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PARÓQUIA SÃO PEDRO APÓSTOLO - PLANO DE PASTORAL 2018-2020
IGREJA CASA DE INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ

Desafio Pastoral: Enfatizar a inspiração catecumenal no itinerário de iniciação à vida cristã, favorecendo a experiência litúrgica que conduza à adesão
livre e consciente a Jesus Cristo e seu seguimento na comunidade.
PROJETO
OBJETIVO
ESTRATÉGIA
RESPONSÁVEL
PARCEIRO
(O que?)
(Como?)
(Quem)
(com quem?)
IGREJA
Integração da família e
- Promover encontros mensais com as famílias dos
Catequese
CPCs
ACOLHEDORA E
catequese na vida
catequisandos
MISERICORDIOSA
litúrgica-celebrativa
Promover o ministério da
- Organizar e estimular ações missionárias que vão ao
Pastoral
Movimentos, Pastorais
acolhida e da visitação
encontro das pessoas afastadas da Igreja
Missionária
e CPCs

Organizar o atendimento
pastoral na paróquia

- Criar um núcleo missionário

COMIPA

CPP

- organizar grupos de acolhimento na Igreja.
- realizar atendimento em horário alternativo nas
dependências da paróquia para aconselhamento e
acompanhamento - realizado por membros das pastorais e
movimentos.

Ministros
Secretaria

Liturgia
Pastoral/Movimentos/
CPP

IGREJA: LUGAR DE ANIMAÇÃO BÍBLICA DA VIDA E DA PASTORAL

Desafio Pastoral: Redescobrir o contato com a Palavra de Deus, como lugar privilegiado de encontro com Cristo, em comunhão com a Igreja,
animando biblicamente toda a pastoral e dinamizando os Círculos Bíblicos, os Grupos de Reflexão, os Grupos de Quadra e outros.
PROJETO
OBJETIVO
ESTRATÉGIA
RESPONSÁVEL
PARCEIRO
(O que?)
(Como?)
(Quem)
(com quem?)
IGREJA
Valorizar a leitura e
CPCs
CPP
- cadastrar, acompanhar e incentivar os grupos de novena,
CELEBRATIVA
reflexão da Palavra de
estudos e leitura orante que existem na paróquia.
Deus com conhecimento e
CPCs
CPP
- incentivar a Leitura Orante permanente nos encontros
prática do método da
eclesiais.
Leitura Orante
Envolver todas as
comunidades em
momentos celebrativos,
tais como festa do
padroeiro, celebrações nas
comunidades.
Organizar os coroinhas e
franciscaninhos

- formação, conhecimento e prática do método da Leitura
Orante.
- Promover o intercambio de ministros, equipes de cantos e
equipes de celebração nas comunidades.

Pastoral
Missionária
Ministros

- Organizar, implantar, formar e acompanhar grupos de
coroinhas e franciscaninhos, inserindo-os nas celebrações
litúrgicas.

Catequese

CPP
Liturgia

Pastoral dos Coroinhas
CPP

‘

IGREJA A SERVIÇO DA VIDA PLENA PARA TODOS

Desafio Pastoral: Contribuir para superação da miséria e da exclusão, com opção preferencial pelos pobres, promovendo a cultura da vida, a caridade
e a atuação política, em especial dos leigos e leigas, iluminados pelo Ensino Social da Igreja.
PROJETO
OBJETIVO
ESTRATÉGIA
RESPONSÁVEL
PARCEIRO
(O que?)
(Como?)
(Quem)
(com quem?)
IGREJA FORMATIVA Oportunizar encontros de
-Dar continuidade aos encontros sistemáticos que já estão Catequese
CPCs
formação para catequistas em acontecendo em sintonia com a diocese
todos os níveis
Incentivar a escola de
- Qualificar e aperfeiçoar as pessoas já envolvidas na
Teologia para
CPP
Teologia para Leigos
comunidade
Leigos
Promover formação litúrgica e
canto pastoral
IGREJA E AÇÃO
SOCIAL

IGREJA E
ECUMENISMO

Incentivar a Pastoral Social
como cuidado especial à
promoção da vida humana

Fortalecer o Ecumenismo e o
diálogo inter-religioso,
através da formação e
celebração da Semana de
Oração pela Unidade dos
Cristãos.
Criar um grupo permanente
da CF

