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“Ai de mim 
se eu não evangelizar!”





Plano Pastoral 2012 | 2016 | 3

Apresentação

Em novembro de 2011, tivemos nossa XIX Assembleia Diocesana 
que determinou a criação de quatro comissões diocesanas, regio-

nais e paroquiais.

Comissão 01: Espiritualidade e Formação

Comissão 02: Renovação da Vida Comunitária

Comissão 03: Animação Missionária

Comissão 04: Sócio-transformadora

Faltava ainda concretizar o Plano Pastoral. No ano de 2012, a 
Coordenação Diocesana de Pastoral, após ter consultado as bases, ela-
borou este Plano de Pastoral que nós apresentamos em seguida.

Como queremos privilegiar os Regionais no nosso trabalho pas-
toral, colocamos neste livrinho, além das propostas diocesanas, tam-
bém as atividades nas quatro regiões.

Precisamos intensificar a formação a todos os níveis, dando prio-
ridade à Iniciação Cristã para formar verdadeiros(as) discípulos(as) 
de Jesus Cristo. A Animação Bíblica deve perpassar todas as nossas 
atividades pastorais.

Não é possível viver a fé isolado dos outros. É nas Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs) e em outras pequenas comunidades que se 
aprende a viver o Evangelho.

Está na hora de gritar com São Paulo : “Ai de mim se eu não 
evangelizar.” É urgente rever nossas estruturas pastorais para estar 
mais perto do povo, ter mais tempo para acolher e visitar as pessoas 
marcadas por tanta dor e sofrimento.
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As Santas Missões Populares são um excelente meio para dina-
mizar e rejuvenescer nossas comunidades.

Não queremos uma Igreja só voltada para si mesma, ou defen-
dendo seus próprios interesses, mas uma Igreja preocupada com os 
problemas de hoje: desigualdades sociais, violência, droga, corrupção. 
Queremos ser uma Igreja comprometida com a reforma agrária, a de-
fesa dos índios, a luta contra o narcotráfico e a promoção da vida.

Peço a Deus para que este Plano Pastoral possa nos ajudar a “re-
escrever o Evangelho de Jesus Cristo” na nossa Igreja Particular de 
Goiás.

                                                      

                                                         Dom Eugênio Rixen
Bispo de Goiás

                                                                                          
 25/01/2013

Festa da Conversão de São Paulo
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Opção Fundamental

Obedientes ao Evangelho, nós, Igreja de Goiás, Povo de Deus, vi-
vendo o Reino de Deus, optamos  por ser uma grande rede de 

Comunidades Eclesiais de Base, que une fé e vida.

Discípulos e discípulas de Jesus Cristo, queremos construir re-
lações de solidariedade, justiça e comunhão, abertos  à diversidade.

Convocados pelo batismo a sermos missionários e missionárias, 
renovamos, com todas as pessoas excluídas do campo e da cidade, a 
evangélica opção pelos pobres, lutando com elas pela urgente  defesa 
do meio ambiente e pela vida em plenitude.

A compaixão, a Palavra, a prática do Ressuscitado animarão nos-
sa caminhada.
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Comissões Diocese de Goiás

“Aceite meu conselho, para que Deus esteja com 
você: represente o povo diante de Deus e apre-
sente junto de Deus as causas dele.”  Ex 18,19.

O planejamento participativo durante o ano de 2012 provocou 
o nascimento deste Plano Pastoral Diocesano. É um esforço 

de muitas pessoas, lideranças leigas e agentes de pastorais.  A Igreja 
de Goiás tem uma longa história por dentro das orientações apre-
sentadas pelo Concílio Vaticano II, pelas Conferências Episcopais 
do Continente e, de modo especial, pelas Diretrizes da Ação 
Evangelizadora da Igreja do Brasil. Este Plano de Pastoral Diocesano 
é o exercício da Comunhão e da Participação como Igreja Particular. 
Ele nasce de um processo de dois anos. Primeiro, na preparação para 
a 19ª Assembleia Diocesana, depois, a publicação das decisões e, no 
segundo ano, o tempo de exercitar a escuta das necessidades do povo, 
em consonância com as decisões assumidas em assembleia.

A Igreja de Goiás, congregada por 23 municípios, organizada em 
quatro regiões pastorais, 22 paróquias, com a presença do Bispo D. 
Eugênio Rixen e D. Tomás Balduino (Emérito), centenas de lideran-
ças leigas atuando nos serviços, pastorais e movimentos, de religiosas/
os das seguintes congregações: Dominicanos, Dominicanas, Irmãs 
Vicentinas, Irmãs de São José de Tarbes, Oblatos de Maria Imaculada, 
Franciscanas de Allegany, Franciscanas da Ação Pastoral, Filhas da 
Cruz, Filhas da Igreja, Irmãs Escolares de Nossa Senhora, padres 
diocesanos, diáconos permanentes e seminaristas.

A Igreja de Goiás assume, em sua 19ª Assembleia Diocesana, a 
opção fundamental que orienta toda a ação evangelizadora na Diocese:

“Ser uma grande rede de Comunidades Ecle-
siais de Base, que une fé e vida.
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Como discípulas e discípulos de Jesus Cristo, 
queremos construir relações de solidariedade, 
justiça e comunhão, abertos à diversidade.
Convocados pelo Batismo a sermos missio-
nários e missionárias, renovamos, com todas 
as pessoas excluídas do campo e da cidade, a 
evangélica opção pelos pobres, lutando com elas 
pela urgente defesa do meio ambiente e pela 
vida em plenitude. A compaixão, a Palavra, a 
prática do Ressuscitado animarão nossa cami-
nhada.”

As decisões da 19ª Assembleia Diocesana organizam a ação 
evangelizadora em quatro comissões:

1. Comissão de Formação e Espiritualidade
2. Comissão da Vida Comunitária
3. Comissão Missionária
4. Comissão Sócio-transformadora

Os esforços de organização das decisões estão planejados em qua-
tro programas com seus projetos. O tempo do Plano Pastoral Diocesano 
é de 2012 – 2016. O desejo é de garantir processos com ações articula-
das, buscando superar o isolamento de grupos, pastorais, serviços para 
um caminho articulado em somar esforços na direção de concretizar as 
decisões da Assembleia e, assim, superar as necessidades percebidas na 
avaliação do caminho.

É sempre bom recordar que o Plano de Pastoral Diocesano é um 
REGISTRO das decisões para um caminho. O método foi o de constru-
ção participativa, por isto, o grupo tem a autoridade para rever e reto-
mar estes registros indicando a melhor direção para manterem-se fiéis 
às decisões da Assembleia. Seguem as decisões do caminho, por ano.
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PROGRAMA 0
ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIOCESANO 

DE PASTORAL PELA ASSESSORIA

1. Criação de uma equipe diocesana com um representante de cada 
comissão indicado desde as bases;

2. Integração desta equipe na ASSESSORIA DIOCESANA com-
posta pelo bispo, vigário-geral, coordenador de pastoral, repre-
sentante de cada uma das regiões e pelo representante das comis-
sões;

3. Acompanhar os processos de avaliação e planejamento da 
Diocese;

4. Acompanhar as regiões e comissões na execução dos planos.

PROGRAMA 1
FORMAÇÃO E ESPIRITUALIDADE

Objetivo

Fomentar uma ação pastoral que contribua no processo de edu-
cação da fé e fortaleça o compromisso no seguimento de Jesus, por 
isto, obedientes  ao seu Projeto de Vida em plenitude.

Justificativa

Vivemos em uma sociedade marcada pelo medo que gera individualis-
mo e do conformismo, das pessoas e grupos. Percebemos em muitos gestos, 
atitudes de banalização e relativização dos valores do mundo no qual vive-
mos. Identificamos práticas que não geram comunhão, leitura fundamenta-
lista, por isto há necessidade de renovar o ardor na construção de vínculos 
que gerem comunhão. Esta realidade exige uma espiritualidade encarnada 
que una fé e vida, sendo fermento de transformação na Igreja e na Sociedade.

Somos chamados a compreender o mundo que nos cerca e a so-
ciedade que servimos. Para isto, queremos assumir uma formação in-
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tegral, de iniciação e permanente, que evidencie os valores humanos 
da nossa fé para dar firme testemunho profético com a nossa vida. 

2012
Retomar o caminho a partir das decisões 

da 19ª Assembleia

Visitar e dialogar com a comunidade de Marcos. 
Planejar tendo como foco este recorte da Opção Fundamental: 

“Discípulos/as de Jesus Cristo queremos construir relações de solida-
riedade, justiça e comunhão abertos/as à diversidade”.

1. Retomar a escuta do povo e apresentar as decisões da 19ª 
Assembleia;

2. Identificar as necessidades para organizar as respostas de acordo 
com a vida do povo, a partir de encontros em todos os âmbitos: 
comunidade, paróquia, região e Diocese;

3. Estudar os resultados da 19ª Assembleia em todos os âmbitos; 
estudo das fundamentações a partir do Vaticano II e celebrar os 
seus 50 anos;

4. Realizar um planejamento participativo para colocar em prática 
a metodologia proposta pela 19ª Assembleia - popular, participa-
tiva, processual;.

5. Organizar, publicar e distribuir os livros de cantos da Diocese;
6. Celebrar os 90 anos de D. Tomás Balduíno e a memória da cami-

nhada da Diocese;
7. Retomar as ações a partir das bases – comunidades, paróquias e 

regiões;
8. Apresentar um Plano de trabalho até 2016 para ser aprovado na 

coordenação de novembro,
9. Continuar a vivência dos planos de trabalho que já estão em an-

damento em todos os âmbitos (comunidade, paróquia, região e 
Diocese) de acordo com a programação das pastorais, movimen-
tos, grupos... organizados;
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10. Organizar em todos os âmbitos reflexões sobre a saúde e buscar 
respostas que geram fraternidade; 

11. Constituir a equipe na Diocese e nas regiões;
12. Rever as ações executadas para organizar um plano de ação, de 

modo processual, que integre as pastorais e movimentos no ca-
minho das comunidades, paróquias, regiões e Diocese para su-
perar uma ação isolada;

13. Celebração da memória da Diocese do seu compromisso com 
os Mártires – 25 anos do Atentado ao Padre Chicão (Francisco 
Cavazutti);

14. Incentivar a formação de uma catequese de Iniciação à Vida 
Cristã e permanente no estilo catecumenal.

2013
Testemunhar o nosso jeito de ser 

Igreja-Missionária.

Visitar e dialogar com a comunidade de Lucas. 
Comunicar nossa adesão ao Reino a partir do recorte da 

Opção Fundamental:  “Convocados pelo batismo a sermos missio-
nários/as”.

1. Retomar e aprofundar nossas práticas à luz do Concílio Vaticano II e 
de sua aplicação no Continente Latino-Americano (Doc. Medellin, 
Puebla, Santo Domingo e Aparecida);

2. Acompanhar os jovens no seu projeto de vida atentos ao aspecto 
vocacional;

3. Trabalhar em todas as formações a dimensão ecumênica e inter-
religiosa;

4. Aprofundar o Evangelho da comunidade de Lucas seguindo os 
passos da leitura orante;

5. Refletir sobre a dimensão litúrgica das comunidades em vista de 
celebrações participativas, envolventes, populares, que manifes-
tem o belo, a arte e aproximem do Mistério;

6. Conhecer a proposta da Catequese Catecumenal e o projeto ela-
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borado pela Coordenação de Catequese da Diocese (Itinerário 
de Formação Catequética);

7. Incentivar e garantir a participação de lideranças em outros es-
paços de formação que comunguem com os princípios deste pla-
no (Curso de Verão, CEBI, CAJU...); 

8. Refletir sobre a importância e a necessidade de uma Pastoral 
Litúrgica;

9. Estudar o Documento do Concílio sobre a Missão (Ad Gentes) 
em conexão com os documentos da Igreja Latino-Americana;

10. Fazer um levantamento e diagnosticar o que existe nas comuni-
dades, grupos e pastorais sobre a vocação da pessoa, com aten-
ção especial aos jovens;

11. Realizar uma etapa de formação bíblica sobre o Evangelho de 
Lucas na linha do CEBI; 

12. Elaborar os roteiros para as reflexões das comunidades e do 
Natal em sintonia com o Evangelho de Lucas;

13. Acompanhar a elaboração dos programas de formação das pas-
torais, movimentos e serviços a partir das decisões do Plano 
Diocesano de Pastoral;

14. Assumir a Campanha da Fraternidade nas comunidades e, como 
gesto concreto, abrir espaços que acolham e respeitem os jovens;

15. Estudar o Plano Diocesano de Pastoral com os seminaristas para 
que sua prática pastoral esteja conectada com as decisões da 
Assembleia; 

16. Realizar o estudo e retiro sobre “A Comunidade na Missão e 
Seguimento de Jesus” com o Padre Oscar Beozzo;

17. Rever e partilhar, com toda a Diocese, o Projeto de Formação  do 
Clero: inicial, acadêmica, especializada e permanente;

18. Realizar, rever e partilhar a Escola Diocesana de Formação 
Missionária para oferecer uma formação sistemática para as li-
deranças das comunidades de acordo com o Plano Diocesano de 
Pastoral;

19. Criar uma Equipe de Coordenação da EDFM (Escola Diocesana 
de Formação Missionária) atenta à metodologia: crítica, orgâni-
ca, integral, popular e lúdica;
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20. Fazer um levantamento, através de uma entrevista semiestrutu-
rada, dos discursos e posicionamentos dos presbíteros e diáco-
nos sobre  preconceitos (jovem, mulher, negro, pobre, sexo..);

21. Realizar as Pós-graduações Latu Sensu em Pedagogia Catequética e 
Bíblica, em parceria com a CNBB e com a PUC/GO.

2014
Aprofundar nosso jeito de ser 

Igreja-Comunidade 

Visitar e dialogar com a comunidade de Mateus.
Vivenciar uma Igreja circular segundo o recorte da Opção 

Fundamental: “Optamos por ser uma grande rede de comunidades 
eclesiais de base que una fé e vida”.

1. Retomar e aprofundar nossas práticas à luz do Concílio Vaticano II e 
de sua aplicação no Continente Latino-Americano (Doc. Medellin, 
Puebla, Santo Domingo e Aparecida);

2. Incentivar, garantir e acompanhar a Formação permanente dos 
agentes e dos leigos. tanto na Diocese como fora;

3. Trabalhar em todas as formações a dimensão ecumênica e inter-
religiosa;

4. Aprofundar o Evangelho da comunidade de Mateus seguindo os 
passos da leitura orante;

5. Sistematizar a reflexão sobre a dimensão litúrgica das comunida-
des em vista de celebrações participativas, envolventes, popula-
res, que manifestem o belo, a arte e aproximem do Mistério; 

6. Aprofundar a proposta da catequese catecumenal diante das ne-
cessidades percebidas pelo público participante; 

7. Refletir com os seminaristas os conceitos que fundamentam o 
Plano Diocesano de Pastoral;

8. Assumir nas comunidades a CF 2014 “Fraternidade e o tráfico 
humano” e observar a incidência do tráfico em nossas realidades, 
em vista de ações concretas;
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9. Acompanhar a elaboração dos programas de formação das pas-
torais, movimentos e serviços a partir das decisões do Plano 
Diocesano de Pastoral; 

10. Continuar a realização da Escola Missionária e celebrar os 25 
anos desta experiência formativa; 

11. Acompanhar a Equipe de Coordenação da EDFM (Escola 
Diocesana de Formação Missionária) garantindo a metodologia: 
crítica, orgânica, integral, popular e lúdica;

12. Estudar o documento do Concílio Vaticano sobre a Igreja 
(Lumen Gentium) em conexão com os documentos da Igreja 
Latino-Americana;

13. Refletir o levantamento e o diagnóstico sobre a vocação em vista 
de organizar o serviço de animação vocacional;

14. Realizar a formação e o retiro sobre o nosso jeito de sermos 
Igreja (Convidar o Pe. Manuel Godoi);

15. Elaborar os roteiros para a reflexão das comunidades e Novena 
de Natal em sintonia com o Evangelho de Mateus; 

16. Refletir com os presbíteros e diáconos a análise dos discursos; 
17. Realizar as Pós-graduações Latu Sensu em Pedagogia Catequética 

e Bíblica, em parceria com a CNBB e com a PUC/GO.

