana da 
Solidariedade, através da Cáritas; Apoio do Conselho de Segurança dos bairros através do Programa de Vizinhos 
Solidários; Visitações em Paróquias solidárias; Realização de festa das tendas 

15 Há um crescimento maior na participação das pessoas nos conselhos, na política e na área social; Muitos estudos 
também são feitos para o crescimento e entendimento dos leigos na doutrina da Igreja; Maior participação das 
pessoas nas campanhas solidárias 

16 Participação nos conselhos e fóruns municipais 

17 Buscando a construção de uma nova sociedade participamos da campanha pela Cáritas brasileira; Leitura do 
Plano diocesano de Pastoral; Formação de lideranças paroquiais; Estudo através de núcleos paroquiais. 

18 A igreja preocupou-se em defender os direitos humanos respeitando os gêneros conforme a lei de Deus 

19 Aprendemos que não basta ser cristão e apenas ouvir; Aprendemos que precisamos nos posicionar em relação ao 
que a Igreja pede e colocar em prática na nossa comunidade e onde mais precisar; Aprendemos que ser cristão é 
agir, ter ação é sair em defesa da vida. 

20 Nessa construção de uma nova sociedade em nossa opinião não houve crescimento, pois não temos uma 
formação de pensadores e pessoas que poderiam influenciar na mudança de uma nova sociedade 

21 A Pastoral Social em nossa comunidade vem se destacando bastante pelo trabalho desenvolvido, pois além de 
ajudar as pessoas em suas necessidades ela também acompanham ensina e orienta. 

22 Formação de grupos de famílias; Crescemos na catequese, participamos de CPC e reuniões da área pastoral; Hoje 
temos uma participação leiga permanente do ministro da eucaristia; Temos uma pastoral social atuante em nossa 
comunidade. 

23 Crescemos nos estudos da doutrina da igreja, mas ainda temos muito a aprender, saindo do tradicionalismo para 
uma igreja em saída. 

24 Quando foi assumido, incentivamos e participamos da luta pela defesa dos direitos humanos, respeitando as 
desigualdades existentes. 

25 Crescemos muito na formação de membros comunitários, através de CAEP e em todas as lideranças comunitárias 

26 A comunidade realiza sempre parcerias junto ao movimento e entidades pela defesa da vida. 

27 Em sabedoria e discernimento entre o que é errado e o que é certo 

28 Participação nos encontros de formação e estudos dos documentos da igreja na paróquia; Contribuição com a 
Cáritas quando solicitado 

29 Paróquia não devolveu este questionário 

30 Bem pouco progredimos neste item 

31 Na participação de estudos, seja promovido pela paroquia ou diocese 

32 Em relação aos itens acima citados, todos são incentivados e cobrados, alguns com participação mais efetiva 
outros menos 

33 Teremos mais foz ativa nas escalões de liderança de nossa sociedade 

34 Sem contribuições 

35 Foi desenvolvidos formações na paroquia para leigos e padres 
 

   



 O que faltou fazer? 

1 Engajamento da comunidade para a participação na Associação de Moradores; Falta conhecimento sobre a 
Doutrina Social da Igreja; Falta reestruturar as pastorais existentes. 

2 Aprofundar mais os temas propostos elo grito dos excluídos; Fortalecer a Pastoral da Criança 

3 Sem resposta 

4 Falta a conscientização e pessoas com olhar voltado para esta realidade 

5 Falta a comunidade entender que a política faz parte da comunidade e não só pedir para os políticos quando a 
comunidade precisa 

6 As vezes participar de tudo, sem ter tempo para ver como anda a sociedade, é o pior defeito, porque nada é feito 
por completo 

7 Reunir a comunidade e buscar um meio de participar desta construção de uma nova sociedade 

8 Ter maior motivação e conscientização, embora é um trabalho lento, na cabeça das pessoas quando se fala em 
política, distorcem o sentido verdadeiro 

9 Reestruturar a Pastoral Social que faz um belo trabalho, mas só assistencialista 

10 Aprofundar a consciência política cristã 

11 Divulgar mais esses itens nas comunidades 

12 Mais incentivo e participação na política 

13 Sem contribuições 

14 Sem contribuições 

15 Achamos que ainda falta uma parceria maior entre as igrejas; Falta de participação das grandes ações da Igreja 
(Ex. Grito dos excluídos e semanas sociais com a CNBB) 

16 Formar pessoas para influenciar nas decisões políticas, dirigentes comunitários, estudar mais a doutrina social da 
Igreja, leis, estatutos pela defesa da vida... 

17 Dar mais ênfase e continuidade no que foi proposto nos cursos. 

18 Conscientização maior da sociedade 

19 As pastorais se aprofundaram mais com as diretrizes, PDP, enfim, todos os documentos legais da Igreja. 

20 Formação de pessoas capazes de influenciar nas decisões políticas e sociais, fortalecendo parcerias na defesa dos 
direitos da sociedade 

21 Dar continuidade ao grito dos excluídos, ano de 2016 não foi realizado; Dar mais atenção ao convite da pastoral 
social para participar da semana da solidariedade; Incentivar a participação social e política dos cristãos leigos. 
Nesta ultima eleição nenhum leigo se candidatou. 

22 Tá faltando incentivo da igreja interna que somos nós no sentido de acolhida daquilo que a diocese tem proposto 
encima do PSP 

23 Ter encontros onde possamos discutir e defender os direitos de nossa igreja. 

24 Foi feito o possível 

25 Buscar o entrosamento das pessoas ainda afastadas, para que num futuro próximo possamos ter mais lideranças 
entrosadas 

26 Mais incentivo a participação ativa na comunidade 

27 Participação do povo Ex. Reunião da câmara de vereadores em nossa cidade; Falta entender sobre estes assuntos. 

28 Incentivar a participação dos leigos e leigas nos grupos da sociedade civil 

29 Paróquia não devolveu este questionário 

30 Faltou capacitação de pessoas, debates sobre os assuntos para o crescimento e formação de uma nova sociedade 

31 Ter mais participação das pastorais para ter mais entendimento sobre os assuntos 

32 Quem assumiu compromissos neste sentido aproveitou para sua própria candidatura ou por excesso de cargos 
acabam abandonando o compromisso, parece que participação não se torna tão efetiva por ser social 

33 Ingressar em iniciativas que mostrem nosso interesse em melhorar nossa comunidade e sociedade 

34 Sem contribuições 

35 

 
 

 

   

 Nossa comunidade sugere: 
 

1 Que a Igreja procure dar mais assistência às comunidades incentivando as pessoas e as lideranças que trabalham 

 



pela promoção de crianças, jovens, adolescentes, procurando integra-los na Igreja e na vida em comunidade. 

2 Formação para melhor compreensão dos temas acima principalmente a Doutrina Social da Igreja, leis e estatutos 
em defesa da vida, o catecismo da igreja católica... 

3 Que a igreja não seja uma entidade partidária. 

4 Articular as pastorais para se envolver mais com os problemas sociais da comunidade; Formação permanente 

5 

 6 A Igreja é missão, então é arregaçar as mandas e capacitar pessoas para envolvimento futuro em tais assuntos. 

7 Promover palestras com formadores de opiniões, como políticos, dirigentes sindicais, líderes comunitários, 
profissionais liberais, estudos da doutrina social da Igreja entre outros. 