- Fazer uma aula inaugural para motivar as lideranças
-curso de proclamadores da Palavra;
-formação litúrgica permanente
- Integrar as ações sociais que já existem no processo de
evangelização para promover o serviço à vida plena
- Capacitar pessoas na paróquia para participarem das
conferências, conselhos e fóruns de controle social sobre
as políticas públicas que visem à valorização da vida.
- Reativar as Pastorais Sociais
- Organizar um cadastro único das famílias atendidas –
interligado com o cadastro da ação social da prefeitura.
- Celebrar a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos.
- Incentivar celebrações ecumênicas com os membros do
CONIC (Batistas, Anglicana, Luterana, Presbiteriana,
Ortodoxa)
- com objetivo de trabalhar e divulgar a CF durante o ano
todo.

IGREJA: COMUNIDADES DE COMUNIDADES

Liturgia

CPP

Assistência Social

Missão SOS E CPC

CPP

FREIS

CPP

CPCs

Assistência Social
Liturgia

CPCs
CPCs

Liturgia

CPCs

CPP

CPC

Desafio Pastoral: Fortalecer a paróquia como comunidade de comunidades geradora de fraternidade e união, levando o discípulo missionário a viver
sua fé, que implica convívio, vínculos profundos, afetividade, interesses comuns, estabilidade e solidariedade.
PROJETO
OBJETIVO
ESTRATÉGIA
RESPONSÁVEL
PARCEIRO
(O que?)
(Como?)
(Quem)
(com quem?)
IGREJA
Reestruturar a Pastoral do
- Promover o dízimo como expressão de fé e de
CPCs
CPP
MISSIONÁRIA E
dízimo
pertença à comunidade, como meio principal no
MINISTERIAL
sustento da ação evangelizadora.
Reestruturar os CPCs
- organizar e dar formação continua aos agentes
CPP
Agente de Pastoral
dos CPCs
e Freis
Reestruturar o CPP
- convidar um representante de cada comunidade,
Agente de
Pároco
movimento e pastoral para integrar o CPP
pastoral

‘
Fortalecer o Conselho
Administrativo
Fomentar a formação de
novas lideranças para as
pastorais
Fortalecer a Pastoral Familiar
Reestruturar a Pastoral do
Batismo
Reestruturar o SAV
Reorganizar a Pastoral Juvenil
Incentivar a Espiritualidade
Franciscana

- Maior inserção dos movimentos e pastorais no
Conselho Administrativo
- convidar, formar e integrar novos membros nas
pastorais
- organizar os setores pré-matrimonial , pós
matrimonial e casos especiais;
- reorganizar tendo em vista uma unidade com as
normas e diretrizes da Diocese.
- Solicitação da província franciscana
- em vista do SÍNODO DOS JOVENS 2018
- realizar uma vez no triênio caminhada ou retiro
franciscano para os leigos.

IGREJA EM ESTADO PERMANENTE DE MISSÃO

Pároco

CPCs

CPC

CPP

Pastoral Familiar
e CPP
Pastoral do
Batismo e CPC
SAV
Jovens
OFS

CPC
Pastoral Familiar e
CPP
Freis e CPC
CPC e SAV
Jovens, freis e CPC

Desafio Pastoral: Despertar uma consciência decididamente missionária que nos interpele a sair ao encontro das pessoas, famílias, comunidades e
povos (grupos culturais e sociais), promovendo uma autêntica conversão das estruturas pastorais, agindo com firmeza e rapidez no intuito de
comunicar e compartilhar o encontro com Cristo.
PROJETO
OBJETIVO
ESTRATÉGIA
RESPONSÁVEL
PARCEIRO
(O que?)
(Como?)
(Quem)
(com quem?)
IGREJA E
Revitalizar a PASCOM
- manter atualizada a pagina do facebook
Pascom e CPC
CPP
COMUNICAÇÃO
- criar um site da paróquia
- trabalhar a convergência de mídias
- criar e capacitar um agente por comunidade para
alimentar as mídias da paróquia;
- valorizar os meios de comunicação social como
instrumentos de missionariedade
Estar presente como Igreja
- implementar equipes missionárias com intuito de
Pastoral
CPC
em novas localidades,
acolher, apoiar e incentivar os afastados, imigrantes Missionária
loteamentos e periferias.
e excluídos.
- Acompanhar com visitas e cadastrar os
moradores, os doentes e idosos em suas
realidades, dificuldades e anseios.
- formação missionária permanente.