2015
Transformar a realidade a partir da vivência

de uma Igreja-Profética

Visitar e dialogar com a comunidade de João.
Refletir a Opção Fundamental desde o recorte: “Renovamos 

com as pessoas excluídas do campo  e da cidade, a evangélica opção 
pelos pobres, lutando com elas pela urgente defesa do meio ambiente 
e pela vida em plenitude”.

1. Refletir e transformar nossas práticas à luz do Concílio Vaticano 
II e de sua aplicação no Continente Latino-Americano (Doc.
Medellin, Puebla, Santo Domingo e Aparecida);
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2. Motivar a criação de Equipe responsável pela Pastoral Litúrgica 
em âmbito diocesano;

3. Trabalhar em todas as formações a dimensão ecumênica e inter-
religiosa;

4. Aprofundar o Evangelho da comunidade de João segundo a lei-
tura orante;

5. Refletir sobre a CF 2015 - Ecumênica;
6. Acompanhar a execução dos programas de formação realizados 

a partir do Plano, fazer registro das metodologias e conteúdos 
utilizados para avaliação;

7. Elaborar com a equipe, o roteiro de reflexão das comunidades e 
Novena de Natal sobre o Evangelho de João e o Ano da Caridade;

8. Celebrar a memória dos 30 anos do Martírio de Nativo da 
Natividade;  

9. Organizar o Serviço de Animação Vocacional (SAV) na dioce-
se, fomentando o agrupamento dos jovens para que criem gosto 
pela comunidade e o cuidado com os outros jovens;

10. Realizar a formação e retiro para os leigos/as e para agentes sobre o 
tema da transformação social (convidar o Prof. Faustino Teixeira);

11. Rever, a partir das necessidades percebidas, o Itinerário de 
Formação da Catequese Catecumenal; 

12. Elaborar tecnicamente um plano pastoral  com os seminaristas 
que atuam nas comunidades;

13. Realizar a Escola Missionária com uma equipe de coordenação cons-
tituída e programa avaliado desde as decisões da 19ª Assembleia; 

14. Realizar oficinas com os presbíteros e diáconos com dinâmicas 
que colaborem e suscitem a superação de preconceitos;

15. Realizar as Especializações em Pedagogia Catequética e Bíblica 
abertas a todo país, em parceria com a CNBB e com a PUC/GO.

2016
Celebrar a vida e a caminhada

como Igreja-Orante

Dialogar com as Primeiras Comunidades dos Atos dos Apóstolos. 
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Reconhecer a Opção Fundamental desde o recorte: “A compai-
xão, a Palavra, a prática do Ressuscitado animarão nossa caminhada”.

1. Celebrar e reconhecer, em nossas práticas, o Concílio Vaticano 
II e  sua aplicação no Continente Latino-Americano (Doc. 
Medellin, Puebla, Santo Domingo e Aparecida);

2. Refletir sobre a CF 2016;
3. Trabalhar em todas as formações a dimensão ecumênica e inter-

religiosa;
4. Aprofundar o livro dos Atos dos Apóstolos seguindo a leitura 

orante descobrindo a prática do Ressuscitado na nossa pastoral; 
5. Realizar o retiro e estudo com os agentes e com os/as leigos/as 

com o tema das Práticas do Ressuscitado e as nossas práticas 
(convidar a Soave);

6. Realizar a formação através da Escola Missionária, avaliar com os 
participantes e com as comunidades as duas Escolas realizadas, 
para perceber se as necessidades de formação foram atendidas;

7. Organizar uma avaliação da comissão para identificar o caminho 
feito nos quatro anos sobre a formação em todos os seus aspectos;

8. Trabalhar a memória da caminhada da Diocese e critérios para ava-
liação com os seminaristas em vista do planejamento;

9. Realizar oficinas de revisão de vida e prática com os presbíteros e 
diáconos para identificar avanços e novos desafios na superação 
dos preconceitos e do modelo patriarcal;

10. Realizar as Especializações em Pedagogia Catequética e Bíblica 
abertas a todo país, em parceria com a CNBB e com a PUC/GO. 

METAS – Ponto de chegada em novembro de 2016

1. Formado 60 líderes para atuar nas comunidades através da 
Escola de Formação Missionária;

2. Ampliado a formação do Clero, trabalhado temas como relação 
de gênero e de poder;..

3. Especializado pessoas no tema da pedagogia catequética e bíbli-
ca e para atuar em várias partes do país;
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4. Acompanhado as formações das pastorais e movimentos e orga-
nizado um programa de formação de acordo com as decisões da 
19ª Assembleia; 

5. Retomado o processo na comunidade de iniciação catecumenal 
da fé e do batismo;

6. Elaborado os roteiros e novenas para os grupos e comunidades;
7. Constituído na diocese uma pastoral litúrgica;
8. Apropriado dos Evangelhos e Atos a partir da leitura orante;
9. Vivenciado relações de respeito, estima e aprendizado com as di-

versas igrejas e religiões;
10. Apropriado a caminhada da Diocese pelos seminaristas a partir 

do planejamento;
11. Atualizado a formação das lideranças leigas e agentes da Diocese;
12. Concretizado a Opção Fundamental nos programas de forma-

ção em todos os níveis.

Recursos humanos

Coordenação da Comissão, Equipes das Comissões nas Regiões; 
Coordenação da Escola Missionária, Equipe de Liturgia, Equipe de 
Coordenação da Pós em Catequese e Bíblia, Equipe de elaboração 
dos subsídios, coordenadores/as das pastorais, catequese e batismo, 
Serviços e Movimentos,  Equipe responsável pela Formação Inicial 
e Permanente dos Presbíteros e Diáconos, Conselho dos Presbíteros.

Recursos financeiros

Despesas previstas
1. Viagens para reuniões de planejamento, elaboração da proposta, 

participação das formações oferecidas nas regiões;
2. Entrada dos participantes, paróquias, etc.;
3. Cópias de textos para estudos em grupo;
4. Alimentação nos encontros de formação;
5. Despesas com uso de computador, internet;
6. Despesas com assessores.
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 Fontes de apoio
1. Arrecadação/contribuição dos participantes;
2. Contribuições das paróquias/ região/ diocese;
3. Colaboração das famílias da comunidade.

Critérios para avaliação

1. Líderes agentes e leigos com clareza da Opção Fundamental – 
clareza dos conceitos e na vivência;

2. Comunidade seguidora de Jesus (missionária, comunitária, pro-
fética e orante); 

3. Celebrações participativas;
4. Líderes com capacidade crítica, conhecedores de uma metodolo-

gia popular, participativa e processual; 
5. Formação organizada a partir das decisões da 19ª Assembleia;
6. Criação de novos grupos e comunidades;
7. Relações de gênero e poder mais respeitosas;
8. Comunidades mais circulares, sinodais, diaconais e samaritanas.

Comunicação

1. Apresentar o projeto para as comissões regionais de forma a en-
volver e gerar adesão;

2. Produzir cartazes e folhetos para divulgação das propostas de 
formação;

3. Criar um espaço nas redes sociais da Diocese com o nome da 
Comissão, para informar os passos do projeto e enviar notícias 
de modo sistemático;

4. Organizar uma lista das equipes de formação de toda diocese para 
fortalecer a comunicação, o diálogo e firmar vínculos;

5. Enviar notícias para os sites da Diocese, Regional Centro-Oeste 
e CNBB.
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PROGRAMA 2
VIDA COMUNITÁRIA

Objetivo Geral

Dinamizar a ação evangelizadora através de um Plano Diocesano 
de Pastoral que produza uma Rede de Comunidades, gente que se quer 
bem, amantes do Evangelho do Reino e, por isto, seguidoras de Jesus e 
de seu Projeto.

Justificativa

Diante de uma estrutura eclesial com atividades compartimen-
tadas revelando uma ausência de comunhão e participação, com dis-
putas entre pastorais e lideranças, e pouco incentivo aos ministérios 
leigos e, por consequência, gerando o centralismo e o individualis-
mo, somos convidados a retomar as grandes decisões do Concílio 
Vaticano II: Igreja Povo de Deus (Lumen Gentium); Centrada na 
Palavra de Deus (Dei Verbum); comprometida com a vida (Gaudium 
et Spes); na fé celebrada (Sacrossanctum Concilium). 

O esforço será em constituir uma Rede de Comunidades com capa-
cidade de interagir, dialogar ao modo das testemunhas do Ressuscitado, 
construindo comunidades como Boa Notícia para a humanidade.

2012
Retomar  o caminho a partir das decisões 

da 19ª Assembleia

Visitar e dialogar com a comunidade de Marcos. 
Planejar tendo como foco este recorte da Opção Fundamental: 

“Discípulos/as de Jesus Cristo queremos construir relações de solida-
riedade, justiça e comunhão abertos/as à diversidade”.

1. Organizar o Plano Diocesano de Pastoral – comissões e regiões;
2. Acompanhar as comunidades pela produção de subsídios para 

os grupos a partir do Evangelho; 
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3. Acompanhar as paróquias, comunidades e lideranças através da 
visita pastoral do bispo;

4. Realizar três coordenações diocesanas para garantir o processo 
participativo a nível diocesano;

5. Realizar as reuniões da assessoria uma vez por mês para garantir 
que o processo de decisão da assembleia seja acompanhado e di-
namizado pelo plano de ação evangelizadora;

6. Acompanhar as regiões com reuniões periódicas da equipe res-
ponsável e produzir um plano pastoral até novembro. 

2013
Testemunhar o nosso jeito de ser

Igreja-Missionária

Visitar e dialogar com a comunidade de Lucas. 
Comunicar nossa adesão ao Reino a partir do recorte da 

Opção Fundamental: “Convocados pelo batismo a sermos missio-
nários/as”.

1. Partilhar a Palavra nas celebrações da comunidade como um ca-
minho de formação seguindo o método participativo;

2. Promover a formação de lideranças desde a base para animar os 
encontros semanais, saber a sua tarefa e o papel de coordenação, 
noções de planejamento, incentivar uma leitura bíblica sobre o 
Evangelho de Lucas;

3. Fortalecer com os presbíteros a dimensão de Igreja Diocesana 
com maior entrosamento, visitas, convivência, partilha de vida, 
oração, estudo, dentre outros;

4. Fazer levantamento dos diversos ministérios existentes nas co-
munidades;

5. Acompanhar as pastorais e os movimentos relacionados com a 
comissão;

6. Divulgar e preparar o 13º Intereclesial das CEBs em Juazeiro do 
Norte;
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7. Criar onde ainda não existem e fortalecer os conselhos paro-
quiais e econômicos;

8. Visitar a comunidade de Lucas seguindo o roteiro para os encon-
tros das comunidades;

9. Fortalecer e ampliar o número das comunidades, grupos de jo-
vens e grupos que se reúnem nas casas; 

10. Elaborar roteiros de encontros sobre o Evangelho de Lucas e a 
Novena de Natal; 

11. Acompanhar as paróquias, comunidades e lideranças com visita 
pastoral do bispo. 

2014
Aprofundar nosso jeito de ser

Igreja-Comunidade

Visitar e dialogar com a comunidade de Mateus.
Vivenciar uma Igreja circular segundo o recorte da Opção 

Fundamental: “Optamos por ser uma grande rede de comunidade 
eclesial de base que una fé e vida”.

1. Partilhar a Palavra nas celebrações da comunidade como um ca-
minho de formação seguindo o método participativo;

2. Fortalecer, com os presbíteros, a dimensão de Igreja Diocesana 
com maior entrosamento, visitas, convivência, partilha de vida, 
oração, estudo, dentre outros;

3. Promover a formação de lideranças desde a base para animar os 
encontros semanais, saber a sua tarefa e o papel de coordenação, 
dar noções de planejamento, provocar uma leitura bíblica sobre 
o Evangelho de Mateus;

4. Acompanhar e fortalecer os conselhos paroquiais e econômicos;
5. Incentivar e acompanhar os vários ministérios;
6. Realizar um diagnóstico sobre os ministérios existentes identifi-

cando os maiores desafios;
7. Acompanhar as pastorais e os movimentos relacionados com a 

comissão para construir a comunhão e a participação;



Plano Pastoral 2012 | 2016 | 21

8. Fortalecer e ampliar o número das comunidades, grupos de jo-
vens e grupos que se reúnem nas casas; 

9. Acompanhar as paróquias, comunidades e lideranças com a visi-
ta pastoral do bispo;

10. Participar do 13º Intereclesial das CEBs em Crato;
11. Elaborar roteiros de encontros para as celebrações nas comuni-

dades e Novena do Natal.

2015
Transformar a realidade a partir da vivência 

de uma Igreja-Profética

Visitar e dialogar com a comunidade de João.
Refletir a Opção Fundamental desde o recorte: “Renovamos 

com as pessoas excluídas do campo e da cidade, a evangélica opção 
pelos pobres, lutando com elas pela urgente defesa do meio ambiente 
e pela vida em plenitude”.

1. Partilhar a Palavra nas celebrações da comunidade como um ca-
minho de formação seguindo o método participativo;

2. Fortalecer, com os presbíteros, a dimensão de Igreja Diocesana 
com maior entrosamento, visitas, convivência, partilha de vida, 
oração, estudo, dentre outros;

3. Promover a formação de lideranças desde a base para animar os 
encontros semanais, saber a sua tarefa e o papel de coordenação, 
dar noções de planejamento, provocar o aprofundamento bíblico 
sobre o Evangelho de João;

4. Buscar respostas para os desafios encontrados no diagnóstico so-
bre os diversos ministérios;

5. Fortalecer e capacitar os vários ministérios nas comunidades; 
6. Visitar a comunidade de João através dos roteiros de encontros;
7. Fortalecer e ampliar o número das comunidades, grupos de jo-

vens e grupos que se reúnem nas casas; 
8. Acompanhar e fortalecer os conselhos paroquiais e econômicos;
9. Acompanhar as pastorais e os movimentos relacionados com a 

comissão;
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10. Acompanhar as paróquias, comunidades e lideranças com a visi-
ta pastoral do bispo, 

11. Preparar e participar da 5ª Romaria dos Mártires;
12. Elaborar roteiros de encontros para as celebrações nas comuni-

dades e Novena do Natal.