8 A comunidade é apática a esses assuntos. Estudando-se mudar esta mentalidade que tudo é politicagem. 

9 Sem sugestões. 

10 Estudos e formações sobre o assunto. 

11 Melhorar a articulação das pastorais, entidades nas comunidades 

12 Mais formação para as pessoas que podem influenciar nas tomadas de decisões para auxiliar. 

13 Sem contribuições 

14 Não se envolver em atos partidários 

15 Parceria com outras igrejas; Participação maior dos grandes projetos da CNBB. 

16 Articular equipe da Pastoral Social 

17 Continuar os trabalhos de estudos em núcleos. 

18 União e respeito entre poderes. 

19 Que os padres pratiquem o que esses documentos pedem 

20 Sugerimos que as instituições orientem as pessoas a pensarem bem na escolha dos líderes políticos, dirigentes 
sindicais e comunitários. 

21 Agendar para o ano de 2017 um estudo, reflexão e definição de ações que se refere ao item dessa urgência. 

22 Formação interna; estudo de doutrina, do PDP e estudo bíblico. 

23 Fazer seminários onde possamos ter troca de experiências. 

24 Continuar com as ações, dentro de nossa realidade. 

25 Sugere-se que possamos buscar mais pessoas afastadas (leigas) para que participem de cursos, evangelizadores, 
para formar mais lideranças 

26 Organizar missões. 

27 Ter palestras sobre nossos direitos e deveres como cidadãos e cristãos; Quanto mais se falar sobre isso mais 
esclarecidos estaremos para começar a tomar qualquer tipo de atitude. 

28 Criação da Pastoral Social 

29 Paróquia não devolveu este questionário 

30 Formar grupo que articulem a pastoral social nas paróquias capacitando formadores de opinião. 

31 com os estudos venham mais comunidades para as pastorais poder ter mais participações 

32 Quem for participar seja alguém com poucos compromissos na comunidade (igreja) e que haja uma ligação e 
valorização por parte da igreja as pessoas que estão dispostas a participar. 

33 União em prol de buscar melhores condições a quem precisa através de nossa força frente aos líderes. 

34 Sem contribuições 

35 Formação instruindo os leigos sobre todos os serviços ofertados pela igreja, ex. atendimento feito 
voluntariamente por psicólogos. 

 
 

  
NO COMPROMISSO COM AS QUESTÕES QUE ENVOLVEM TODA A HUMANIDADE 

 

 

  Educar para a preservação da natureza e o cuidado com a ecologia humana.  
  Participar de campanhas emergenciais em favor de vítimas de catástrofes ambientais.  
  Incentivar a prática do desenvolvimento sustentável solidário através da economia solidária.  
  Participar de frentes de lutas pela construção de uma nova sociedade.  
   



  
Ler na íntegra, em grupo, o Item 3.4.4, pág. 75 do Plano Diocesano de Pastoral e responder: 

 
A partir desses compromissos assumidos em que crescemos. 

1 Com a Campanha da Fraternidade, procuramos incentivas a prática de hábitos saudáveis e preservação ambiental 
nos grupos de famílias, na catequese e na escola. 

2 A conscientização da importância da água através dos movimentos 

3 Na conscientização da preservação do meio ambiente dentre eles os mananciais de água, conservação das matas, 
reciclagem de lixo... 

4 Na paróquia temos um trabalho de coleta de resíduos para serem reciclados 

5 Contribuiremos para um mundo melhor, o meio ambiente com menos poluição 

6 Crescemos quando a campanha da fraternidade, para quem teve acesso mostramos a realidade da natureza 

7 A comunidade está crescendo e aprendendo, inclusive a partir das Campanhas da Fraternidade atuais que tanto 
nos incentivam e orientam a cuidar da nossa casa comum, nosso planeta, destinando reciclar melhor nosso lixo 
em locais corretos, não usar agrotóxicos, não cortar arvores, entre outros 

8 Se tem maior conscientização, mas ainda está fraco na questão do meio ambiente. As últimas campanhas da 
fraternidade tem ajudado, também os documentos da igreja. 

9 Uma forte conscientização nas escolas, nos encontros, na mídia e no estudo com os roteiros dos grupos de 
famílias sobre o meio ambiente; Coleta seletiva 

10 Apoio a eventos educativos como o da ONG aguapé; Defesa da preservação das lagoas 

11 Maior conscientização das pessoas em relação com o meio ambiente 

12 Temos a coleta seletiva na escola onde se pode levar todo o lixo para reciclagem e poluir menos 

13 Foram feitas campanhas em socorro das vítimas de catástrofes ambientais 

14 Participação nas Campanhas Emergenciais; Separação do lixo; Conscientização ecológica através da Pastoral da 
Saúde; Utilização de recursos como a transformação de óleo usado em sabão e reciclagem de roupas recebidas 
em doações 

15 Crescemos no conhecimento e educação para a preservação da natureza; Conhecimento na observância da lei; 
Socorro as vitimas de catástrofes ambientais; Prática de desenvolvimento sustentável, separação de lixos, 
reutilização de materiais, e reciclar sempre que preciso para cuidar melhor da nossa casa comum 

16 Avanço da conscientização, participação nas campanhas 

17 Contamos com a parceria das escolas onde é trabalhado os temas das Campanhas da Fraternidade; nas homilias 
das celebrações eucarísticas, e da Palavra; Catequese; Grupos de famílias, participação em campanhas 
emergenciais pelas vítimas. 

18 Na conscientização da construção de uma sociedade mais preocupada com a preservação da natureza e o cuidado 
com a ecologia. 

19 A comunidade se conscientizou da importância de preservar o meio ambiente através de ações práticas como 
reciclar o lixo e plantar árvores; Participação dos movimentos e reuniões na implantação da nova estação de 
tratamento de esgoto. 

20 Crescemos na preservação do meio ambiente, nos cuidados com o uso dos agrotóxicos; Também mantendo as 
margens dos rios com a mata ciliar; Crescemos quanto a conscientização na separação e coleta de lixo e 
devolução das embalagens de agrotóxicos. 

21 Após a CF dos anos de 2011 "Fraternidade e a vida no planeta" e do ano anterior (2016) "Casa comum nossa 
responsabilidade", observou-se um grande esforço de quase todas as pastorais e movimentos em preservar a 
natureza e ter cuidado com a ecologia humana. Exemplo disso são as denúncias feitas aos órgãos públicos 
competentes quando há agressão à natureza (Secretaria de meio ambiente...) e a cobrança com a ecologia 
humana (secretaria de saúde); Vem aumentando a preocupação com o destino do lixo reciclável em todos os 
eventos promovidos pelas pastorais e movimentos da igreja.; Embora meio tímida a comunidade vem  sempre 
participando das campanhas emergenciais em favor de vítimas de catástrofes ambientais. 

22 Temos preservação das dunas; Participação da comunidade da diocese Lages e Rio do Sul; A produção de estopa e 
gancho e também reciclagem como meio sustentável 

23 Estamos caminhando para um bom desenvolvimento do meio ambiente, ainda falta mais conscientização das 
pessoas. 

24 Quando participamos das campanhas organizadas, garantindo a reprodução da natureza, evitando desperdícios 

 



25 Crescemos na conscientização de que o mundo só melhora com nossas atitudes imediatas; Repeitando e 
preservando a natureza 

26 Preservação do Rio 

27 A dar destino certo aos produtos químicos; Dar atenção as nascentes; Separação do lixo 

28 Reciclagem de embalagem agrícolas; Mudança de atitude para a preservação do meio ambiente com a campanha 
da fraternidade nos grupos de famílias; Participação ativa e consciente nas campanhas para colete destinada a 
ajuda as vitimas de catástrofes. 

