
RESPOSTAS DOS GRUPOS: 

REFLETE A REALIDADE VIVENCIADA? 

1. O resumo representa a realidade de nossas dioceses. 

2. No entanto, alguns pontos devem ser destacados: 

2.1 Formação das pessoas nas pastorais como condição indispensável 

para que todo o trabalho cresça. 

2.2 Aumento de agentes das pastorais sociais ou gente querendo ajudar, 

mas se afastando na hora do compromisso maior? 

2.3 A pastoral familiar promove caminhadas em favor da vida 

 

AS URGÊNCIAS 

1. Manter as cinco urgências.  

2. Não foram alcançadas. A proposta ainda não foi plenamente 

assumida. 

3. Mudar o rumo não traz solução. Risco de abandonar o trabalho que 

vem sendo feito. 

4. Pouco tempo para serem colocadas em prática. 

5. Ainda existe muita pastoral de manutenção. 

6. Os documentos da CNBB não chegam ao povo. Resistência e visão 

preconceituosa em relação aos documentos. 

7. Em lugar de abraçar as urgências, percebe-se o retorno a algumas 

práticas antigas. 

8. Dificuldade diante das informações que chegam pelas mídias. 

9. A ideia da Igreja em saída deve dar sentido a todas as urgências 

(elemento integrador) 

10. Necessário ajudar os jovens padres a compreenderem e aderirem às 

urgências  

11. Necessário esclarecer o que significa missão, pois tudo na Igreja é 

missionário. 

12. Acrescentar famílias e juventude. 

13. Trabalhar mais a formação humana dos agentes de pastoral e dos 

padres.  



14. Voltar a ter e utilizar o objetivo geral, dando assim maior relevância 

às urgências. 

15. Realizar as assembleias diocesanas tendo as urgências como 

referência. 

16. Criar grupos de monitoramento para acompanhar as mudanças e o 

processo de trabalho. 

 

SUGESTÕES  

Estado permanente de missão: 

1. Incentivar mais a consciência missionária. 

2. Buscar atingir todos os ambientes da paróquia 

3. Ter uma comissão missionária permanente nas comunidades  

4. Valorização do COMIDI 

5. COMIDIs e COMIPAs não devem ser vistos como um grupo pastoral a mais, 

porém como uma instância articuladora dos diversos grupos, sob a ótica 

missionária. 

6. As comunidades necessitam ser mais acolhedoras a fim de receber quem as 

atividades missionárias convidam.  

7. Festas dos padroeiros com maior conotação missionária. 

8. Potencializar a formação missionária desde criança: infância missionária. 

9. Maior presença nas redes sociais (formação, conteúdos etc) 

 

Comunidade de comunidades 

1. Investir na criação de pequenas comunidades. 

2. Trabalhar mais as questões afetivas, diálogo, convivência.  

3. Valorizar e concretizar os conselhos das comunidades (corresponsabilidade 

dos leigos) 

4. Trabalhar mais as pequenas comunidades ambientais, como, por exemplo, 

no mundo universitário.  

5. Diáconos permanentes como animadores de pequenas comunidades 

(diaconias). 

 

Iniciação à vida cristã 



1. Ajudar a comunidade como um todo a ter mentalidade catecumenal. Não 

adianta formar apenas os catequistas se o restante da comunidade não 

acompanhar as mudanças. 

2. Ajudar os padres a compreenderem o processo em estilo catecumenal. 

3. Realizar missão (visita) às famílias de futuros ou recém batizados 

(acompanhamento) 

4. Encontrar caminhos para integrar o batismo de crianças nos processos 

catecumenais. 

5. Valorizar o testemunho pessoal 

 

Animação bíblica da vida e da pastoral 

1. Manter os grupos de reflexão nas casas, evitando as reuniões na igreja, 

mesmo diante de ambientes violentos.  

2. Investir na leitura popular da Bíblia (CEBI) 

3. Investir nos Círculos Bíblicos e demais grupos de reflexão. Retomar onde 

esmoreceram.  

4. Investir no Ministério da Palavra 

5. Adotar a tradução da bíblia feita pela CNBB 

 

Serviço à vida 

1. Articular as pastorais sociais em rede, entre si e com as outras pastorais.  

2. Discernir por quais políticas públicas nós vamos trabalhar 

3. Integrar as diversas dimensões do serviço à vida, desde a concepção até a 

morte natural. 

4. Ocupar os espaços institucionais, como os conselhos de direito, e criar, nas 

dioceses e no Regional, mecanismos de formação e acompanhamento dos 

leigos(as) atuantes. 

5. Abrir espaços nas paróquias para o serviço de Mediação Comunitária de 

Conflitos. 

6. Trabalhar na formação de lideranças para a construção de políticas públicas, 

participando de conselhos e fóruns. 

7. Trabalho sociais feitos nos locais onde se encontram as pessoas 

necessitadas. 

8. Colégios e universidades católicas: bolsas de estudo e outras formas para 

ajudar jovens oriundos de comunidades carentes.  



9. Encontrar caminhos para trabalhar a questão da saúde emocional. 

10. Investir no Ministério da Escuta. 

11. Aproveitamento dos diáconos permanentes como animadores do serviço à 

vida (diaconias). 

12. Trabalhar mais para integrar as questões sociais com as ecológicas. 

13. Formar para o serviço à vida com base no Evangelho e na Doutrina Social. 