2016
Celebrar a vida e a caminhada como 

Igreja-Orante

Dialogar com as Primeiras Comunidades dos Atos dos Apóstolos. 
Reconhecer a Opção Fundamental desde o recorte: “A compai-

xão, a Palavra, a prática do Ressuscitado animarão nossa caminhada”.

1. Partilhar a Palavra nas celebrações da comunidade como um ca-
minho de formação seguindo o método participativo;

2. Fortalecer, com os presbíteros, a dimensão de Igreja Diocesana 
com maior entrosamento, visitas, convivência, partilha de vida, 
oração, estudo, dentre outros;

3. Promover a formação de lideranças desde a base para animar os 
encontros semanais, saber a sua tarefa e o papel de coordenação, 
dar noções de planejamento, provocar uma leitura bíblica dos 
Atos dos Apóstolos;

4. Celebrar e enviar para a missão os novos ministros;
5. Acompanhar as paróquias, comunidades e lideranças com a visi-

ta pastoral do bispo;
6. Fortalecer e ampliar o número das comunidades, grupos de jo-

vens e grupos que se reúnem nas casas; 
7. Visitar a comunidade dos primeiros cristãos, Atos dos Apóstolos, 

através dos roteiros de encontros; 
8. Acompanhar e fortalecer os conselhos paroquiais e econômicos;
9. Fortalecer e capacitar os vários ministérios nas comunidades; 
10. Acompanhar as pastorais e os movimentos relacionados com a 

comissão;
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11. Preparar as lideranças desde a base para animar os encontros 
semanais, saber a sua tarefa e o papel de coordenação, dar no-
ções de planejamento, provocar aprofundamento bíblico sobre 
os Atos dos Apóstolos;

12. Elaborar roteiros de encontros para as celebrações nas comuni-
dades e Novena do Natal.

METAS – Ponto de chegada em novembro de 2016

1. Organizado roteiros para as reflexões nas comunidades e da 
Novena de Natal em sintonia com os textos bíblicos e a Opção 
Fundamental;

2. Reforçado uma igreja ministerial, participativa, os conselhos 
pastorais e econômicos atuantes;

3. Ampliado o número de grupos e comunidades de base;
4. Constituído um Presbitério com maior sensibilidade como Igreja 

Diocesana;
5. Incentivado a preparação das lideranças dos grupos para o uso 

do material de modo dinâmico, participativo, como exercício da 
metodologia popular;

6. Ouvido as comunidades através da visita do bispo e recomenda-
do o caminho a partir das decisões da 19ª Assembleia e do Plano 
Pastoral Diocesano;

7. Constituído Redes de comunidades mais visíveis e com as pasto-
rais, movimentos e serviços em comunhão;

8. Aprofundado e vivenciado a leitura bíblica a partir da visita e diá-
logos com as comunidades dos evangelhos e Atos dos Apóstolos.

Recursos humanos

Uma pessoa de referência em nível diocesano; equipes das co-
missões nas regiões e paróquias; equipe de elaboração dos subsídios, 
coordenadores/as das pastorais;  equipe responsável pela formação 
inicial e permanente do clero. 
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Recursos financeiros

Despesas previstas
1. Viagens para reuniões de planejamento, elaboração da proposta, 

participação das formações oferecidas nas paróquias;
2. Entrada dos participantes, paróquias, etc.;
3. Cópias de textos pra estudos em grupo;
4. Alimentação nos encontros de formação;
5. Despesas com uso de computador, internet.
 Fontes de apoio
1. Arrecadação/contribuição dos participantes;
2. Contribuições das paróquias/ região/ Diocese;
3. Colaboração das famílias da comunidade.

Critérios para a avaliação

1. Serviços ministeriais organizados;
2. Lideranças e Presbíteros afinados com a Opção Fundamental e a 

serviço da Igreja Diocesana; 
3. Líderes com capacidade crítica, conhecedores de uma metodolo-

gia popular, participativa e processual;
4. Pessoas mais amigas, próximas, vínculos constituídos entre pes-

soas, grupos, serviços, movimentos e pastorais;
5. Relações de respeitos, não hierarquizadas;
6. Planos Pastorais elaborados em todos os âmbitos (Diocese, re-

gião e paróquias) e com equipes de coordenação dos mesmos;
7. Pastorais e movimentos com planos em sintonia com as decisões 

da 19ª Assembleia.

Comunicação

1. Apresentar o projeto para as comissões regionais e diocese;
2. Produzir cartazes e folhetos para divulgação das propostas de 

formação;
3. Fortalecer ou criar um espaço nas redes sociais, nos espaços de 

comunicação da Diocese para comunicar os passos do projeto e 
enviar notícias de modo sistemático;
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4. Organizar uma lista das equipes de formação de toda Diocese 
para fortalecer a comunicação e diálogo, firmar vínculos;

5. Enviar notícia para o site da Diocese;
6. Enviar notícia para o site do Regional Centro-Oeste e CNBB.

PROGRAMA 3
MISSÃO

Objetivo Geral 

Acompanhar e fomentar a identidade missionária dos batizados 
na Igreja de Goiás revitalizando a missão para o acolhimento do Reino.

Justificativa

Diante de um modelo de práticas eclesiais voltadas para si e para 
grupos, necessitamos fortalecer a  identidade de seguidores/as de Jesus 
como discípulos e missionários. Motivados pelos apelos atuais do 
Concílio Vaticano II, por meio do Decreto Ad Gentes, do Documento 
de Aparecida e das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil (2011-2015) somos desafiados a reconhecer a necessidade de um 
fortalecimento da Igreja no campo missionário, com programas e ações 
concretas. Dessa forma, resgata-se a natureza missionária da Igreja e nos 
desafia a discernir a presença do Espírito nas diversas culturas.

2012
Retomar o caminho a partir das decisões 

da 19ª Assembleia

Visitar e dialogar com a comunidade de Marcos. 
Planejar tendo como foco este recorte da Opção Fundamental: 

“Discípulos/as de Jesus Cristo queremos construir relações de solida-
riedade, justiça e comunhão abertos/as à diversidade”.
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1. Realizar as Santas Missões Populares em Sanclerlândia e Carmo 
do Rio Verde;

2. Realizar visitas em todos os âmbitos;
3. Preparar as comunidades para acolher a Cruz e o ícone de Maria 

em preparação à Jornada Mundial da Juventude em 2013.

2013
Testemunhar o nosso jeito de ser 

Igreja-Missionária

Visitar e dialogar com a comunidade de Lucas.
Comunicar nossa adesão ao Reino a partir do recorte da 

Opção Fundamental: “Convocados pelo batismo a sermos missio-
nários/as”.

1. Aprofundar o Evangelho de Lucas na perspectiva da missão e 
vivenciá-lo durante as missões;

2. Acompanhar as equipes de Missão em todos os âmbitos para for-
talecer o compromisso e a identidade do ser cristão/ã na Igreja 
de Goiás;

3. Motivar a realização do mês missionário;
4. Incentivar a criação dos COMIPAS (Conselho Missionário 

Paroquial);
5. Incentivar a realização de missões populares locais – setores, co-

munidades.
6. Enviar os peregrinos-missionários à JMJ no Rio de Janeiro;
7. Trabalhar conceitos do Batismo aprofundando suas dimensões 

(profeta, sacerdote e rei);
8. Fortalecer a visita nas casas – com atenção às pessoas que vivem 

sozinhas, aos enfermos, às famílias enlutadas;
9. Acolher os peregrinos e realizar a missão jovem em preparação à 

Jornada Mundial da Juventude no Brasil;
10. Realizar a missão jovem (rodas de conversa, visitas nas casas, vi-

sitas nas escolas e universidades) para escutar os jovens e realizar 
as atividades da Campanha da Fraternidade.
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2014
Aprofundar nosso jeito de ser

Igreja-Comunidade

Visitar e dialogar com a comunidade de Mateus.
Vivenciar uma Igreja circular segundo o recorte da Opção 

Fundamental: “Optamos por ser uma grande rede de comunidade 
eclesial de base que una fé e vida”.

1. Incentivar a criação dos COMIPAS nas regiões;
2. Motivar a realização do mês missionário;
3. Aprofundar o Evangelho de Mateus na perspectiva da missão e 

vivenciá-lo durante as missões;
4. Incentivar a realização de missões populares locais – setores, co-

munidades;
5. Fortalecer a visita nas casas, com atenção às pessoas que vivem 

sozinhas, aos enfermos, às famílias enlutadas;
6. Realizar a Missão Popular em Ceres e Goiás e constituir uma 

equipe de coordenação, com estudos e aprofundamento sobre o 
Evangelho de Mateus;

7. Incentivar e favorecer experiências missionárias em outras igre-
jas particulares.

2015
Transformar a realidade a partir da vivência 

de uma Igreja-Profética

Visitar e dialogar com a comunidade de João.
Refletir a Opção Fundamental desde o recorte: “Renovamos 

com as pessoas excluídas do campo e da cidade, a evangélica opção 
pelos pobres, lutando com elas pela urgente defesa do meio ambiente 
e pela vida em plenitude”.

1. Motivar a realização do mês missionário;
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2. Aprofundar o Evangelho de João na perspectiva da missão e vi-
venciá-lo durante as missões;

3. Animar os COMIPAS nas regiões através da divulgação de mate-
riais didáticos (revistas, sites, blogs);

4. Preparar assessores para assumir a Infância Missionária;
5. Realizar a Missão Popular nas paróquias de Ceres e Mossâmedes 

e constituir uma equipe de coordenação para estudo e aprofun-
damento sobre o Evangelho de João; 

6. Incentivar e favorecer as experiências missionárias em outras 
igrejas particulares;

7. Fortalecer a visita nas casas, com atenção às pessoas que vivem 
sozinhas, aos enfermos, às famílias enlutadas;

8. Incentivar a realização de missões populares locais – setores, co-
munidades.

2016
Celebrar a vida e a caminhada como 

Igreja-Orante

Dialogar com as Primeiras Comunidades dos Atos dos 
Apóstolos. 

Reconhecer a Opção Fundamental desde o recorte: “A compai-
xão, a Palavra, a prática do Ressuscitado animarão nossa caminhada”.

1. Motivar a realização do mês missionário;
2. Aprofundar o livro dos Atos dos Apóstolos na perspectiva da 

missão e vivenciá-lo durante as missões;
3. Acompanhar a criação dos grupos de Infância Missionária;
4. Motivar a prática da visita nas casas, com atenção às pessoas que 

vivem sozinhas, aos enfermos, às famílias enlutadas;
5. Incentivar a realização de missões populares locais – setores, co-

munidades;
6. Realizar a Missão Popular em paróquias da Região Uru e consti-

tuir uma equipe de coordenação, com estudos e aprofundamen-
to dos Atos dos Apóstolos; 
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7. Realizar a avaliação do caminho percorrido pela comissão e pla-
nejar os próximos anos.
 

METAS – Ponto de chegada em novembro de 2016

1. Estudado os evangelhos e o livro de Atos na perspectiva da missão;
2. Envolvido lideranças na realização das missões;
3. Vivenciado a Opção Fundamental da Diocese;
4. Formado lideranças para a criação da Infância Missionária;
5. Realizado o mês missionário em 50% das paróquias;
6. Realizado as missões populares em seis paróquias;
7. Enviado pessoas para intercâmbio missionário com outras 

Dioceses;
8. Criado os Conselhos Missionários em âmbito de paróquia, re-

gião e Diocese;
9. Visitado as casas das pessoas necessitadas;
10. Fortalecido a Igreja Missionária.

Recursos humanos

Uma pessoa de referência em nível diocesano; equipes das co-
missões nas regiões e paróquias;  equipe de elaboração dos subsídios, 
coordenadores/as das pastorais; equipe responsável pela formação 
inicial e permanente do clero. 

Recursos financeiros

Despesas previstas
1. Viagens para reuniões de planejamento, elaboração da proposta, 

participação das formações oferecidas nas paróquias;
2. Entrada dos participantes, paróquias, etc.;
3. Cópias de textos para estudos em grupo;
4. Alimentação nos encontros de formação;
5. Despesas com uso de computador, internet.

Fontes de apoio
1. Arrecadação/contribuição dos participantes;
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2. Contribuições das paróquias/ região;
3. Colaboração das famílias da comunidade.

Critérios para a avaliação

1. Líderes com sensibilidade e com disposição missionária;
2. Pessoas incluídas e valorizadas a partir de suas realidades;
3. Líderes abertos e sensíveis ao diferente: Igrejas, religiões e culturas;
4. Líderes conhecedores das práticas pedagógica do trabalho com 

criança e jovens;
5. Organização dos Conselhos da Missão.

Comunicação

1. Apresentar o projeto para as comissões regionais e Diocese;
2. Produzir cartazes e folhetos para divulgação das propostas de 

formação;
3. Fortalecer e criar um espaço nas redes sociais, nos espaços de 

comunicação da Diocese para comunicar os passos do projeto e 
enviar notícias de modo sistemático;

4. Organizar uma lista das equipes de formação de toda Diocese 
para fortalecer a comunicação e diálogo, firmar vínculos;

5. Enviar notícia para o site da Diocese;
6. Enviar notícia para o site do Regional Centro-Oeste e CNBB.

PROGRAMA 4
AÇÃO TRANSFORMADORA

Objetivo Geral

Desenvolver práticas de transformação social, atentos às deman-
das da realidade, buscando renovar com todas as pessoas do campo e 
da cidade a opção fundamental pelos pobres e excluídos em fidelidade 
ao Projeto de Jesus.
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Justificativa

Vivemos mergulhados num sistema econômico neoliberal, in-
dividualista, excludente, que tem como primazia o lucro e o consu-
mismo e deixa em segundo plano vários valores éticos e humanos. Na 
sustentação desse sistema, destaca-se o papel da mídia. Alguns Meios 
de Comunicação Religiosos focam a teologia da prosperidade e o su-
cesso, gerando uma Igreja massificada e descompromissada. Este sis-
tema provoca uma ferida grave na pessoa, na família, na vida comu-
nitária, no modelo cultural, no meio ambiente, forçando migrações. 
Como seguidores/as de Jesus, que veio para que todos tenham vida e 
vida em abundância1 acreditamos na comunidade e na presença do 
Espírito que nos envia para transformar este sistema.

2012
Retomar o caminho a partir das decisões 

da 19ª Assembleia

Visitar e dialogar com a comunidade de Marcos. 
Planejar tendo como foco este recorte da Opção Fundamental: 

“Discípulos/as de Jesus Cristo queremos construir relações de solida-
riedade, justiça, e comunhão abertos/as à diversidade”.

1. Acompanhamento das pastorais sociais;
2. Criar equipe de articulação da CF 2012;
3. Desenvolvimento do Projeto Jatobá (migrantes, formação...);
4. Fortalecer a Pastoral do Migrante – liberação de pessoas, atenção 

da região São Patrício,
5. Celebrar os 10 anos da Chácara de Recuperação;
6. Acompanhar pessoas com dependência química;
7. Realizar a formação desta dimensão sócio-transformadora;
8. Acompanhar a proposta da Semana Social Brasileira e o debate 

sobre o Estado.