29 Paróquia não devolveu este questionário 

30 Já há uma conscientização com relação a essas questões através da campanha da fraternidade, trabalho na escola 

31 Na catequese nos grupos de famílias nos grupos de jovens com os itinerários novos e os grupos de famílias foram 
muito bem elaborados com os temas dando ênfase a natureza, reciclagem entre outros 

32 Povo quando solicitado participa e colabora, mesmo que ainda fica muito restrito a campanhas. 

33 Fazemos nossa parte para preservar nossa comunidade e nosso planeta 

34 Sem contribuições 

35 Ações de conscientização em toda paróquia. Ex. a separação do lixo; Conscientização de preservação da natureza. 
 

   

 O que faltou fazer? 

1 Falta a prática da coleta seletiva de lixo, contribuindo com a diminuição dos lixões a céu aberto diminuindo a 
contaminação do solo proporcionando melhores condições para quem trabalha nesta atividade. 

2 Participar das frentes de socorro emergencial nos momentos de catástrofes ambientais. 

3 Aumentar cada vez mais o conhecimento da população 

4 Conscientização e mais empenho entre as pastorais 

5 Conscientização, atitude, participação 

6 Mais divulgação do que é feito pela igreja através dos meios de comunicação (TV aberta) 

7 Ainda falta muito a ser feito,ajuda específica da própria sociedade em relação as praticas da construção da 
sociedade em geral, tendo compromisso com as questões humanitárias. 

8 Dar continuidade ao estudo sobre ecologia, natureza, documentos do Papa Francisco. 

9 Sem considerações 

10 Empenho 

11 Percebe-se que a Igreja trabalha muito bem este item 

12 A conscientização das pessoas 

13 Sem considerações 

14 Conscientização ecológica 

15 Conscientização de algumas pessoas em relação a privatização do solo, do ar, e outros recursos naturais para sua 
preservação e cuidado para o bem de todos 

16 Incentivar mais a prática do desenvolvimento solidário sustentável na formação dos grupos de produção 

17 Maior conscientização, incentivo e prática nos cuidados com a natureza 

18 Continuar atividades de conscientização de preservação da natureza na sociedade 

19 Cobrar das autoridades responsáveis mais empenho em dar suporte as comunidades para trabalharem ainda mais 
3Rs (Reciclar, Reaproveitar e Reutilizar) 

20 Programas de orientações técnicas aos produtores quanto ao uso dos agrotóxicos e agua nas lavouras e no uso 
pessoal 

21 Incentivar, com mais fervor a prática do desenvolvimento solidário através da economia solidária 

22 Ta faltando conscientização e valorização da preservação do meio ambiente e nos sentirmos realmente 
responsáveis por essa preservação pois depende de nós o futuro do meio ambiente 

23 Ainda falta educação e colaboração das pessoas. 

24 Foi feito o possível 

25 Faltou preservar conscientizar, ter mais compromisso e agir dentro dos planos e normas de legalidades 

26 Mais incentivo das práticas do desenvolvimento solidário sustentável 

27 Diminuir os agrotóxicos nas plantações; Procurar novos técnicos para dar assistência 

28 Incentivar e conscientizar a atitudes diárias que preservem o meio ambiente 

 



29 Paróquia não devolveu este questionário 

30 Seguir as regras na íntegra em ação 

31 dar mais atenção a reciclagem, ajudar as crianças, jovens.. E comunidade em qual na separação e preparação do 
lixo 

32 Em campanhas (CF) falado e feito muitas propostas mas ao final poucas são cumpridas, muitos ainda depende de 
órgãos públicos que não se fazer presentes com representantes na hora do planejamento 

33 Ações práticas com limpeza de lugares e plantio de mudas 

34 Sem considerações 

35 Sem considerações 

 
Nossa comunidade sugere: 

1 Criação de entidades que promovam a qualificação, capacitação e incentivos de atividades que venham melhorar 
a qualidade de vida de nossos habitantes; Poderia também ser desenvolvido cursos  sobre artesanato, com 
materiais recicláveis e outras atividades que melhorem o nosso meio ambiente 

2 Criar frentes de campanhas solidárias para agir nos momentos de catástrofes ambientais. 

3 Dar continuidade aos programas de conscientização da população em geral 

4 

 5 Mais participação nos projetos para preservação do meio ambiente e formação de equipes para incentivar a 
prática destes projetos 

6 Que devemos continuar falando e mostrando a vontade de Deus para com seus filhos aqui na terra em relação a 
mãe natureza. 

7 Precisamos participar de frentes organizadas pela construção de uma nova sociedade. 

8 Nos encontros, reuniões, falar e defender, cuidar de nossa casa comum. 

9 Colocar mais lixeiras para o material reciclável; Continuar a conscientização; Cobrar do poder público coleta 
seletiva 

10 Educar a preservação da natureza e com o cuidado com a ecologia humana 

11 Coleta seletiva em nosso setor; Incentivo para os que reciclam, separam o lixo 

12 Sugerimos que as pessoas se conscientizem mais para termos mais responsabilidade com o meio ambiente. 

13 Sem considerações 

14 Divulgar atitudes conscientes para a comunidade 

15 Conscientização  maior contra tudo aquilo que atenta a vida e a destrói (ex. Privatização da agua) 

16 Continuar com a conscientização na coleta seletiva do lixo. 

17 A coleta seletiva de lixo em parceria com o poder público, como também cuidado com o meio ambiente. 

18 Na continuação de projetos e programas que defendam a vida. 

19 Que a diocese, como autoridade maior, cobrem dos órgãos públicos ou responsáveis a coleta seletiva do lixo com 
todas as comunidades, incluindo na área rural 

20 A criação de uma pastoral ambiental paroquial para fiscalizar e conscientizar as pessoas quanto a necessidade da 
preservação da natureza. 

21 A catequese junto com o movimento de irmãos, promover uma gincana, com a comunidade local, que tenha 
como objetivo mostrar as verdadeiras práticas de desenvolvimento sustentável; Promover leituras de textos que 
tenham informações de quais países se comprometeram em diminuir poluentes que afetam a natureza, a fim de 
formar uma consciência responsável ou seja mais atuante. 

22 A criação de uma cooperativa de catadores de reciclados onde estariam recolhendo beneficiando e vendendo 
estes produtos criando assim uma conscientização direto sobre preservação do meio ambiente. 

23 Conscientização de especialistas na área do meio ambiente. 

24 Continuar com as ações de acordo com a realidade de cada comunidade e paróquia 

25 Conscientizar crianças, jovens, e adolescentes para a preservação da natureza, para que num futuro tenhamos 
uma natureza de boa qualidade. 