1 Jo 10,10.
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2013
Testemunhar o nosso jeito de ser 

Igreja-Missionária

Visitar e dialogar com a comunidade de Lucas.
Comunicar nossa adesão ao Reino a partir do recorte da 

Opção Fundamental: “Convocados pelo batismo a sermos missio-
nários/as”.

1. Trabalhar a dimensão sócio- transformadora na ação evangeliza-
dora;

2. Identificar as necessidades, temas mais relevantes de cada região 
para que sejam dadas respostas adequadas às situações; 

3. Acompanhamento aos leigos/as na sua atuação política nos con-
selhos municipais, na presença nos sindicatos, nas organizações 
não governamentais;

4. Incentivar a criação e fortalecimento de grupos de fé e política;
5. Incentivar a realização da Semana Social Brasileira – com o tema: 

“A participação da Sociedade no Processo de Democratização do 
Estado - Estado para que e para quem?”;

6. Criar e estabelecer o processo da formação da comissão sócio-
transformadora;

7. Constituir equipe de comunicação na Diocese e motivar a orga-
nização da comunicação nos outros âmbitos;

8. Realizar a Semana do Migrante; 
9. Articular junto com os organismos juvenis, organizações públi-

cas e privadas e a PJ a criação e acompanhamento do Conselho 
Municipal da Juventude;

10. Realizar formações para lideranças que atuam no campo político 
e nos conselhos municipais;

11. Realizar a Festa da Colheita;
12. Realizar encontro com os prefeitos, secretários de saúde e presi-

dente da Câmara de Vereadores;
13. Acompanhar de forma sistemática as pastorais sociais – Pastoral 

da Terra, Pastoral da Criança, Pastoral do Migrante, Pastoral da 
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Saúde, Pastoral da Pessoa Idosa, Pastoral Carcerária, Pastoral da 
Sobriedade, Cáritas Diocesana;

14. Identificar a necessidade do CDL - Conselho Diocesano de 
Leigos/as e realizar estudos com os leigos sobre o tema;

15. Apoiar e acompanhar o Projeto Jatobá – hortas comunitárias, 
formação de lideranças e acompanhamento dos acampamentos;

16. Conhecer, aproximar e acompanhar as instituições e organiza-
ções presentes na Diocese: a Escola Família Agrícola, a Chácara 
de Recuperação; o Hospital Pio X e São Pedro; o Asilo São 
Vicente de Paulo, o Lar São José, dentre outros;

17. Participar da Romaria da Terra e das Águas em Goianésia.

2014
Aprofundar nosso jeito de ser 

Igreja-Comunidade

Visitar e dialogar com a comunidade de Mateus.
Vivenciar uma Igreja circular segundo o recorte da Opção 

Fundamental: “Optamos por ser uma grande rede de comunidade 
eclesial de base que una fé e vida”.

1. Estudar a Constituição Gaudium et Spes e Doutrina Social da 
Igreja;

2. Criar e acompanhar os grupos de fé e política, orientar e debater 
sobre o processo eleitoral;

3. Motivar a criação do Conselho Diocesano de Leigos – CDL;
4. Visitar a comunidade de Mateus e descobrir as ações sociais para 

preparar lideranças com fundamentação bíblica para superar o 
fundamentalismo;

5. Refletir sobre as situações do trabalho escravo, com atenção ao 
tráfico de pessoas, procurar construir posturas proféticas de de-
núncia, em vista da CF 2014;

6. Articular junto com a PJ os Conselhos Municipais da Juventude 
nas cidades;

7. Realizar a Festa da Colheita;
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8.  Realizar encontro de estudo e integração das pastorais sociais 
– Pastoral da Terra, Pastoral da Criança, Pastoral do Migrante, 
Pastoral da Saúde, Pastoral da Pessoa Idosa, Pastoral Carcerária, 
Pastoral da Sobriedade; Cáritas Diocesana; 

9.  Realizar encontro diocesano da equipe de comunicação de todos 
os âmbitos, com a finalidade de aprofundar sua missão de acordo 
com as decisões da 19ª Assembleia Diocesana (cf. 2.4. 7 e 2.4.8);

10. Acompanhamento dos/as leigos/as na sua atuação política, nos 
conselhos municipais, nos sindicatos, nas organizações não go-
vernamentais;

11. Projeto Jatobá – hortas comunitárias, formação de lideranças e 
acompanhamento dos acampamentos; 

12. Realizar fórum com as seguintes entidades: a Escola Família 
Agrícola, a Chácara de Recuperação; o Hospital Pio X e São 
Pedro; o Asilo São Vicente de Paulo, o Lar São José dentre outros.

2015
Transformar a realidade a partir da vivência 

de uma Igreja-Profética

Visitar e dialogar com a comunidade de João.
Refletir a Opção Fundamental desde o recorte: “Renovamos 

com as pessoas excluídas do campo e da cidade, a evangélica opção 
pelos pobres, lutando com elas pela urgente defesa do meio ambiente 
e pela vida em plenitude”.

1. Refletir sobre a temática da Campanha da Fraternidade, procurar 
construir posturas proféticas de denúncia, em vista da CF 2015;

2. Visitar a comunidade de João e descobrir as ações sociais para 
preparar lideranças com fundamentação bíblica, superando o 
fundamentalismo;

3. Fortalecer a presença e atuação nas situações da terra e dos 
acampamentos;

4. Acompanhar o Conselho Diocesano de Leigos – CDL;
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5. Aprofundar a Gaudium et Spes, Constituição do Vaticano II  e as 
Conferências  Episcopais, retomando a opção pelos pobres e o 
compromisso social;

6. Estudar a Doutrina Social da Igreja;
7. Acompanhar de forma sistemática as pastorais sociais – Pastoral da 

Terra, Pastoral da Criança, Pastoral do Migrante, Pastoral da Saúde, 
Pastoral da Pessoa Idosa, Pastoral Carcerária, Pastoral da Sobriedade; 

8. Realizar a Festa da Colheita;
9. Organizar uma equipe de comunicação (PASCOM) diocesana de 

acordo com as decisões da 19ª Assembleia Diocesana (cf. 2.4.7 e 2.4.8);
10. Acompanhamento aos/às leigos/as na sua atuação política nos 

conselhos municipais, na presença nos sindicatos, nas organiza-
ções não governamentais;

11. Acompanhar o projeto Jatobá – hortas comunitárias, formação 
de lideranças e acompanhamento dos acampamentos;

12. Celebrar a 5ª Romaria dos Mártires por ocasião dos 30 anos do 
Martírio de Nativo da Natividade;

13. Divulgar as ações (relatório de atividades) das entidades: a Escola 
Família Agrícola, a Chácara de Recuperação; o Hospital Pio X e São 
Pedro; o Asilo São Vicente de Paulo, o Lar São José, dentre outros.

2016
Celebrar a vida e a caminhada como 

Igreja-Orante

Dialogar com as Primeiras Comunidades dos Atos dos Apóstolos. 
Reconhecer a Opção Fundamental desde o recorte: “A compai-

xão, a Palavra, a prática do Ressuscitado animarão nossa caminhada”.

1. Refletir sobre a temática da Campanha da Fraternidade, procu-
rar construir posturas proféticas de denúncia, em vista da CF 
2016;

2. Acompanhar as pastorais sociais, rever o caminho percorrido;
3. Realizar encontro em nível de Diocese do Conselho Diocesano 

de Leigos(as) (CDL);
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4. Oferecer formação de lideranças no tema do compromisso;
5. Motivar os grupos de fé e política para a participação no proces-

so das eleições municipais;
6. Retomar o caminho realizado, a partir dos atos da Igreja de Goiás 

comparando com os Atos dos Apóstolos;
7. Realizar encontro com as lideranças da diocese que atuam nos conse-

lhos municipais, nos sindicatos, nas organizações não governamentais;
8. Realizar a Festa da Colheita.

METAS – Ponto de chegada em novembro de 2016

1. Fortalecido e organizado a Romaria da Terra e das Águas;
2. Criado o Conselho Diocesano de Leigos(as);
3. Fortalecido grupos de fé e política;
4. Criado conselhos municipais da juventude em 50% das paróquias;
5. Celebrado a 5ª Romaria dos Mártires;
6. Acompanhado a realização da formação das Escolas de Cidadania;
7. Ampliado a concepção da Opção Fundamental pelos Pobres;
8. Compreendido a tarefa da Doutrina Social da Igreja;
9. Discutido o tema do Estado e do sistema capitalista;
10. Assumido a Opção Fundamental como caminho;
11. Refletido sobre os evangelhos e constituído uma visão e partici-

pação nas questões sociais como parte do nosso compromisso 
com as Boa Notícia do Evangelho;

12. Organizado a equipe de comunicação (PASCOM) nas paróquias 
e diocese.

Recursos humanos

Uma pessoa de referência em nível diocesano; equipes das co-
missões nas regiões e paróquias;  equipe de elaboração das Escolas de 
Cidadania, coordenadores/as das pastorais, 

Recursos financeiros

 Despesas previstas
1. Viagens para reuniões de planejamento, elaboração da proposta, 

participação das formações oferecidas nas paróquias;
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2. Entrada dos participantes, paróquias, etc.;
3. Cópias de textos pra estudos em grupo;
4. Alimentação nos encontros de formação;
5. Despesas com uso de computador, internet.
 Fontes de apoio
1. Arrecadação/contribuição dos participantes;
2. Contribuições das paróquias/ região;
3. Colaboração das famílias da comunidade.

Critérios para a avaliação

1. Líderes com clareza da Opção Fundamental – participantes de 
organização social;

2. Comunidade seguidora de Jesus, com defesa dos direitos e da 
participação nos espaços de defesa da vida;

3. Líderes com capacidade crítica, conhecedores de uma metodolo-
gia popular, participativa e processual; 

4. Conselhos organizados e politizados;
5. Lideranças com clareza do caminho da Igreja de Goiás;
6. Leigos organizados e com clareza de sua missão na Igreja e na 

sociedade;
7. Relações de respeito, não hierarquizadas;
8. Articulação entre os serviços sociais;
9. Mudança em várias situações da realidade.

Comunicação

1. Apresentar o projeto para as comissões regionais e Diocese.
2. Produzir cartazes, folhetos para divulgação das propostas de formação;
3. Criar um espaço nas redes sociais, nos espaços de comunicação 

da Diocese para comunicar os passos do projeto e enviar notícias 
de modo sistemático;

4. Organizar uma lista das equipes de formação de toda Diocese 
para fortalecer a comunicação e diálogo, firmar vínculos;

5. Enviar notícia para o site da Diocese;
6. Enviar notícia para o site do Regional Centro-Oeste, CNBB.
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Região São Patrício

A Região São Patrício, que abrange os municípios de Ipiranga, 
Nova Glória, Ceres, Carmo do Rio Verde, São Patrício e Uruana,  

e composta por 4 Paróquias: 1. Nossa Senhora da Glória (Nova 
Glória e Ipiranga); 2. Imaculada Conceição (Ceres); 3. Nossa Senhora 
do Carmo (Carmo do Rio Verde e São Patrício) e 4. São Sebastião 
(Uruana), é marcada como a de menor território da Diocese de 
Goiás, com a presença de 5 padres diocesanos, 2 padres religiosos da 
Congregação dos Missionários Oblatos de Maria Imaculada, 10 reli-
giosas, 1 diácono permanente e várias lideranças leigas nos diversos 
ministérios, pastorais, serviços e movimentos.

Caracteriza-se pela monocultura da cana-de-açúcar em todos os 
municípios da região, com a usina de álcool e açúcar no município de 
Carmo do Rio Verde. Esta realidade trouxe vários trabalhadores migran-
tes vindos do Nordeste e de Minas Gerais. Há também grande cultivo de 
melancia, sobretudo em Uruana, conhecida como capital da melancia. 
A região tem como polo central a saúde e a educação no município de 
Ceres. Na saúde conta com mais de 100 médicos, várias clínicas especia-
lizadas e 8 hospitais, sendo um deles o São Pio X, da Diocese de Goiás. 
Em relação à educação há em Ceres uma rede bem estruturada desde a 
educação infantil até a educação superior que conta, hoje, com mais de 32 
cursos de graduação, sendo que, no EAD (Ensino a Distância) e presen-
cial, dentre os vários cursos, destacam-se aqueles voltados para a saúde.

 
Objetivo Geral

Dinamizar e acompanhar a ação Evangelizadora na Região 
São Patrício a partir da Opção Fundamental e das decisões da 19ª 
Assembleia Diocesana para que se fortaleçam as redes de Comunidades 
rumo à construção do Reino.



Plano Pastoral 2012 | 2016 | 39

Opção fundamental

“Ser uma grande rede de Comunidades Eclesiais de Base, que 
une fé e vida.

Como discípulas e discípulos de Jesus Cristo, queremos construir 
relações de solidariedade, justiça e comunhão, abertos à diversidade.

Convocados pelo Batismo a sermos missionários e missionárias, 
renovamos, com todas as pessoas excluídas do campo e da cidade, a 
evangélica opção pelos pobres, lutando com elas pela urgente defesa 
do meio ambiente e pela vida em plenitude.

A compaixão, a Palavra, a prática do Ressuscitado animarão nos-
sa caminhada.” 

PROGRAMA 0 
ACOMPANHAMENTO DA REGIÃO SÃO PATRÍCIO 

Objetivo

 Dinamizar a vida comunitária da Região a partir deste planejamento.
3 Acompanhar o planejamento das paróquias, pastorais e movi-

mentos na região;
3 Planejar espaços de estudos, oração e lazer para dinamizar a região;
3 Animar as equipes responsáveis pelo planejamento;
3 Organizar cada ano um calendário das reuniões;

Responsáveis

3 Coordenação Regional.

PROGRAMA 1
FORMAÇÃO E ESPIRITUALIDADE

Objetivo
Dinamizar a espiritualidade e a formação partindo da vida pes-

soal e comunitária desde o discipulado de Jesus como missionários/as 
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aptos a responder aos desafios de nosso tempo, integrando as dimen-
sões de fé e vida.

Projeto 1
Fortalecer a formação e a espiritualidade nas 

pastorais e serviços

Justificativa

Em nossa região pastoral, depois de uma avaliação realizada para 
a 19ª Assembleia Diocesana, vimos que há muitos testemunhos em 
nossa história, pessoas que atuam em muitos espaços da Igreja e da 
sociedade, que foram preparadas pela ação evangelizadora, porém, 
sabemos que a formação é uma tarefa cotidiana, por isto, percebemos 
que a espiritualidade tem sido vivenciada de modo desencarnado da 
realidade por alguns. Portanto, faz-se necessário planejar um caminho 
para superar este desafio. Também, se nota uma preocupação com a 
espiritualidade ministerial, bíblica, catequética e litúrgica, numa me-
todologia continuada, orgânica, integral e dinâmica que atinja todos 
os âmbitos e os sujeitos da formação. Do mesmo modo, reconhece-
mos que há esforços no trabalho pastoral para que haja a união entre 
fé e vida. Os vários aspectos da formação e espiritualidade não che-
gam com a mesma força nas periferias e na zona rural.