26 Conscientizar a separação do lixo para contribuir com a economia solidária 

27 Nos instruir para termos mais técnicos; Ter mais conscientização do aproveitamento de alimentos; Como 
agroindústria, horta comunitária, distribuição de alimentos em escolas, asilos, etc 

28 Organizar na comunidade formas de coleta consciente com parcerias entre escolas e prefeitura 



29 Paróquia não devolveu este questionário 

30 Que a igreja tenha programas sociais incentivando a reciclagem, separando lixo para melhor preservação do meio 
ambiente 

31 Incentivar mais a reciclagem na comunidade com palestra, cursos seminários 

32 Uma comissão responsável por estas atividades e com condições de cobrá-los e incentiva-los na realização. 

33 Desenvolver momentos em comunidade para buscar apoio em prol de ações em conjunto para preservar locais 
naturais importantes em nossa região 

34 Sem considerações 

35 Sem considerações 
 

   

  
Além de tudo o que foi avaliado anteriormente, durante os 4 últimos anos, o que aconteceu de mais significativo que 
tenha contribuído para caminhada pastoral de nossa comunidade? 

1 Semana Mariana, Festa da padroeira da comunidade. SMPs. 

2 A pastoral de conjunto; A criação do Cerco de Jericó; 24 horas para o  Senhor; Acompanhamento de novos casais; 
Pastoral do Dízimo; Construção de muitas capelas e também do Santuário Diocesano do Coração Misericordioso 
de Jesus; As missas de cura e libertação, casamento comunitário 

3 a nova forma de contribuição do dízimo, pois melhorou em muito a participação nas celebrações. 

4 Sim. Em pequenos grupos e individualmente 

5 Formação para lideranças 

6 Estudos, formações, conscientização do dizimo (que pode ser melhor ainda) maior participação do povo nas 
celebrações. 

7 Tema e orientações das campanhas da fraternidade dos últimos 4 anos (ecologia, biomas,brasileiros e defesa da 
vida, etc) Caminhada da `Paz, Caminhada Vocacional, Ano mariano, Porta Santa (Ano da misericórdia), Jornada 
Mundial da Juventude, Participação em palestras com formação de cantores litúrgicos, formação litúrgica; 
Paróquia Solidária e visitações entre comunidades 

8 Tudo está caminhando, as reuniões comarcais de estudos, os encontros e outros momentos tem nos motivado 
também nossas reuniões e momentos de estudos na comunidade paroquial. 

9 Roteiros dos grupos de famílias bem acessíveis e com temas e explicações bem atuais; Coleta seletiva 

10 Eventos sem bebidas alcoólicas. 

11 O trabalho das comunidades estão mais organizados; Envolvimento da família na catequese. 

12 Pastoral do Dízimo que não tínhamos, o movimento de irmãos que agora temos em nossa comunidade. 

13 Organização do CPC; As celebrações feitas em conjunto com as demais comunidades; Formação dos ministros da 
Palavra. 

14 Nomeação do pároco Onécimo para bispo. 

15 Interação maior entre as pastorais das comunidades. Todos juntos caminhando com o propósito de anunciar e 
vivenciar o reino de Deus na Comunidade. 

16 Fortalecimento da pastoral do dízimo; Visitação; Missões; formação e encontros para os sacramentos do batismo 
e matrimonio esta  sendo com agenda comum da comarca. 

17 Crescimento da oferta do dízimo; Integração do CPP e os CPCs; Missa nos grupos de famílias; Peregrinação do 
padroeiro são roque; Novena dos padroeiros das comunidades nas casas; Sorteio da família dizimista; Formação 
da Pastoral dos Coroinhas; Animação litúrgica das comunidades na matriz; Intercâmbio dos ministros da palavra e 
eucaristia na paróquia. 

18 Surgimento de novas pastorais e movimentos que contribuam na participação da evangelização. 

19 Mutirão de confissões; Santas Missões Populares; Livros de grupos de famílias com situações de nossa região; 
Paróquia que acolheu o pedido do bispo baseado no PDP em eliminar o álcool das festas religiosas com o objetivo 
de unir as famílias e traze-las de volta a Igreja. 

20 A nossa comunidade, juntamente com o conselho e as pastorais existentes procuramos caminhar com as 
diretrizes da diocese e paróquia; Houve uma evolução na Pastoral da Juventude. 

21 Mutirão de visitação nas famílias em toda a paróquias. 

22 A formação da nova paróquia; A vinda de um padre permanente na comunidade. 

23 Mais união, houve mais integração entre as pastorais. 

24 Incentivo dos párocos. 

 



25 Em nossa comunidade foi implantado o terço da família, que foi muito significativo, também o apostolado da 
oração. 

26 Presença de Dom jacinto, Semana da Família; Mutirão de padres na comunidade 

27 A missão jovem, receber jovens... 

28 A união que as pastorais caminham 

29 Paróquia não devolveu este questionário 

30 A disponibilidade para grupos de encenação; Implantação do terço dos homens 

31 caminhada para evangelização 

32 Sem considerações 

33 Ações sociais para ajudar as pessoas 

34 Sem considerações 

35 Renovação dos padres (Padres jovens com vontade de renovar, evangelizar e envolver todos os leigos na igreja) 
 

 
    

 Urgência 5 
ANUNCIAR E TESTEMUNHAR A BOA NOVA DE JESUS CRISTO 

 

 

 “Ser uma Igreja em permanente estado de missão, significa anunciar Jesus com a força do testemunho de cada 
batizado como discípulo(a), e como comunidade que vivencia e celebra o Mistério Pascal. Ao testemunho deve vir 

acompanhado o anúncio explícito da Boa Nova de Jesus Cristo.” (PDP, 160) 
 

“É tarefa de cada comunidade eclesial perguntar quais são os grupos humanos ou as categorias sociais que 
merecem atenção especial: os pobres, os mais necessitados e esquecidos de nossa sociedade injusta e excludente 
e lhes dar prioridade no trabalho de evangelização. Para isso, algumas iniciativas são fundamentais:” (PDP, 161) 

 

  
 

 

  Motivar uma ação evangelizadora e missionária voltada para as realidades periféricas, os afastados e as 
pessoas em situação de exclusão. 

 

  Intensificar a Pastoral da Visitação.  
  Assumir e incentivar os Grupos de Famílias.  
  Despertar em todos os serviços de pastoral, movimentos eclesiais, organismos e associações de fieis o ardor 

missionário. 
 

  Apoiar a participação das crianças e adolescentes na Infância e Adolescência Missionária (IAM).  
  Ampliar e fortalecer o Projeto Paróquias e Comunidades Solidárias.  
  Envolver os jovens nas atividades, motivando a formação de grupos de jovens.  
  Organizar o acompanhamento pastoral aos casais jovens após o matrimônio.  
  Assumir as Missões Populares.  
  Retomar a prática das “igrejas irmãs”, assumindo uma diocese como “irmã”. 

 
 

   

  Ler na íntegra, em grupo, os indicativos do item 161, na Pág. 76 e 77 do Plano Diocesano de Pastoral e 
responder: 

 
A partir desses compromissos assumidos em que crescemos. 

1 Participação e engajamento das pessoas da comunidade; Grupos de Famílias ativos e auxiliam na liturgia; As 
crianças são motivadas e participam na liturgia, catequese; Grupo de Jovens auxilia nos eventos na 
comunidade, liturgia, comissões de festas, etc 

2 Intensificamos a visitação daqueles que mais precisam, manifestando atitudes de carinho, escuta e acolhida, 
tanto nas moradias quanto nos locais de trabalho, escolas, instituições de saúde, casas de recuperação , 
encaminhamos a pastoral social o nome das famílias necessitadas que precisam de cestas básicas; 
incentivamos as campanhas de doação de alimentos; visitamos os doentes levando-lhes conforto e atenção; 
obtivemos um aumento no número de famílias dizimistas. 

3 Realizamos uma campanha para uma pessoa da comunidade onde foi arrecadado dinheiro para comprar 

 



alimentos e remédios e um grupo de oração, ministro da eucaristia e a presença do padre. 

4 Com sinceridade nós achamos que pouquíssimo se cresceu, mas tudo o que foi citado é de suma importância 

5 Nestes dois últimos anos, tivemos um avanço em relação a Igreja, sair um pouco mais, e ir em busca de novos 
horizontes, visitar as casas, ouvindo as famílias, suas necessidades e encontrar diversas opiniões positivas e 
negativas sobre nossa igreja. 

6 Visitas missionárias do dizimo mensalmente rezando com as famílias dizimistas;visitas das ministras da 
comunhão semanalmente nas famílias com doentes e acamados. Este ano passamos de três para 18 o número 
de ministros. Ampliando o numero de visitas. Aumentamos o numero de grupos de famílias. A atuação 
importante do grupo de jovens. Relação entre catequese e famílias. Trazendo pais e catequizandos para 
participação na vida da comunidade. 

7 Desde o início das aulas de violão gratuitas na matriz, os jovens de nossa comunidade despertaram interesse 
pela animação das celebrações, tanto para tocar violão quanto para cantar. Na catequese a participação 
significativa de crianças, desde o início até se crismarem, se engajando na liturgia das celebrações e eventos 
da paróquia. Maior participação de pessoas nas reuniões para organizar a liturgia; O espírito voluntário das 
lideranças da comunidade, nas realizações dos trabalhos da Igreja. 

8 Entendemos que do pouco que fizemos, que nos parece muito, o retorno foi ainda menor; Missa no presídio, 
Pastoral Carcerária; Missionária da paróquia que saiu em missão para a Bahia; Maior envolvimento nos cursos 
de formação; Maior participação das famílias dizimistas; Maior participação nos grupos de famílias. 

9 Paróquia solidária com visitas e celebrações; Visitação; Ardor missionário 

10 A juventude está se envolvendo um pouco mais; As pastorais, com este novo modo de paróquia estão se 
fortalecendo mais, trabalhando mais juntos com a criação de novos movimentos, Sagrado Coração, MCC 

11 Com a criação da Pastoral do Dízimo iniciamos a evangelização e visitação nas famílias; Catequistas 
juntamente com os catequizandos são responsáveis em organizar e participar de uma celebração mensal; As 
comunidades uniram-se para promover e organizar a festa do padroeiro 

12 Conforme as iniciativas apresentadas no PDP, item 161 podemos perceber uma enorme crescente em nossa 
comunidade; Criamos grupos de jovens, renovamos grupos de famílias dividindo-os em 3 sub-grupos para 
melhor atendermos as famílias; Também priorizamos as visitações às famílias conhecendo as realidades de 
cada uma. 

13 Na ação do projeto das comunidades solidárias; Está iniciando a inclusão de jovens na formação para depois 
liderar encontros na comunidade; Foi implantado o movimento de irmãos e alguns casais no cursilho em união 
com a paróquia; Temos pastorais: Catequese, dízimo, liturgia, batismo, e pastoral da criança. 

14 Paróquias solidárias; Visitações internas dentro das comunidades em conjunto com a paróquia irmã; Pastoral 
social indo ao encontro das famílias carentes, cesta básica, reformas e construção de moradias; Diocese Irmã; 
Visitas aos idosos; Criação do movimento de casais de 2a união 

15 Nossa comunidade cresceu na visitação aos doentes levando a comunhão. A participação das crianças e 
adolescentes na igreja e catequese e como coroinhas. Quando tivemos missões populares nossa comunidade 
cresceu muito na participação. A prática da Igreja Irma em nossa diocese trouxe uma alegria grande. E os 
grupos de famílias estão se reunindo mais para rezar 

16 Tentamos envolver os jovens na liturgia; Com muita dificuldade mantendo os grupos de famílias; Foi muito 
importante as santas missões populares 

17 Grupos da famílias, no ano passado percebemos a dificuldade nos nosso grupos de famílias e neste ano os 
grupos estão bem participativos. 

18 Criação dos missionários do dízimo, missa do dízimo foi bem acolhida e aumentou a participação na 
celebração 

19 Ampliação e fortalecimento dos grupos de famílias; Envolvimento dos jovens das atividades da comunidade. 

20 O compromisso da Igreja não é (...). Não basta olhar o presente e passado. É preciso construir o futuro. Quem 
espera não faz acontecer. Em relação ao futuro cabe a Igreja mudar as estruturas, juntamente com todos os 
homens de boa vontade; Vontade de criar uma nova sociedade onde, crescemos nas qualidades das festas, na 
participação das comunidades; Pastoral da catequese e nas celebrações. 

21 A visitação às famílias; A participação nas celebrações após as visitações; As celebrações da Eucaristia nas 
casas das famílias; O fortalecimento e organização da Pastoral Social; Maior participação dos jovens nas 
celebrações; Criação de novos grupos de famílias. 

22 Na união das comunidades das pastorais; Com isso aumentou nosso ardor missionário; A participação das 
crianças da catequese na liturgia/ acólitos e coroinhas. Com incentivo do padre bento estamos saindo as ruas 
para evangelizar através da pastoral social, apostolado da oração. E sempre que se faze necessário 



participando das campanhas solidárias 

23 Crescemos com boa participação da comunidade na celebração, esta que busca a interação de diversos grupos 
que animam as pastorais integrando bom a comunidade. Há o cuidado com as vidas as casas das famílias seja 
em datas  especiais ou no intuído de oferecer a palavra, a eucaristia ou levar uma ajuda ou doação arrecadada 
na comunidade. Tem-se boa participação da comunidade nas novenas e campanhas durante o ano. 

24 Uma busca antiga da comunidade é ter um local apropriado para realizar as missa. Por isso a comunidade se 
mobiliza para conclusão da igreja no bairro. Enquanto a Igreja São Luiz Orione é erguida as missas acontecem 
uma vez ao mês, sempre a última sexta feira, no centro comunitário do bairro Vila São João, reformado pela 
comunidade. 

25 Dentro das ações realizadas podemos destacar: visita do pároco nas casas; Leitura Orante; Missas nas casas; 
Missão; Visita dos seminaristas; Missa do apostolado; Missa catequética; Diziminho; Capelinha vocacional; 
Acólitos e coroinhas; Terço dos Homens. 

26 Nossa comunidade continua a caminhada incentivando e motivando as pessoas 

27 A formação dos grupos de famílias; A presença mais assídua de crianças e adolescentes na igreja para pastoral 
dos coroinhas e hoje acólitos; Evangelização e acolhimento aos doentes e acamados; Ganhamos experiência 
conhecendo a realidade de outras comunidades com a visitação das paróquias solidárias. 