Nota-se a necessidade de envolver melhor a comunidade porque 
temos ausência de lideranças para a catequese e, ainda, envolver os 
pais no processo de educação da fé para que estes possam se interessar 
no acompanhamento dos/as filhos/as a fim de que permaneçam na 
comunidade por meio de grupos de jovens, pastorais e os diversos 
ministérios.

A questão do ‘poder’ precisa ser trabalhada de maneira a com-
preender o seu exercício ao modo de Jesus, para que seja lugar de cons-
trução de relações que revelam nosso jeito de sermos irmãos e, assim, 
ampliar a capacidade de participação na comunidade paroquial.
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Existe necessidade de uma maior organização e planejamento 
porque há acúmulo de atividades e sobrecarga sobre as mesmas pes-
soas. Também é visível o isolamento e a desarticulação dos serviços 
pastorais, revelando a necessidade de uma pastoral de conjunto, valo-
rizando a vida ministerial e o protagonismo laical.

2012
Retomar o caminho a partir das decisões 

da 19ª Assembleia Diocesana

Visitar e dialogar com a comunidade de Marcos. Planejar ten-
do como foco este recorte da Opção Fundamental: “Discípulos/as 
de Jesus Cristo queremos construir relações de solidariedade, justiça 
e comunhão abertos/as à diversidade”.

3 Analisar o trabalho realizado na região identificando, em cada 
paróquia, as dificuldades em cada uma das ações da formação e 
da espiritualidade que contribuem para o processo de educação 
da fé da comunidade; 

3 Assimilar as decisões da 19ª Assembleia em todos os níveis;
3 Organizar roteiros para serem vivenciados nas comunidades a 

partir das decisões da 19ª Assembleia;
3 Conhecer melhor cada comunidade para responder às necessidades;
3 Organizar um plano de trabalho a partir das decisões da 19ª 

Assembleia para trabalhar a dimensão da educação da fé, dando 
especial atenção ao batismo e à catequese. 

2013
Testemunhar nosso jeito de ser 

Igreja-Missionária

Visitar e dialogar com a comunidade de Lucas. Comunicar 
nossa adesão ao Reino a partir do recorte da Opção Fundamental: 
“Convocados pelo batismo a sermos missionários/as”.
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3 Estudar o documento do Vaticano II sobre a Missão (Ad Gentes);
3 Fazer um levantamento dos programas, conteúdos, metodolo-

gias, dinâmicas utilizados pelos/as catequistas das paróquias;
3 Estudar a causa da falta de interesse dos participantes e dos pais 

no processo, buscando ouvi-los através de visitas nas famílias;
3 Retomar os programas com seus conteúdos para verificar se es-

tão de acordo com o público (criança, adolescentes, jovens, adul-
tos ou grupos de famílias, pastorais e movimentos), em diálogo, 
para perceber se estes estão conectados com as decisões da 19ª 
Assembleia Diocesana;

3 Identificar as pessoas que estão envolvidas com os serviços da 
catequese e do batismo, investigando sobre as necessidades de 
sua formação para assumir o ministério na comunidade;

3 Depois de perceber a necessidade da questão bíblica – rever a 
proposta da Escola das CEBs e organizar um caminho para for-
talecer a formação na região;

3 Dinamizar a metodologia catequética no estilo catecumenal com 
crianças, adolescentes, jovens e adultos, de modo a considerar 
a pedagogia das idades, o protagonismo do sujeito e o envolvi-
mento do mesmo em um processo de comunhão na Igreja;

3 Trabalhar o conceito de batismo com catequistas e catequizan-
dos/as, para que compreendam sua filiação divina, assumindo 
as suas dimensões e que possam traduzi-las na própria vida e 
dentro da comunidade eclesial;

3 Propor que a região – grupos de catequese e batismo, organizem um 
missão nas famílias  com a tarefa de ouvir e conhecer os pais e famí-
lias da pessoa que participa das pastorais do batismo e da catequese; 

3 Provocar estudos em grupo sobre a realidade da juventude, tra-
balhar o conceito de jovens que carregamos, estudar as conse-
quências destes conceitos em nossa prática;

3 Trabalhar a dimensão do seguimento e do anúncio da Boa 
Notícia em Lucas para fortalecer uma espiritualidade Bíblica;

3 Organizar oficinas de capacitação das lideranças para a vivência do 
Ofício Divino das Comunidades para o cultivo e compromisso com 
o Projeto de Vida pautado na justiça e nas práticas do Ressuscitado;
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3 Organizar um programa de formação das lideranças do batismo 
e da catequese a partir das necessidades e das lacunas, contradi-
ções observadas na análise dos programas e público e da aproxi-
mação com as decisões da 19ª Assembleia;

3 Realizar uma confraternização na região com as lideranças do 
batismo e catequese para criar mais aproximação entre as comu-
nidades e fortalecer os vínculos entre as pessoas para que  sejam  
criados e fortalecidos os laços para sair do isolamento.

2014
Aprofundar nosso jeito de ser 

Igreja-comunidade

Visitar e dialogar com a comunidade de Mateus. 
Vivenciar uma Igreja circular segundo o recorte da Opção 

Fundamental: “Optamos por ser uma grande rede de comunidade 
eclesial de base que una fé e vida”.

3 Trabalhar o conceito de Igreja-Povo de Deus, suas dimensões e 
as consequências para a ação e as relações eclesiais;

3 Aprofundar, a partir do Concílio Vaticano II, o documento sobre 
a Igreja;

3 Elaborar o programa de formação das lideranças da catequese de 
modo a provocar a multiplicação da proposta, pensar roteiros a 
serem trabalhados, com dinâmicas e textos que facilitem a cria-
tividade e a adaptação para cada comunidade, seja na cidade ou 
nas comunidades rurais;

3 Incentivar que cada paróquia tenha uma equipe de formação 
destas lideranças para organizar  manhãs ou tardes de formação, 
grupos de estudo, leitura orante da Bíblia a partir do Evangelho 
de Mateus, criando espaços de diálogo e visita a lugares e perso-
nagens deste Evangelho e com a comunidade de hoje;

3 Realizar um retiro dentro da mística da comunidade de Mateus para 
a apresentação e vivência de Jesus no seu tempo, na sua cultura;
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3 Planejar a formação das lideranças: capacitação da multiplicação 
elaborada a partir do programa construído em 2013;

3 Avaliar o caminho percorrido, rever as ações realizadas no ano, 
retomar o planejamento até 2016.

2015
Transformar a realidade a partir da vivência 

de uma Igreja-Profética

Visitar e dialogar com a comunidade de João.
Refletir a Opção Fundamental desde o recorte: “Renovamos 

com as pessoas excluídas do campo e da cidade, a evangélica opção 
pelos pobres, lutando com elas pela urgente defesa do meio ambiente 
e pela vida em plenitude”.

3 Fortalecer a equipe de formação criada, com estudos pessoais 
sobre a leitura da realidade a partir de uma perspectiva crítica; 

3 Estudar o documento do Vaticano II sobre a transformação social;
3 Conhecer as estruturas que regem nossa sociedade e nossa 

Igreja – sistema econômico e suas ideologias, para uma atuação 
que provoque transformação na vida pessoal e comunitária;

3 Proporcionar espaço de confraternização entre lideranças para 
partilha de vida e das práticas;

3 Dialogar com a comunidade de João: entender os sinais dos 
tempos de hoje, da tecnologia, das novas linguagens para co-
municar com os sujeitos;

3 Trabalhar a dimensão do profetismo, aprofundar o conceito da 
Caridade e da partilha.

2016
Celebrar a vida e a caminhada como 

Igreja-Orante

Visitar e dialogar com as Primeiras Comunidades dos Atos 
dos Apóstolos. 
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Reconhecer a Opção Fundamental desde o recorte: “A com-
paixão, a Palavra, a prática do Ressuscitado  animarão nossa cami-
nhada”.

3 Estudar o Vaticano II sobre a liturgia e celebração;
3 Retomar o programa de formação para identificar os acertos, as 

questões trazidas em cada comunidade paroquial;
3 Visitar as primeiras comunidades das testemunhas do Ressuscitado, 

fazer uma visita às Igrejas e perceber os elementos de fidelidade e 
infidelidade a Jesus e seu Projeto e depois visitar nossas comuni-
dade de hoje e fazer esta leitura;

3 Realizar um retiro, a partir da Opção Fundamental, para rezar o 
caminho percorrido como Igreja particular de Goiás;

3 Visitar as famílias e conversar sobre a catequese e o batismo e, 
depois perceber os elementos destacados que revelam cresci-
mento no processo realizado;

3 Revisitar os programas com seus conteúdos e métodos, para 
identificar as mudanças e as incoerências que permanecem a 
partir das decisões da 19ª Assembleia Diocesana.

METAS – Ponto de chegada em novembro 2016

3 Formado lideranças com clareza no seguimento de Jesus como 
discípulas missionárias;

3 Ampliado no número de lideranças que possuam clareza do ca-
minho de educação da fé;

3 Envolvido a família no processo de educação da fé dos/as filhos/as;
3 Ampliado os vínculos entre as pessoas e comunidades e constru-

ído relações de respeito e acolhida entre leigos e agentes.

Recursos humanos

3 Criar ou fortalecer as equipes em cada paróquia das pastorais da 
família, juventude, catequese, liturgia e dízimo, onde não estão 
organizadas;

3 Escolher 2 agentes da região e uma equipe de lideranças leigas 
para acompanhar o projeto.
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Recursos financeiros

 Despesas previstas
3 Viagens para reuniões de planejamento, elaboração da proposta, 

participação das formações oferecidas nas paróquias;
3 Cópias de textos pra estudos em grupo;
3 Alimentação nos encontros de formação;
3 Despesas com uso de computador, internet;
 Fontes de apoio
3 Arrecadação/contribuição dos participantes;
3 Contribuições das paróquias/ região;
3 Colaboração das famílias da comunidade.

Critérios para a avaliação

3 Comunidade acolhedora das famílias e dos jovens;
3 Comunidade seguidora de Jesus, com celebrações participativas;
3 Líderes preparados e com conceitos claros; 
3 Lideranças com clareza do caminho da Igreja de Goiás;
3 Pessoas para uma atuação e leitura crítica da realidade;
3 Ampliado o diálogo entre as comunidades e movimentos.

Comunicação

3 Apresentar e dialogar o projeto com as famílias, jovens e agentes 
em todas as paróquias e comunidades;

3 Produzir cartazes e folhetos para divulgação das propostas de 
formação;

3 Fortalecer ou criar um espaço nas redes sociais, nos espaços de 
comunicação das paróquias da região para comunicar os passos 
do projeto;

3 Manter atualizado o mapa dos grupos das pastorais, movimentos 
e serviços – quantidade de grupos por paróquia;

3 Enviar notícia para o site da Diocese;
3 Enviar notícia para o site do Regional Centro-Oeste e CNBB.
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PROGRAMA 2
RENOVAÇÃO DA VIDA COMUNITÁRIA

Projeto 1
Construir redes de comunidades

e fortalecer pastorais

Objetivo

Organizar e acompanhar as comunidade e fortalecer as pastorais 
para que assumam seu protagonismo na evangelização dos diversos 
grupos familiares e de juventude presentes na região; exercitar com a 
comunidade a partilha e seu significado, acompanhando as comunida-
des em vista da formação para fortalecer as Redes de comunidades.

Justificativa

Nas escutas realizadas através das visitas na comunidade em pre-
paração para a 19ª Assembleia nos deparamos com várias situações 
que clamam aos céus – solidão, pessoas afastadas da comunidade, 
conflitos familiares (separação, divórcio, jovens que não participam 
de grupos etc.), dificuldade de diálogo entre as gerações, falta de con-
dições econômicas que garantam vida digna, autoritarismo nas rela-
ções entre as pessoas, situação de desemprego, emprego que afasta 
pessoas da família, ausência da transmissão da religião, famílias que 
não acompanham a formação religiosa dos/as filhos/as, pouco dese-
jo da experiência comunitária, pouco interesse pela criação de novos 
grupos, revelando a necessidade de organizar as comunidades melhor, 
com novas metodologias, aprofundamento da dimensão da partilha.

Por estas situações que nos desafiam percebemos a necessidade 
de organizar e acompanhar uma ação evangelizadora junto às famílias 
compostas nos seus diferentes matizes em nossa região – pai, mãe e 
filhos, mãe solteira, viúvos e viúvas, casais de segunda união, casais 
separados ou divorciados sem a segunda união, casais católicos com 
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união civil, união de fato livre, netos e avós... Na região, fortalecer 
e acompanhar a Pastoral Familiar para que se cumpra seu objeti-
vo. Trabalhar a Familiari consortio na preparação do sacramento do 
Matrimônio, remota, próxima e imediata.

A situação da juventude foi um dos destaques da Assembleia. As 
rodas de conversa revelaram que existem conflitos nas famílias, pouca 
capacidade de escuta dos sujeitos adolescentes e jovens, dificuldades 
de organizar-se em grupo, fácil acesso a drogas, prostituição, uniões 
livres sem preocupação com sacramentos, situação de desemprego. 
Também, há necessidade de fortalecer a Pastoral da Juventude, pois 
a presença e participação dos jovens estão marcadas por momentos, 
falta em muitas paróquias o acompanhamento que permita realizar 
processos na educação da fé.

É necessário que os assessores e coordenadores de pastorais, mo-
vimentos e serviços, ajudem seus respectivos grupos a compreender a 
Opção Fundamental da Diocese. Favorecer e fortalecer uma Pastoral 
Presbiteral que tire o presbítero do isolamento. Com isto, promover 
uma Igreja discípula, acolhedora e profética, com ministérios que en-
volvam a vida eclesial e social desta porção do povo de Deus.

2012
Retomar o caminho a partir das decisões 

da 19ª Assembleia Diocesana

Visitar e dialogar com a comunidade de Marcos. 
Planejar tendo como foco este recorte da Opção Fundamental: 

“Discípulos/as de Jesus Cristo queremos construir relações de solida-
riedade, justiça e comunhão abertos/as à diversidade”.

3 Realização de encontros para receber os símbolos da Jornada 
Mundial da Juventude;

3 Encontros das lideranças da Região para acompanhar a PJ da 
Região;
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3 Encontros de Pastoral Familiar;
3 Reuniões das Comunidades Eclesiais, estudo do Documento da 

19ª Assembleia, preparado pela região, estudo do subsídio da 
Diocese.

2013
Testemunhar nosso jeito de ser 

Igreja-Missionária

Visitar e dialogar com a comunidade de Lucas. 
Comunicar nossa adesão ao Reino a partir do recorte da 

Opção Fundamental: “Convocados pelo batismo a sermos missio-
nários/as”.