28 Unidade entre as pastorais; Maior participação das crianças nas atividades e celebrações; Melhor participação 
das crianças e famílias na catequese; Boa participação dos jovens nas atividades litúrgicas; Participação nas 
missões populares; Reza do terço nas casas durante o ano todo; Participação da comunidade em atividades 
paroquiais e diocesanas 

29 Acreditamos que pouco crescemos com relação a criação de novas pastorais, porém, através de encontros e 
estudos e necessidade, aperfeiçoamos velhas pastorais 

30 Como comunidade nos integramos participando melhor da Igreja 

31 Fortalecimento das pastorais, maior participação da comunidade nos eventos de evangelização. Mais pessoas 
foram alcançadas através do projeto de evangelização, assumindo responsabilidades na pastoral; Através das 
obras de visitação, conhecemos a realidade em que muitas famílias se encontravam, assim foi possível praticar 
a caridade com mais eficácia. 

32 Na participação dos homens através do terço; Dos jovens através dos acólitos , da pascom, formação de novas 
lideranças através da escola de formação; nas celebrações litúrgicas crescemos também no projeto  
comunidades solidárias 

33 Aumento dos grupos de famílias; Reorganização da IAM; Pastoral dos noivos que busca inteirar-se das novas 
dinâmicas para o acompanhamento de casais 

34 Buscar as pessoas  em exclusões, na motivação da evangelização buscando integrar as pastorais com a 
comunidade católica, a pastoral dos coroinhas também trouxe mais crianças para a igreja 

35 As pessoas em situação de exclusão são visitadas e ajudadas através da pastoral social; Aumentou o 
envolvimento das pastorais no trabalho missionário; como diocese crescemos na prática das igrejas irmãs. 
OBS. Criasmos grupo de jovens na comunidade. 

 

   

 O que faltou fazer? 

1 Acreditamos que alcançamos os objetivos 

2 Reforçar o projeto de visitação das famílias dizimistas conscientizando-as sobre a importância da participação 
delas nas missas do dízimo e da sua oferta sincera; criar grupos fixos de visita as famílias da comunidade 
dando-lhes a oportunidade de falarem, abrirem seu coração, suas angústias; Elaborar convites e distribuí-los 
nas cassas convidando-os a participarem da Igreja; Criar um questionário para saber qual o posicionamento 
das mesmas em relação ao gesto de oferta do dízimo; Faltou um melhor acompanhamento da Diocese em 
relação a Pastoral dos Jovens; Falta integração entre RCC e a Pastoral da Juventude; Um projeto que de 
sequência a vida religiosa dos jovens no pós crisma. 

3 Nossa comunidade precisa ser catequisada 

4 Temos que conseguir fazer o que foi colocado 

5 Faltou mais subsídio humano com mais experiência sobre o que fazer no momento que a família se encontra 
afastada da religião católica, da igreja, na nossa comunidade. 

6 Formação para lideranças a partir da criação do plano despertando a responsabilidade em cada liderança para 
com as metas estabelecidas; Conhecer a realidade da comunidade. 

7 Missionários do dízimo e missionárias da mãe peregrina, buscar maior espiritualidade. Que a Igreja contribua 
com material necessário para a formação das lideranças para que possam realizar seus trabalhos com maior 

 



confiança 

8 Investir mais na estrutura familiar; Incentivar os grupos de famílias (crias novos); Maior compromisso na 
catequese das crianças; Visitar as famílias, as escolas, locais de trabalho; Envolver os jovens nas atividades, 
incentivar e organizar grupos de jovens. 

9 Pastoral da visitação 

10 Faltou fortalecer o projetos Paróquias e comunidades solidárias para trabalhar unidos; Pastoral de Casais, 
jovens após o matrimônio e Famílias enlutadas; Pessoas formadas para trabalhar nas comunidades 

11 Motivar grupos de famílias, grupos de jovens, casais jovens após o matrimônio; Faltou interesse das pessoas 
das comunidades para se tornarem lideranças; Grupos de casais da paróquia perderam o foco  da família 

12 Observamos que faltou conhecermos outras realidades da paróquia. Trabalhamos muito dentro de nossas 
comunidades. Como cita o item 161 "grupos humanos que necessitam de maior atenção" Tanto em nossa 
comunidade como em outras comunidades faltou principalmente isso. 

13 Faltou trabalho de continuidade nas visitações e grupos de famílias; Não temos trabalhos na infância 
missionária; Falta um acompanhamento aos casais jovens após o matrimônio 

14 Incentivar mais os grupos de famílias e grupos de jovens; apoiar a participação de adolescentes na infância e 
adolescência missionária; Organizar o acompanhamento pastoral aos casais jovens após matrimônio; Assumir 
as missões populares 

15 Uma das causas que nos levaram a não realizar as outras propostas do PDP foi a falta de disponibilidade da 
pessoa e também o interesse. Se não tem o incentivo as atividades vão se acabando aos poucos. 

16 Falta pessoas para assumir outras pastorais; Não ter grupos de jovens 

17 Fortalecer a pastoral da visitação. 

18 Participação dos jovens nas pastorais; Responsabilidade e compromisso das pessoas na comunidade a assumir 
as pastorais 

19 Intensificar a Pastoral da Visitação; Despertar ardor missionário; Apoiar a participação das crianças e 
adolescentes (IAM); Ampliar e fortalecer o projeto comunidades solidárias; Motivar a formação de grupos de 
jovens; Organizar o acompanhamento aos casais jovens; Assumir missões populares 

20 Sair de uma igreja conservadora para uma igreja renovadora; Formação de novos catequistas; Sair do 
comodismo por parte dos fiéis, ter mais responsabilidade; amor. 

21 Reunião do CPC; organizar e motivar a criação de um grupo de jovens; Visita as famílias mais empobrecidas; 
Falta visita as famílias migrantes. 

22 Organizar acompanhamento aos casais jovens após o matrimonio. 

23 Não á participação das crianças na infância missionária; Não temos mais grupos de jovens atuando na 
comunidade; Não temos acompanhamento dos casais no pós matrimônio 

24 Trabalhar na motivação das famílias do bairro, incentivando a participarem das atividades religiosas 
promovidas na comunidade, como missas, terços, procissões 

25 Incentivo a juventude, missas nas comunidades mais intensificadas, feitas com mais calma, aprofundando os 
momentos principais da missa, perdão, adoração.; Chegar mais cedo em dias de missa, conversar com as 
pessoas, cumprimentando as pessoas sentem falta de um pastor conselheiro 

26 Maior entrosamento com os serviços de pastoral 

27 Incentivo para os serviços de pastoral; Assim como disponibilidade das pessoas a participar; Incentivar com 
mais empenho a Infância missionária; Maior acolhimento , participação e incentivo às práticas da igreja à 
casais após o matrimônio 

28 Organizar um grupo de jovens na comunidade; Incluir a campanha do tempo comum nos grupos de famílias 

29 Faltou um maior incentivo: coordenadores de pastorais, muitas pessoas desmotivadas e sem iniciativa, 
pessoas da comunidade sem interesse pela igreja 

30 Talvez empenho por parte das lideranças 

31 Faltou acompanhamentos de famílias enlutadas após a perda de um ente querido; faltou acompanhamento 
para os recém casados; faltou motivação incentivo e investimento para os jovens participarem dos serviços 
ofertados pela comunidade 

32 Um maior envolvimento em favor dos pobres e excluídos; Pastoral da Visitação não foi implantada; Não houve 
iniciativas em relação a infância missionária; A pastoral de acompanhamento aos casais jovens após o 
matrimonio não está organizada; Nada houve em relação as missões populares 

33 A comunidade não tem grupo de jovens organizado;  Não desenvolveu a prática das igrejas irmãs com outra 
comunidade e comunidades solidárias 



34 Faltou maior comunicação e visitação na comunidade 

35 Implantar a pastoral da visitação, um pouco mais de incentivo para os grupos de famílias (incentivo por parte 
dos padres nas missas, valorizar) Não implantamos IAM; Fortalecer o projeto paroquias e comunidades 
solidarias que continua estagnado; faltou envolver e motivar jovens em seus grupos, organizar o 
acompanhamento pastoral aos  casais após matrimônio, batizados e famílias excluídas. 

 

   

 Nossa comunidade sugere: 
_______________________________________________________________________________________________ 

1 Buscar forma de motivar as pessoas a participar de coordenações, serem lideranças. Querem ajudar mas 
não liderar 

2 Apoio aos grupos de jovens (institucional, emocional, espiritual); Criar uma Pastoral de Visitação, 
assumindo um roteiro de visitas, distribuindo materiais de necessidade despertando o espírito e o ardor 
missionário em vista de uma Igreja verdadeira; Incentivar a participação das crianças da Igreja por 
intermédio dos Grupos de Famílias; Aproximação do sacerdote com a comunidade, momentos de 
conversa, diálogo com os jovens, cativá-los; 

3 Ter missas todos os finais de semanas. Nossa comunidade não aceita celebração e deixa de participar, 
quer a presença de padre (ser paróquia). 

4 Não desistir, lutar e trazer realmente o jovem para a igreja 

5 Sugerimos que cada vez que a igreja católica saia para fazer estas missões, ir com uma formação com 
conhecimento espiritual e a palavra certa para dar mais confiança as famílias que se encontram desligadas 
da igreja e convence-las de retornar a mesma. 

6 Queremos uma comunidade mais acolhedora, com o olhar misericordioso de Jesus para nossos irmãos e 
irmãos; Por isso sugerimos mais formação para nossas lideranças; Aumentar numero de missionárias do 
dizimo; Incentivar ainda mais a criação de grupos de famílias; Encontrar meios de ajudar as pessoas em 
situação de exclusão. 

7 Maior participação dos catequistas em retiros de oração e fortalecimento da espiritualidade; Propiciar aos 
ministros da palavra e da Sagrada Comunhão eucarística retiro de busca espiritual. Buscando também que 
haja mais momentos de adoração ao santíssimo durante o ano litúrgico.; Aos membros do apostolado da 
oração e mãe peregrina que também haja uma maior concentração com retiros espirituais durante o ano e 
nas visitas das casas; Que em vários momentos do ano aconteça mais atividades com leitura orante da 
bíblia. 

8 Envolver mais os jovens nas atividades, incentivando-os a formar grupos de jovens; Cursos de formação 
permanente para ministros leigos; Além do roteiro de catequese das crianças ter um roteiro pro 
catequista.; Estudo do roteiro de catequese; Escola de teologia para leigos. Formação de novos ministros 
da palavra e da eucaristia. 

9 Formação de grupos de  jovens a começar pelos adolescentes que se preparam para a crisma 

10 Mais incentivo à juventude, que será o futuro da nossa Igreja e a catequese, e formação e espiritualidade 
para as lideranças. 

11 A lareira poderia criar grupos para: apoiar grupos de jovens, pastoral da visitação, apoiar casais jovens 
após matrimônio, pois a lareira está a serviço da família; Precisamos de apoio dos freis nas pastorais 
existentes e nas visitas às famílias das comunidades; As irmãs deveriam ser mais atuantes nos serviços de 
pastorais. A diocese deve exigir menos dos leigos que trabalham gratuitamente. 

12 Maior incentivo da parta da paróquia para as comunidades; Caridade: Nossa paróquia arrecada bastante 
porem muito pouco é destinado à caridade; Mais atividades que envolvam as famílias. 

13 Mais engajamento e comprometimento por parte dos leigos em buscar formação e depois transmitir o 
conhecimento na comunidade; Que a própria paróquia acompanha mais de perto o trabalho das pastorais. 

14 Mais incentivo aos grupos de famílias e grupos de jovens; Melhorar a preparação para os sacramentos 
(Batismo e Matrimônio). 

15 Que seja realizado algumas missas carismáticas durante o ano para que o povo fuja da rotina e passe a 
participar mais. 

16 Os padres tem que fazerem visitas nas comunidades nas famílias principalmente; Confissões comunitárias 

17 Ser conversado para tentar colocar em ação a pastoral da visitação. 

18 Que a igreja crie limites das leis dos sacramentos com um pouco mais de rigor para que haja mais respeito. 
Porque quando há certos limites ou regras as pessoas se acomodam e relaxam na participação e no 
compromisso com a Igreja. 

 



19 Assumir e dinamizar a semana da família como momento de evangelização; Santas Missões Populares; 
Quando houver a necessidade de uma "norma" para as comunidades, seja feito um amplo processo de 
participação e envolvimento dos fiéis, povo. 

20 Formar líderes para participar da vida social e política pública. Trazer de volta as santas missões populares; 
Preparação para os coroinhas e acólitos; Cursos para ministros. 

21 Que haja uma pastoral de conjunto; Retomar como prioridade os grupos de famílias e as Santas Missões 
Populares. 

22 Organizar a pastoral das exéquias, pastoral da esperança, ministrar cursos de noivos, curso de batismo, e 
colocando esse como embasado na iniciação a vida cristã. 

23 Sugerimos fortalecer os grupos de famílias e as pastorais já existentes. 

24 Organizar grupos de liturgia, fortalecer grupos de famílias; Criação de turmas de catequese 

25 Mais um padre na paróquia, pois é muita comunidade para apenas um padre. Também devido a distância 
da matriz que é de 23km, nossa comunidade tem que passar para outra mãos próxima, sendo que vila 
nova é mais 15km e a nova do balneário rincão é 14km. Ficaria muito mais fácil a participação; Também 
temos em nossa comunidade a festa de santa luzia e a tradicional festa da melancia e tínhamos a tradição 
do baile de véspera de festa que foi proibido pela diocese, e isso ocorreu queda na participação e visitação 
de pessoas de outros lugares. 

26 Maior responsabilidade e engajamento dos coordenadores de serviços de pastoral 

27 Organizar um encontro anual paroquial de casais recém casados; A cada dois anos fazer um encontro para 
casais que batizaram seus filhos; Capacitar os leigos para visitação  às famílias enlutadas; Motivar os 
coordenadores dos grupos de famílias a envolver mais a comunidade na pastoral; Acolher novos 
moradores; Buscar e promover a capacitação e formação de novas lideranças. 

28 Intensificar a participação dos fiéis para a participação do terço aso domingos. 

29 Nossa comunidade sugere uma ação evangelizadora através de um projeto organizado que se volte para 
visitações e após, depois de ver a realidade e a necessidade, formar novas pastorais. Ex.  Reestruturar os 
grupos de famílias, formar grupos de jovens, etc 

30 Talvez a presença de padres nas famílias (isso é muito cobrado pelas lideranças) 

31 Envolver o setor vida e família para fazer um evento anual para casais recém casados e inseri-los em 
serviços de pastorais. Melhorar a forma de acolhimento para novos serviços na obra. Dar continuidade nas 
missões populares (trimestral) 

32 Criação de uma pastoral social efetiva e organizada; impulsionar os grupos de família, sair da zona de 
conforto e assumir uma igreja em saída 

33 Que haja um casal jovem para acompanhar os jovens na organização de grupo de jovens 

34 Conversando e convidando mais jovens e pessoas da comunidade a participarem 

35 Incentivar a formação de coroinhas nas comunidades; Envolver os jovens nas atividades pastorais da 
comunidade implantando a pastoral da visitação. Envolver mais o movimento de irmãos no 
acompanhamento aos casais, batizados. 