3 Fazer um levantamento da organização dos serviços que existem 
nas comunidades sobre família, juventude e como estão funcio-
nando as diversas comunidades e setores;

3 Organizar as respostas sobre as comunidades (setores), pastorais 
para notar as repetições ou ausências para fazer um diagnóstico 
e iniciar um trabalho de revitalização; 

3 Realizar um mapa da região que indique: número de grupos de 
casais, de jovens e de comunidades;

3 Organizar um caminho de formação de lideranças onde se tra-
balhem os conceitos (modo de ver) de família e juventude;

3 Apoiar a juventude da região para participar da JMJ;
3 Acompanhar as comunidades da cidade e da Zona Rural, organi-

zar o estudo sobre o tema da CF - Juventude, preparar lideranças 
das pastorais Familiar e Juventude para organizar vários círculos 
bíblicos na região;

3 Provocar cada comunidade paroquial a realizar um encontro de 
avaliação dos círculos bíblicos organizando as descobertas e as 
tarefas da comunidade no acompanhamento aos jovens; 

3 Organizar grupos de visitas às famílias para perceber as suas si-
tuações de vida cotidiana a fim de organizar o planejamento tan-
to da paróquia como das pastorais;
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3 Trabalhar a proposta do Encontro de Casais com Cristo – ECC 
para que seja um momento para ajudar os casais a fortalecer a 
Pastoral Familiar;

3 Renovar e articular as comissões da CEBs a nível paroquial;
3 Incentivar a participação dos padres nos encontros do clero;
3 Articular a pastoral presbiteral na região, tendo como referência 

o padre que representa a região no conselho dos presbíteros; 
3 Organizar um caminho catecumenal com o pré-matrimônio em 

vista da celebração do sacramento do Matrimônio.

2014
Aprofundar nosso jeito de ser 

Igreja-Comunidade

Visitar e dialogar com a comunidade de Mateus. 
Vivenciar uma Igreja circular segundo o recorte da Opção 

Fundamental: “Optamos por ser uma grande rede de comunidade 
eclesial de base que una fé e vida”.

3 Fortalecer as equipes de coordenação e acompanhamento das 
famílias, juventude e comunidades;

3 Manter atualizado o mapa dos grupos;
3 Preparar a comunidade para a vivência da CF que trata das si-

tuações do tráfico humano e a influência nas famílias, de modo 
especial na juventude;

3 Organizar manhã ou tarde de espiritualidade sobre a vivência da 
comunidade em Mateus; 

3 Acompanhar a formação e preparação das comunidades para a 
vivência dos subsídios, preparando lideranças para a realização 
de encontros atrativos, capazes de motivar o povo a participar;

3 Aprofundar o tema – Igreja Povo de Deus, estudar o documento 
do Vaticano II e as Conferências Episcopais que tratam do tema 
para a América Latina;

3 Realizar visitas organizadas pela equipe do pré-matrimônio às 
famílias dos noivos antes do encontro de preparação;
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3 Realizar o caminho catecumenal da caquetese pré-matrimonial 
em encontros, perfazendo um total de 12 horas/aula; 

3 Organizar o programa da catequese matrimonial – levantamento 
das necessidades, dos conteúdos, das dúvidas a partir de uma 
metodologia processual, participativa e popular;

3 Trabalhar entre os presbíteros e religiosas a relação de gênero 
através de oficinas, com a finalidade de construir novos vínculos, 
trabalhando assim as relações de poder.

2015
 Refletir e transformar

Visitar e dialogar com a comunidade de João.
Refletir a Opção Fundamental desde o recorte: “Renovamos 

com as pessoas excluídas do campo e da cidade, a evangélica opção 
pelos pobres, lutando com elas pela urgente defesa do meio ambiente 
e pela vida em plenitude”.

3 Construir um programa de formação para famílias, desde a co-
munidade de João, identificar os símbolos de hoje para dialogar 
com João;

3 Acompanhar as comunidades da Zona Rural e Urbana na pre-
paração dos roteiros para os círculos e encontros das famílias e 
grupos, preparar as lideranças, capacitar os/as coordenadores/as 
para realizar os encontros;

3 Acompanhar os movimentos da região integrando-os na cami-
nhada da Diocese;

3 Continuar o acompanhamento aos grupos de famílias e juventude;
3 Realizar grupos de estudo sobre o tema da caridade e da trans-

formação da sociedade;
3 Organizar a Pastoral da Família em três núcleos – lideranças que 

acompanham a fase pré-matrimonial, matrimonial e dos casos 
especiais. Que a família seja protagonista da evangelização, pro-
movendo os valores permanentes como base da sociedade e da 
Igreja;
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3 Acompanhar os encontros oferecidos pela Pastoral Familiar aos 
pré-matrimônios para verificar a dinâmica e o envolvimento dos 
participantes;

3 Acompanhar os recém-casados até os dez anos de matrimônio;
3 Lutar por política que promova a família principalmente da clas-

se menos favorecida, nas áreas de educação e saúde;
3 Realizar visitas aos padres com a finalidade de fortalecer os vín-

culos e mover assim, para participar das atividades promovidas 
pela Pastoral Presbiteral e pela Diocese. 

2016
Celebrar a vida e a caminhada como 

Igreja-Orante

Visitar e dialogar com as Primeiras Comunidades dos Atos 
dos Apóstolos. 

Reconhecer a Opção Fundamental desde o recorte: “A com-
paixão, a Palavra, a prática do Ressuscitado animarão nossa cami-
nhada”.

3 Retomar com as pastorais, movimentos e serviços todo caminho 
percorrido para identificar as mudanças na vida da comunidade;

3 Mapear os serviços – grupos de família, juventude e comunida-
des e comparar com o mapa anterior identificando o crescimen-
to quantitativo;

3 Acompanhar o ECC – Encontro de Casais com Cristo, para ava-
liar se os encontros fortaleceram a Pastoral Familiar;

3 Realizar encontros de lazer com e entre os padres e irmãs para 
fortalecer os vínculos;

3 Estudar os Atos dos Apóstolos como testemunhas do Ressusci-
tado, para celebrar com os grupos a vida da comunidade;

3 Realizar uma avaliação para perceber se os pontos de chegada 
foram alcançados.



Plano Pastoral 2012 | 2016 | 53

METAS – Ponto de chegada em novembro 2016

3 Organizado e fortalecido as pastorais, movimentos e serviços nas 
paróquias;

3 Ampliado o diálogo entre as pastorais, movimentos e serviços na 
região;

3 Trabalhado a espiritualidade bíblica a partir das visitas e diálogo 
com as comunidades de Lucas, Mateus, João e Atos dos Apóstolos;

3 Ampliados os vínculos entre as pessoas e comunidades e cons-
truído relações de respeito e acolhida entre leigos e agentes;

3 Criado espaços de participação da juventude na comunidade;
3 Formado lideranças para a comunidade capazes de defender a vida;
3 Conhecido a realidade das famílias, identificado as situações da 

vida e buscado transformar estas realidades como comunidade;
3 Fortalecido o trabalho de educação nas famílias;
3 Criado um espírito de unidade na diversidade a partir de meto-

dologias e conteúdos adequados a cada público;
3 Aprofundado os conceitos fundamentais na formação de uma 

Rede de Comunidades;
3 Fortalecido as relações entre os padres, melhorado a articula-

ção da Pastoral Presbiteral no Regional, na Diocese e ajudado os 
mesmos a acolher melhor o plano diocesano.

Recursos humanos

3 Em cada paróquia, criar as equipes das pastorais da Família, 
Juventude e Dízimo, onde não estão organizadas e fortalecer as 
que existem com novas lideranças;

3 Coordenador da região juntamente com os coordenadores das 
comissões responsáveis pela articulação nestes quatros anos.

Recursos financeiros

 Despesas previstas
3 Viagens para reuniões de planejamento, elaboração da proposta, 

participação das formações oferecidas nas paróquias;
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3 Cópias de textos pra estudos em grupo;
3 Alimentação nos encontros de formação;
3 Despesas com uso de computador, internet.
 Fontes de apoio
3 Arrecadação/contribuição dos participantes;
3 Contribuições das paróquias/ região;
3 Colaboração das famílias da comunidade.

Critérios para a avaliação

3 Comunidade acolhedora das famílias e dos jovens;
3 Líderes preparados e com conceitos claros; 
3 Lideranças com clareza do caminho da Igreja de Goiás;
3 Pessoas de atuação e leitura crítica da realidade;
3 Agentes pastorais com vínculos firmes e respeito pelas diferenças 

de gênero;
3 Ampliado o diálogo entre as comunidades e movimentos.

Comunicação

3 Apresentar e dialogar o projeto com as famílias, jovens e agentes, 
em todas as paróquias e comunidades;

3 Fortalecer e criar um espaço nas redes sociais, nos espaços de 
comunicação das paróquias da região para comunicar os passos 
do projeto;

3 Manter atualizado o mapa dos grupos – quantidade de grupos 
por paróquias;

3 Enviar notícia para o site da Diocese;
3 Comunicar com o setor de família, juventude do Regional 

Centro-Oeste e da CNBB;
3 Participado da Jornada Mundial da Juventude; 
3 Participado dos encontros das CEBs;
3 Organizar uma lista dos correios eletrônicos (e-mail) de todas as 

lideranças das paróquias e das pastorais.
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PROGRAMA 3
ANIMAÇÃO MISSIONÁRIA

 
Objetivo Geral 

Vivenciar a dimensão missionária assumindo nossa convocação 
como batizados para sermos discípulos missionários no testemunho 
do compromisso com o Ressuscitado para que o anúncio do Reino 
seja pleno e todos tenham Vida.

Justificativa

Reconhecemos que a dimensão missionária é o exercício do nos-
so Batismo, portanto, como cristãos/ãs convocados/as para anunciar 
a Boa Notícia do Reino de Deus. Porém, percebemos que a dimensão 
missionária está enfraquecida entre nós e a caminhada de nossa Igreja 
não tem sido reveladora porque temos construído pastorais, serviços, 
movimentos, muitas vezes, para nós mesmos. Neste sentido, a dimen-
são missionária necessita ser despertada em todos estes serviços para 
que o destinatário da ação de cada grupo esteja claro. Em nossa ava-
liação diocesana encontramos entre nós isolamento, falta de clareza 
das lideranças na sua tarefa como seguidores/as de Jesus. Por isto, este 
programa estará atento em nossa identidade com o Ressuscitado para 
gerar compromisso como anunciadores/as do Reino de Deus em favor 
da vida em plenitude.

2012
Retomar o caminho a partir das decisões da 

19ª Assembleia Diocesana

Visitar e dialogar com a comunidade de Marcos. 
Planejar tendo como foco este recorte da Opção Fundamental: 

“Discípulos/as de Jesus Cristo queremos construir relações de solida-
riedade, justiça e comunhão abertos/as à diversidade”.
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3 Realizar em Carmo do Rio Verde as Santas Missões Populares;
3 Realizar visitas nas casas;
3 Estudar e planejar o caminho da missão na região.

2013
Testemunhar nosso jeito de ser 

Igreja-Missionária

Visitar e dialogar com a comunidade de Lucas.
Comunicar nossa adesão ao Reino a partir do recorte da Opção 

Fundamental: “Convocados pelo batismo a sermos missionários/as”.

3 Realizar um estudo com todas as comissões, retomar o docu-
mento de Aparecida: “uma Igreja em estado permanente de mis-
são”;

3 Trabalhar os conceitos sobre batismo, missão, seguimento a 
Jesus, de modo a criar uma consciência sobre esta tarefa do ser 
missionário e do anúncio do Reino;

3 Trabalhar a Semana Missionária em preparação à Jornada 
Mundial da Juventude;

3 Acolher os/as jovens que vêm para a Diocese para fazer a experi-
ência missionária;

3 Fortalecer entre os jovens este espírito missionário, provocan-
do seu protagonismo; trabalhar a Campanha da Fraternidade – 
Juventude e Fraternidade com este enfoque;

3 Identificar pessoas, em cada uma das paróquias, que estão envol-
vidas com a missão;

3 Propor às pessoas despertadas para a importância da missão a 
criação ou fortalecimento do Conselho Missionário Paroquial 
(COMIPA);

3 Apresentar em cada paróquia o Projeto da Infância Missionária;
3 Formar lideranças dentro da Proposta da Infância Missionária;
3 Realizar o mês missionário como esforço de exercitar a missão 

em diversos ambientes (escolas, universidade, hospitais, zona ru-
ral etc.);
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3 Trabalhar a dimensão missionária com a pastoral da juventude e 
movimentos que trabalham com jovens e catequese;

3 Fazer o levantamento das paróquias onde foram realizadas as 
missões e perceber o que mais deu certo; organizar um calendá-
rio para as Santas Missões Populares nas paróquias.

2014
Aprofundar nosso jeito de ser 

Igreja-Comunidade

Visitar e dialogar com a comunidade de Mateus. 
Vivenciar uma Igreja circular segundo o recorte da Opção 

Fundamental: “Optamos por ser uma grande rede de comunidade 
eclesial de base que una fé e vida”.

3 Continuar o Estudo do Documento de Aparecida sobre o tema 
do discipulado;

3 Acompanhar a Comissão Missionária Paroquial com formação 
sobre o tema;

3 Criar grupos de Infância Missionária em duas paróquias;
3 Acompanhar as lideranças da Infância Missionária, trabalhar o 

papel do animador da Infância Missionária; 
3 Realizar o mês missionário nos diversos ambientes das comunidades; 

organizar grupos específicos de crianças, adolescentes, jovens, adul-
tos, idosos e com eles organizar um programa de visitas às famílias;

3 Trabalhar a dimensão missionária com a Pastoral do Batismo e 
Dízimo;

3 Realizar as Santas Missões Populares na Paróquia em Ceres, com 
o foco no tráfico humano, de modo orante e penitencial.

2015
Transformar a realidade a partir da vivência 

de uma Igreja-Profética

Visitar e dialogar com a comunidade de João.
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Refletir a Opção Fundamental desde o recorte: “Renovamos 
com as pessoas excluídas do campo e da cidade, a evangélica opção 
pelos pobres, lutando com elas pela urgente defesa do meio ambiente 
e pela vida em plenitude”.

3 Criar e organizar grupos de Infância Missionária em duas paró-
quias;

3 Acompanhar as lideranças com formação sobre a Infância 
Missionária;

3 Realizar o mês missionário nos diversos ambientes das comu-
nidades, organizar grupos específicos de crianças, adolescentes, 
jovens, adultos, idosos e com eles organizar um programa de vi-
sitas às famílias;

3 Realizar as Santas Missões Populares na Paróquia Nossa Senhora 
da Glória;

3 Trabalhar a dimensão missionária com a Pastoral Familiar e mo-
vimentos que trabalham com a família ou casais;

3 Articular-se com o Conselho Missionário Diocesano (COMIDE) 
e Regional Centro-Oeste  (COMIRE);

3 Realizar as Santas Missões Populares na Paróquia onde ainda 
não aconteceu.

2016
Celebrar a vida e a caminhada como 

Igreja-Orante

Visitar e dialogar com as Primeiras Comunidades dos Atos 
dos Apóstolos. 

Reconhecer a Opção Fundamental desde o recorte: “A compai-
xão, a Palavra, a prática do Ressuscitado  animarão nossa caminhada”.