 

   
Além de tudo o que foi avaliado anteriormente, durante os 4 últimos anos, o que aconteceu de mais 
significativo que tenha contribuído para caminhada pastoral de nossa comunidade? 

1 Visita e bênção do Padre nas Casas; Visita e bênção dos seminaristas; Semana Mariana; Integração de 
comunidades com a visita da padroeira; Missões com os Freis Capuchinhos 

2 As missões, que passaram de casa em casa, dando atenção devida e contribuindo para uma comunidade 
mais fraterna, implantação do envelope do dízimo mirim. 

3 Criação da Pastoral do Dízimo 

4 A tentativa das visitações. Isso é muito importante. OBS. Nossa igreja precisa sim , se remodelar, não 
perdendo sua essência, seu centro que é Deus" Evangelizar nas casas, celebrações mais motivadoras 
(Missas); expandir novos sacerdotes para inovar, principalmente a comunidade nossa senhora da salete, 
que está carente. 

5 Em nossa comunidade Nossa Senhora Menina foi realizado com frequência estas missões, com 
participação dos padres, com jovens de outras comunidades e palestras de motivação com as lideranças 
do local e outros estudos de lideranças com os mesmos. 

6 Envolvimento dos pais e catequizandos na comunidade; Visitas das missionarias do dizimo nas famílias, 
valorizando o ser mais que ter; trabalho bem significativo dos ministros da comunhão, ministros da 



palavra. 

7 A renovação das pessoas e maior participação dos jovens. Mesmo não tendo um grupo de jovens oficial 
nossa comunidade tem muitos jovens,. 

8 Encontro dos grupos de famílias; Formação de novos ministros; Curso de Teologia; Curso de preparação 
para ministros. 

9 Paróquia Solidária; Visita do padre a todas as famílias; Missas nos grupos de famílias. 

10 Fundação do Apostolado da Oração, Formação de Ministros da palavra, Acólitos e coroinhas. 

11 Casamento comunitário, retiro dos casais de segunda união; visitas dos freis não ordenados nas famílias 
das comunidades; A peregrinação e passagem na porta santa, a chegada do pároco frei Ivo. 

12 Algo significativo para nossa comunidade foi a instituição dos ministros extraordinários da Palavra, Dos 
quais já atuam fazendo celebrações todos os domingos. 

13 A implantação do dízimo no sistema de envelopes; A criação do movimento de irmãos; A visitação feita 
pelas paróquias solidárias. 

14 Pastoral do Idoso; Paróquias Solidárias; Grupo Pastoreio (Casais 2a União); Pastoral Social; Integração cdas 
comunidades através da Festa das Tendas. 

15 Nos grupos de famílias estão tendo mais encontros que as famílias se reunirem para rezar a proposta da 
novena do tempo comum 

16 Vigília Pascal de 24horas; Confissões comunitárias. 

17 A missa do dízimo, organização da pastoral do dízimo e a missa com data marcada. 

18 Criação do CPC nos trabalhos e decisões da comunidade; Implantação do dízimo. 

19 Maior participação das famílias na celebração da palavra aos domingos; Celebração eucarística nas casas, 
"Missa da família", com a comunidade. 

20 As 9 novenas em honra a nossa senhora da glória saindo das comunidades; abertura da porta santa; 
inauguração do santuário  do sagrado coração de jesus; Participação da paróquia na festa do caravaggio; 
Concentração dos ministros no santuário de caravaggio; Peregrinação da santa cruz. 

21 Sem contribuições 

22 Através da criação da  nova paróquia a formação mensal abrangendo todas as pastorais e comunidades 
conduzidas pelo pároco, embasado no plano de pastoral nos impulsionaram a uma caminhada de vários 
conhecimentos e com mais ardor missionário, que nos gerou uma grande união.; 

23 Celebração na comunidade; A escolha do nome da padroeira; Visita aos doentes normalmente com a 
eucaristia. 

24 Criação da Comunidade e CPC; Divisão dos grupos de famílias em setores; Retomada da construção da 
igreja são luiz orione. 

25 Grupo de oração jovem; Terço dos homens; Coroinhas. 

26 O envolvimento, embora pouco, dos leigos na igreja. 

27 Visitação da paróquia solidária; Missão jovem da PJ em 2015; Os retiros dos jovens e participação dos pais; 
Participação mais assídua da comunidade na contribuição do dízimo. 

28 Semana da família; Realização da celebração de corpus Christi na comunidade; Semana Vocacional com os 
seminaristas presentes; Troca de párocos, cada um com seu jeito plantou uma semente. 

29 Sendo um bairro de muita pobreza, um pouco distante da igreja, durante 5 anos acompanhamos e fizemos 
acontecer a liturgia, através de um cronograma 1 vez por mês era rezada em missa em casa de família 

30 Jesus na Primavera e a Porta Santa 

31 Crescimento das pastorais através do incentivo da diocese, união das lideranças que refletiram na 
participação de toda a comunidade. 

32 A festa da sagrada família é um marco histórico no envolvimento e integração e unidade de todas as 
comunidades. A maratona bíblica que envolve toda a paróquia com participação ativa dos jovens, adultos 
e crianças; Catequese adulta e escola de formação paroquial Bernadete costa nola 

33 Sem contribuições 

34 Criação da nova paróquia e p pároco padre elori. Formação de novos ministros e aumento de fiéis dentro 
da igreja 

35 O bom andamento do conselho de pastoral; reforma e consagração da nossa igreja; ano da misericórdia 
onde tivemos 2 portas santa. 

 

 



 
GABARITO 

 

1 Imaculado Coração de Maria 

2 São Donato 

3 Nossa Senhora da Oração 

4 Nossa Senhora da Salete 

5 Nossa Senhora das Graças 

6 Nossa Senhora Mãe dos Homens 

7 Santa Bárbara 

8 Santo Antônio 

9 Santuário de Caravaggio 

10 São João Paulo II 

11 Sagrado Coração de Jesus 

12 São Marcos 

13 São João Batista - São João do Sul 

14 São Paulo Apóstolo 

15 São João Batista - São Bento Baixo 

16 São Sebastião 

17 São Roque - Timbé do sul 

18 Santa Terezinha 

19 Nossa Senhora da Natividade 

20 Nossa Senhora da Glória 

21 São Roque - Morro da Fumaça 

22 Balneário Rincão 

23 Santo Agostinho 

24 Nossa Senhora Aparecida 

25 Nossa Senhora da Conceição - Maracajá 

26 Santo Alexandre 

27 Santa Rosa de Lima 

28 São Miguel Arcângelo 

29 São Pedro Apóstolo 

30 Nossa Senhora da Conceição - Urussanga 

31 Nossa Senhora de Fátima 

32 Sagrada Família 

33 Santo Antônio de Pádua 

34 Nossa Senhora de guadalupe 

35 São José 

 