3 Realizar e rever o caminho percorrido do mês missionário nos 
diversos ambientes das comunidades; organizar grupos específi-
cos de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e com eles 
organizar um programa de visitas às famílias;



Plano Pastoral 2012 | 2016 | 59

3 Identifica, nas lideranças da região, as mudanças no conceito de 
missão, seguimento e batismo;

3 Retomar, como encerramento, o caminho percorrido, reconhe-
cendo as organizações feitas, a presença da Infância Missionária 
organizada em todas as paróquias;

3 Retomar o caminho feito e perceber as riquezas do caminho da 
Comissão Missionária junto com as outras comissões.

METAS – Ponto de chegada em novembro 2016

3 Trabalhado a Opção Fundamental e por isto, uma Igreja teste-
munho e comprometida;

3 Formado as equipes missionárias na região e motivado a criação 
delas em cada paróquia;

3 Trabalhado a consciência missionária com as pastorais e movi-
mentos;

3 Trabalhado a espiritualidade bíblica a partir das visitas e diálogo 
com as comunidades de Lucas, Mateus, João e Atos dos Apóstolos;

3 Ampliado os vínculos entre as pessoas e comunidades e constru-
ído relações de respeito e acolhida entre leigos e agentes;

3 Criado a Infância Missionária nas paróquias da Região;
3 Dinamizado a missão nas comunidades como lugar de testemu-

nho do Ressuscitado nas comunidades e paróquias;
3 Formado lideranças para a comunidade;
3 Fortalecido o trabalho de educação da fé através de um testemu-

nho cristão como discípulo-missionário;
3 Realizado, junto com as pastorais, atividades coletivas; trabalha-

do a dimensão missionária, com participação e respeito à auto-
nomia dos sujeitos envolvidos;

3 Aprofundado alguns conceitos: Povo de Deus, Batismo, 
Juventude, Família e conhecido melhor sobre liturgia e missão. 

Recursos humanos

3 Motivar a criação de uma equipe responsável, em cada paróquia, 
pelo projeto de missão, 
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3 Coordenadores: Zeozito e Irineu (Carmo do Rio Verde)
 Secretária: Eunice (Nova Glória)
3 Escolher 2 agentes da região e uma equipe de lideranças leigas 

para acompanhar  o projeto.

Recursos financeiros

 Despesas previstas
3 Viagens para reuniões de planejamento, elaboração da proposta, 

participação das formações oferecidas nas paróquias;
3 Cópias de textos para estudos em grupo;
3 Alimentação para os missionários quando for na paróquia ou na 

zona rural;
3 Despesas com uso de computador, internet.
 Fontes de apoio
3 Arrecadação/contribuição dos participantes;
3 Contribuições das paróquias/ região;
3 Colaboração das famílias da comunidade.

Critérios para a avaliação

3 Lideranças com clareza do seu “ser discípulo-missionário”;
3 Líderes preparados e com conceitos claros; 
3 Lideranças com clareza do caminho da Igreja de Goiás;
3 Pessoas para uma atuação e leitura crítica da realidade;
3 Lideranças com clareza da Opção Fundamental e seu significado 

para a vida pessoal  e da Igreja de Goiás.

Comunicação

3 Apresentar o projeto para as lideranças das pastorais convocadas 
para formar as equipes, organizar o plano de trabalho, distribuir 
as tarefas entre as pessoas;

3 Criar um espaço nas redes sociais para a Região com espaços de 
comunicação das paróquias e os passos do projeto;

3 Enviar notícias para o site da Diocese;
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3 Comunicar com os Grupos da Pastoral Missionária em todos os 
níveis, tanto do Regional Centro-Oeste como da CNBB;

3 Organizar uma lista dos correios eletrônicos (e-mail) de todas as 
lideranças das paróquias, das equipes da missão, para comunica-
ção pessoal; 

3 Comunicar nas celebrações;
3 Organizar murais com fotos nas portas das Igrejas e comunidades. 

PROGRAMA 4
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

Projeto 1
Capacitação para atuar na transformação social

Objetivo

Capacitar os diversos agentes (atores!) envolvidos, direta ou in-
diretamente, no controle social das políticas públicas, incentivando a 
participação popular e do poder local no acompanhamento das polí-
ticas públicas, fomentando a construção de “outro mundo possível” 
pautado no espírito crítico e no profetismo do Reino.

Justificativa

Reconhecemos, em nossa 19ª Assembleia, que vivemos mer-
gulhados em um sistema capitalista neoliberal que nos isola e exclui 
muitos de nossos irmãos dos bens criados para todos/as.  Percebemos 
que as instituições e, de modo especial, os meios de comunicação, têm 
um papel de incutir ideias que naturalizam nossas atitudes frente às 
consequências desta estrutura que mata. 

Em nossa região podemos constatar o crescimento do agronegó-
cio com destaque para a cana-de-açúcar e o álcool que provoca migra-
ção de pessoas vindas, sobretudo, dos estados nordestinos, e a questão 
do tráfico de drogas e de pessoas.  
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2012
Retomar o caminho a partir das decisões da

19ª Assembleia Diocesana

Visitar e dialogar com a comunidade de Marcos. 
Planejar tendo como foco este recorte da Opção Fundamental: 

“Discípulos/as de Jesus Cristo queremos construir relações de solida-
riedade, justiça e comunhão abertos/as à diversidade”.

3 Rever as situações da vida do povo, perceber os gritos e necessi-
dades do povo;

3 Planejar o caminho; 
3 Organizar momentos com os grupos para refletir e rezar;
3 Levantar as demandas da Região;
3 Realizar a Escola de Fé, Política e Cidadania em parceria com a 

Casa da Juventude, sob a coordenação da Pastoral da Educação;
3 Realizar os encontros da Campanha da Fraternidade sobre a 

Saúde.

2013
Testemunhar nosso jeito de ser 

Igreja-Missionária

Visitar e dialogar com a comunidade de Lucas.
Comunicar nossa adesão ao Reino a partir do recorte da 

Opção Fundamental: “Convocados pelo batismo a sermos missio-
nários/as”.

3 Fazer o levantamento das necessidades das lideranças e das pas-
torais existentes, quais trabalhos desenvolvem, que grupos, etc.;

3 Identificar a necessidade do CDL (Conselho Diocesano de 
Leigos/as) e realizar estudos com os leigos sobre o tema;

3 Identificar as necessidades existentes em cada paróquia para 
propor a criação de pastorais sociais que respondam a essas ne-
cessidades;
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3 Organizar uma equipe da Escola de Cidadania;
3 Trabalhar o tema da dimensão social em todas as pastorais;
3 Compreender a realidade da juventude a partir do meio em que 

está inserida e as situações que a afligem;
3 Criar o Conselho Municipal da Juventude em 90% das cidades 

da região;
3 Estudar, com o grupo, o tema da droga, de modo a entender por-

que a sociedade necessita de drogas;
3 Conhecer o funcionamento dos Conselhos Municipais dos mu-

nicípios, saber quais funcionam e como funcionam;
3 Fazer um levantamento dos sindicatos presentes nas cidades da 

região e quais grupos representam;
3 Conhecer o funcionamento do (Associação) Hospital São Pio X;
3 Motivar a participação de lideranças na Mobilização Social pela 

Educação;
3 Incentivar a realização da Semana Social Brasileira, com o tema: 

“A participação da Sociedade no Processo de Democratização do 
Estado - Estado para que e para quem.” 

3 Divulgar o trabalho da CPT na luta pela terra e direito dos traba-
lhadores;

3 Estudar o material da Romaria da Terra e das Águas para perce-
ber a importância da ecologia em nossa ação política;

3 Participar da Romaria da Terra e das Águas;
3 Motivar a formação do grupo de fé e política com o propósito de 

promover a reflexão sobre eleições e para acompanhamento das 
decisões das Câmaras dos Vereadores dos municípios;

3 Entender o funcionamento da política de segurança pública, dis-
cutir com a comunidade sobre a construção de uma vida segura 
para ir além de prisões ou redução da maioridade penal; 

3 Organizar um programa de formação da Escola de Cidadania; 
3 Realizar os encontros da Campanha da Fraternidade sobre 

Juventude;
3 Celebrar dia 10 de dezembro – Dia da memória dos Direitos 

Humanos, homenagear pessoas da comunidade e da região de-
fensoras dos direitos;
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3 Trabalhar com a comunidade a condição do migrante da região;
3 Realizar a Semana do Migrante envolvendo todas as pastorais.

2014
Aprofundar nosso jeito de ser 

Igreja-Comunidade

Visitar e dialogar com a comunidade de Mateus. 
Vivenciar uma Igreja circular segundo o recorte da Opção 

Fundamental: “Optamos por ser uma grande rede de comunidade 
eclesial de base que una fé e vida”.

3 Prever uma Escola de Lideranças com 4 ou 5 etapas no ano, rea-
lizada em um ou dois municípios com estrutura de acolhida;

3 Trabalhar os resultados da Semana Social Brasileira e dimensão 
do seu papel na construção de políticas públicas, discutindo a 
sua forma de estruturar a partir do sistema capitalista;

3 Promover encontro com as lideranças dos sindicatos presentes 
nas cidades da região;

3 Realizar seminário sobre a importância do (Associação) Hospital 
São Pio X no contexto de saúde da região;

3 Acompanhar e participar nos Comitês de Mobilização Social 
pela Educação;

3 Acompanhar de forma sistemática as pastorais sociais e capacitar 
as lideranças para exercer o seu papel;

3 Motivar a criação do Conselho Diocesano de Leigos – CDL;
3 Comparar os compromissos de transformação das estruturas da 

sociedade do tempo de Jesus e dos tempos de hoje;
3 Continuar acompanhando, através dos grupos de fé e política, as 

decisões da Câmara dos Vereadores e comunicando à comuni-
dade, motivando outras pessoas a participar;

3 Convocar pessoas para se inscreverem na Escola de Cidadania;
3 Realizar a Escola de Cidadania de acordo com a realidade do local, 

trabalhar conteúdos para estudo pessoal, grupo ou por computa-
dor (videoconferência), verificando o acesso dos participantes;
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3 Realizar os encontros da Campanha da Fraternidade sobre o trá-
fico humano;

3 Construir, com a comunidade, o debate sobre a segurança pública;
3 Trabalhar com a comunidade a realidade do migrante para levar 

à acolhida; celebrar dia 10 de dezembro – Dia da memória dos 
Direitos Humanos, homenagear pessoas da comunidade e da re-
gião, defensoras dos direitos;

3 Encaminhar as pessoas migrantes para uma qualificação profis-
sional;

3 Realizar a Semana do Migrante envolvendo todas as pastorais e 
trabalhar o tema da ecologia.

2015
Transformar a realidade a partir da vivência 

de uma Igreja-Profética

Visitar e dialogar com a comunidade de João.
Refletir a Opção Fundamental desde o recorte: “Renovamos 

com as pessoas excluídas do campo e da cidade, a evangélica opção 
pelos pobres, lutando com elas pela urgente defesa do meio ambiente 
e pela vida em plenitude”.

3 Realizar a segunda Escola de Cidadania;
3 Preparar conselheiros dos Conselhos Municipais para partici-

par com clareza das decisões e defender os direitos, conhecendo 
como funciona a sociedade;

3 Continuar o grupo de fé e política acompanhando a Câmara dos 
Vereadores para ocupar os espaços de participação;

3 Escolher lideranças leigas da região para o Conselho Diocesano 
de Leigos – CDL;

3 Participar do Conselho Diretor do (Associação) Hospital São Pio 
X e realizar ações concretas em prol desta Santa Casa;

3 Integrar a reflexão de partilha do dízimo com o exercício de par-
tilha e caridade nas vivências de trabalho, escola, política... di-
mensão social;
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3 Acompanhar, de forma sistemática, as pastorais sociais;
3 Realizar a Semana do Migrante envolvendo todas as pastorais e 

trabalhar o tema da ecologia;
3 Trabalhar com a comunidade a realidade do migrante para levar 

à acolhida;
3 Encaminhar as pessoas migrantes para uma qualificação profis-

sional;
3 Celebrar dia 10 de dezembro – Dia da memória dos Direitos 

Humanos, homenagear pessoas da comunidade e da região de-
fensoras dos direitos;

3 Realizar a 5ª Romaria dos Mártires por ocasião dos 30 anos do 
Martírio de Nativo da Natividade.

2016
Celebrar a vida e a caminhada como 

Igreja-Orante

Visitar e dialogar com as Primeiras Comunidades dos Atos 
dos Apóstolos. 

Reconhecer a Opção Fundamental desde o recorte: “A com-
paixão, a Palavra, a prática do Ressuscitado  animarão nossa cami-
nhada”.

3 Retomar o caminho feito, perceber as mudanças na mentali-
dade das lideranças envolvidas no acompanhamento à Câmara 
Municipal e na Escola de Cidadania;

3 Envolvimento nos conselhos municipais;
3 Reconhecer nitidamente o rosto das pastorais sociais na Diocese;
3 Celebrar a caminhada feita ao longo dos quatro anos;
3 Trabalhar com a comunidade a realidade do migrante para levar 

à acolhida;
3 Discutir o tema da vida segura; construir a política de segurança 

pública a partir das necessidades da comunidade;
3 Encaminhar as pessoas migrantes para uma qualificação profissional;
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3 Realizar a Semana do Migrante envolvendo todas as pastorais;
3 Motivar os grupos de fé e política  para a participação no proces-

so das eleições;
3 Envolvimento da região nas instâncias de deliberação e decisões 

nas políticas de saúde do (Associação) Hospital São Pio X;
3 Celebrar dia 10 de dezembro – Dia da memória dos Direitos 

Humanos; homenagear pessoas da comunidade e da região de-
fensoras dos direitos;

3 Realizar encontro do Conselho de Leigos na região. 

METAS – Ponto de chegada em novembro 2016

3 Despertado pessoas para atuar no ambiente da Igreja e da 
Sociedade comprometidas com a transformação social;

3 Preparado lideranças para uma leitura e atuação crítica da reali-
dade;

3 Acompanhado a formação de Conselhos de Direitos nos diver-
sos municípios; 

3 Formado lideranças para atuar nos Conselhos de Direitos;
3 Acompanhado as pastorais sociais;
3 Organizado uma equipe para trabalhar na Escola de Cidadania;
3 Trabalhado a espiritualidade bíblica no compromisso com a 

transformação social; 
3 Ampliado os vínculos entre as pessoas e comunidades e cons-

truído relações de respeito e acolhida entre leigos e agentes;
3 Criado espaços de participação da juventude na comunidade;
3 Formado lideranças para a comunidade capazes de defender a 

vida.

Recursos humanos

3 Criar as equipes da Escola de Formação para Fé e Cidadania;
3 Escolher 2 agentes da região e uma equipe de lideranças leigas 

para acompanhar  o projeto.
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Recursos financeiros

 Despesas previstas
3 Viagens para reuniões de planejamento, elaboração da proposta, 

participação das formações oferecidas nas paróquias;
3 Cópias de textos pra estudos em grupo;
3 Alimentação nos encontros de formação;
3 Despesas com uso de computador, internet.
 Fontes de apoio
3 Arrecadação/contribuição dos participantes;
3 Contribuições das paróquias/ região;
3 Colaboração das famílias da comunidade.

Critérios para a avaliação

3 Comunidade conhecedora dos direitos humanos;
3 Líderes preparados e com conceitos claros; 
3 Lideranças com clareza do caminho da Igreja de Goiás;
3 Assumido com clareza a opção pelos pobres;
3 Pessoas capazes de atuação e leitura crítica da realidade;
3 Ampliada a participação da comunidade na esfera política do 

município.

Comunicação

3 Apresentar e dialogar o projeto para o debate com os grupos e 
pessoas envolvidas na dimensão sócio-transformadora;

3 Criar um espaço nas redes sociais, nos espaços de comunicação 
das paróquias da região para comunicar os passos do projeto;

3 Manter atualizado o levantamento das políticas e dos conselhos;
3 Enviar notícia para o site da Diocese;
3 Comunicar com os setores do Regional Centro-Oeste e da 

CNBB;
3 Organizar uma lista dos correios eletrônicos (e-mail) de todas as 

lideranças das paróquias e das pastorais.
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Região Uru

A Região Uru abrange os municípios de Guaraíta, Heitoraí, Itaberaí, 
Itaguari, Itaguaru, Itapuranga  e Taquaral. Possui a maior cida-

de da Diocese em população com a presença de 19 agentes pastorais, 
lideranças leigas nas diversas comunidades, pastorais, movimentos e 
serviços. 

Na região há a presença de grandes empresas que origina grande 
migração de fora do Estado e de outras cidades da região. 

Apresenta o plano de pastoral a partir das decisões da 19ª 
Assembleia Diocesana realizada em novembro de 2011. Essa assem-
bleia apresenta uma Opção Fundamental e organiza a ação em quatro 
pilares, donde brotam quatro comissões que ordenam o plano.

Objetivo geral 

Fortalecer a ação evangelizadora marcada por uma rede de comu-
nidades que estabelece uma comunhão de fé e vida entre cada comuni-
dade e a paróquia. A Diocese que o Vaticano II definiu como Igreja lo-
cal e a tradição maior da Igreja definem-se como Corpo de Cristo para 
construir uma pastoral orgânica, capaz de testemunhar, como Igreja, os 
sinais do Ressuscitado, construindo uma sociedade com justiça e paz. 

Opção fundamental

“Obedientes ao Evangelho, nós, Igreja de Goiás, Povo de 
Deus, vivendo o Reino de Deus, optamos por ser uma grande rede de 
Comunidades Eclesiais de Base, que une fé e vida.

Discípulas e discípulos de Jesus Cristo queremos construir re-
lações de solidariedade, justiça e comunhão abertos à diversidade.
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Convocados pelo Batismo a sermos missionários e missioná-
rias, renovamos, com todas as pessoas excluídas do campo e da cida-
de, a evangélica opção pelos pobres, lutando com elas pela urgente 
defesa do meio ambiente e pela vida em plenitude.

A compaixão, a Palavra, a prática do Ressuscitado animarão nos-
sa caminhada.”

O plano de ação pastoral está organizado em cinco programas 
e seus projetos de ação.   Segue a articulação das ações organizadas 
dentro de um processo de quatro anos: 2012 – 2016.

PROGRAMA 0
ACOMPANHAMENTO DA REGIÃO URU  

Objetivo

3	 Dinamizar a vida comunitária da Região Uru, a partir deste pla-
nejamento;

3	 Organizar cada ano um calendário das reuniões;
3	 Planejar espaços de estudo, oração e lazer para dinamizar a re-

gião;
3	 Animar as equipes responsáveis pelo planejamento.

 
PROGRAMA 1

FORMAÇÃO E ESPIRITUALIDADE

Objetivo geral

Formar lideranças para exercer o protagonismo próprio do ba-
tismo (sacerdotal, profético e real), na ação pastoral e missionária den-
tro das comunidades, paróquias, pastorais, movimentos e serviços, a 
partir do encontro pessoal com Jesus e sua Palavra, sua pertença à 
Igreja e aprofundar os fundamentos do Concílio Vaticano II para fun-
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damentar o  compromisso com a transformação do mundo a partir 
dos sinais do Reino: justiça, solidariedade, partilha.

  
Justificativa

É preciso superar e corrigir as tendências ao centralismo e ao 
clericalismo que são contratestemunho do Evangelho. Estas atitu-
des geram passividade, conformismo e ineficácia da nossa pastoral 
e, infelizmente, estão muito enraizadas entre nós, nas comunidades, 
pastorais, movimentos e serviços, reforçadas também pelos meios de 
comunicação.

Formação a partir, em primeiro lugar, da Palavra de Deus e da 
leitura crítica da realidade em comunidade, retomando a experiên-
cia do Concílio Vaticano II, com destaque para as quatro grandes 
Constituições na vida eclesial, quer dizer, Liturgia, Palavra de Deus, 
Igreja e Missão, Igreja no mundo e a realidade social e econômica. 

Em nossa caminhada de Igreja de Goiás e Região Uru temos uma 
tradição de longa data de formação de pessoas comprometidas com 
a fé e a vida. Temos, hoje, várias lideranças que atuam em espaços 
da Igreja e da Sociedade fruto deste caminho. Porém, a formação e a 
espiritualidade são esforços de todos os dias, com desafios que exigem 
ações planejadas e processuais. 

Estamos vivendo um tempo em que a religião tem um papel 
amortecedor frente às situações desumanas e injustiças que existem no 
emprego, saúde, educação, transporte, moradia, terra. Por esta razão, 
trabalhar uma leitura bíblica e uma espiritualidade que superem este 
modelo imposto por modelos eclesiais, pela leitura fundamentalista, 
ou ainda, por uma religião de devocionismo, do espetáculo que posso 
assistir na TV ou em outros espaços. Por isto, a formação oferecida 
precisa estar atenta à metodologia popular, que una a fé e a vida, que 
garanta a participação, parta da realidade dos participantes e seja pro-
cessual. 
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2012
Retomar o caminho a partir das decisões 

da 19ª Assembleia Diocesana

Visitar e dialogar com a comunidade de Marcos. 
Planejar tendo como foco este recorte da Opção Fundamental: 

“Discípulos/as de Jesus Cristo queremos construir relações de solida-
riedade, justiça e comunhão abertos/as à diversidade”.

3	 Estudar as decisões da 19ª Assembleia Diocesana; 
3	 Identificar as necessidades em torno da temática da formação e 

da Espiritualidade na Região;
3	 Organizar o planejamento.

2013
Testemunhar nosso jeito de ser 

Igreja-Missionária

Visitar e dialogar com a comunidade de Lucas.
Comunicar nossa adesão ao Reino a partir do recorte da 

Opção Fundamental: “Convocados pelo batismo a sermos missio-
nários/as”.

3	 Apresentar o Plano Pastoral Diocesano e planejar as atividades 
que dele decorrem;

3	 Estudar para redescobrir em nossa Igreja de Goiás, neste ano 
tratar da Missão  (Decreto  “Ad Gentes”), dar atenção aos do-
cumentos do Episcopado Latino-Americano e como o tema foi 
assumido; organizar o conteúdo dentro do Plano de Formação 
2013-2016;

3	 Motivar pessoas para participarem de espaços de formação fora 
da Diocese (CEBI, Curso de Verão, CAJU...)

3	 Trabalhar no acompanhamento às comunidades, pastorais, 
movimentos e serviços, a relação da Bíblia em toda a ação pas-
toral;
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3	 Trabalhar o conceito e as dimensões do batismo para fundamen-
tar uma ação mais participativa e dialogal na comunidade;

3	 Fazer um levantamento das necessidades das lideranças para 
exercer o seu papel de coordenar a comunidade, grupos, pasto-
rais, movimentos e serviços. Organizar as necessidades com foco 
nas mais urgentes;

3	 Estudar as conclusões da Assembleia para identificar, no proces-
so, as necessidades de formação e de espiritualidade que aí se 
apresentam como gritos e organizar dentro do quadro;

3	 Capacitar o/a animador/a de comunidade para uma leitura da 
Bíblia que una fé e vida, de modo a superar uma leitura funda-
mentalista, estudar o Evangelho de Lucas;

3	 Constituir (onde não existe) e preparar equipes de formação 
através de assessores paroquiais;

3	 Elaborar o Plano de Formação de 2013-2016, organizado em 
encontros, distribuir conteúdo, metodologia de participação e 
apresentar na reunião da Região;

3	 Avaliar a caminhada do ano a partir dos critérios de avaliação 
descritos no plano para medir o caminho percorrido a cada ano.

3	 Retomar as atividades e projetos realizados no final e retomar o 
Plano até 2016 para fazer correções e acréscimos necessários de 
acordo com a realidade.

2014
Aprofundar nosso jeito de ser 

Igreja-Comunidade

Visitar e dialogar com a comunidade de Mateus.
Vivenciar uma Igreja circular segundo o recorte da Opção 

Fundamental: “Optamos por ser uma grande rede de comunidades 
eclesiais de base que una fé e vida”.

3	 Aprofundar com os assessores de cada equipe a metodologia que 
está sendo utilizada/ adequada para trabalhar os conteúdos do 
documento do Vaticano II e das Conferências da Igreja Latino-
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Americana, tendo em vista o tema da Igreja (Lumen Gentium), 
para as comunidades do meio urbano e rural das paróquias;

3	 Trabalhar a relação da Bíblia em toda a ação pastoral;
3	 Motivar pessoas para participarem de espaços de formação fora 

da Diocese (CEBI, Curso de Verão, CAJU...);
3	 Apresentar o Plano de Formação (2013- 2016) apresentado na 

Região, nos CPPs – Conselho Pastoral Paroquial – para dialogar 
e incluir sugestões;  

3	 Formar a Equipe de Coordenação do Plano de Formação em ní-
vel Regional e organizar o calendário com as datas;

3	 Divulgar e envolver as lideranças das paróquias para participa-
rem;

3	 Oferecer capacitação no uso dos materiais de animação das co-
munidades aos membros das comunidades da cidade, especial-
mente a periferia e as do meio rural; 

3	 Capacitar os agentes de pastoral e coordenadores de comunida-
des, pastorais, movimentos e serviços;

3	 Estudar o Evangelho de Mateus, aprofundar as relações humanas, 
capacitação de trabalho em grupo, papel do/a coordenador/a, 
planejamento para habilitar o trabalho em equipe;

3	 Avaliar o caminho percorrido tendo como referências as metas 
do plano.  

2015
Transformar a realidade a partir da vivência 

de uma Igreja-Profética

Visitar e dialogar com a comunidade de João.
Refletir a Opção Fundamental desde o recorte: “Renovamos 

com as pessoas excluídas do campo e da cidade, a evangélica opção 
pelos pobres, lutando com elas pela urgente defesa do meio ambiente 
e pela vida em plenitude”.

3	 Aprofundar, com os assessores de cada equipe, a metodologia 
de trabalho popular, estudando neste ano a Constituição do 
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Vaticano II sobre a Igreja no mundo de hoje (Gaudium et Spes) 
e as Conferências da Igreja do Continente Latino-Americano de 
Medellim a Aparecida – como este compromisso foi assumido; 

3	 Retomar o Plano de Formação  2013 – 2016, avaliar os resulta-
dos produzidos nos dois anos 2013 e 2014 e rever os conteúdos 
e metodologias, se necessário, depois apresentar ao Conselho 
Pastoral Paroquial – CPP e fortalecer a equipe com pessoas que 
passaram pelo processo de formação oferecido;

3	 Motivar pessoas para participarem de espaços de formação fora 
da Diocese (CEBI, Curso de Verão, CAJU...);

3	 Apresentar o calendário dos encontros e motivar para a partici-
pação;

3	 Capacitar as lideranças para o uso de materiais de animação das 
comunidades das cidades e com atenção às periferias e zona rural;

3	 Estudar o Evangelho de João;
3	 Vivenciar os encontros, desenvolver dinâmicas para os encon-

tros;
3	 Avaliar o caminho percorrido a cada ano, perceber a partir dos 

critérios de avaliação, medir as distâncias, as incoerências e reto-
mar o ponto de chegada.

2016
Celebrar a vida e a caminhada 

como Igreja-Orante

Visitar e dialogar com as Primeiras Comunidades dos Atos 
dos Apóstolos. 

Reconhecer a Opção Fundamental desde o recorte: “A com-
paixão, a Palavra, a prática do Ressuscitado animarão nossa cami-
nhada”.

3	 Aprofundar, com os assessores de cada equipe, a metodologia de 
trabalho popular,  trabalhar neste ano a Constituição do Vaticano 
II sobre a Liturgia (Sacrosanctum Concilium) e as Conferências 
da Igreja do Continente Latino-Americano  de Medellim a 
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Aparecida, da liturgia no Brasil e como estes elementos funda-
mentam nosso modo de celebrar a vida;

3	 Estudar a dimensão sacerdotal do batismo;
3	 Motivar pessoas para participarem de espaços de formação fora 

da Diocese (CEBI, Curso de Verão, CAJU...);
3	 Celebrar, como região e comunidades, o caminho percorrido; 
3	 Apresentar o calendário das atividades do Plano de Formação e 

motivar as pessoas para participar; 
3	 Capacitar o/a animador/a de comunidade para uma leitura da Bíblia 

que una fé e vida, de modo a superar uma leitura fundamentalista;
3	 Estudar o livro dos Atos dos Apóstolos;
3	 Reconhecer e avaliar o caminho percorrido pelo Projeto de 

Formação e Espiritualidade,  perceber a partir dos critérios de ava-
liação,  as incoerências e, retomar o ponto de chegada;

3	 Planejar os próximos 4 anos de caminho.

METAS – Ponto de chegada em novembro 2016

3	 Formado lideranças com capacidade de leitura crítica da reali-
dade, uso de metodologia popular, capacidade de coordenar, co-
nhecedoras dos 4 Evangelhos e dos Atos dos Apóstolos;

3	 Trabalhado os fundamentos da Igreja a partir do Vaticano II, ou 
seja das 4 Constituições e Decreto; 

3	 Preparado líderes que são capazes de articular a Bíblia na sua 
ação pastoral;

3	 Convocado novas lideranças para atuar nas comunidades;
3	 Organizado e executado um Plano de Formação na Região;
3	 Fortalecido as pastorais com novos grupos e novas lideranças;
3	 Articulado a Bíblia com a ação pastoral.

Recursos humanos

3	 Criado a equipe responsável pela comissão 01 na região Uru.
3	 Formar uma equipe de pessoas que passaram ou não pela escola mis-

sionária e outras formações para coordenar o Plano de Formação;
3	 Responsáveis pela comissão 01 na região.
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Recursos financeiros

3	 Despesas: hospedagem, material para estudo, alimentação, 
transporte...

Créditos

3	 O caixa do regional, paroquial, as famílias, pessoal, projetos para 
outros grupos...

Instrumentos materiais

3	 Data Show, TV, DVD, notebook, som, livros, apostilas...

Critérios para a avaliação

3	 Encontros bem preparados, dinâmicos e participativos;
3	 Conhecimento das Constituições do Vaticano II e da Igreja 

Latino-Americana;
3	 Vivência do Seguimento a Jesus – conhecimento dos Evangelhos 

e Atos;
3	 Líderes preparados/as com clareza da metodologia popular e 

com conceitos claros;
3	 Lideranças com clareza do caminho da Igreja de Goiás;
3	 Pessoas para uma atuação e leitura crítica da realidade, funda-

mentada na Palavra;
3	 Comunhão e diálogo entre as comunidades, pastorais e movi-

mentos.

Comunicação

3	 Apresentar e dialogar o projeto com o Conselho Pastoral 
Paroquial, comunidades e líderes das pastorais e movimentos;

3	 Organizar murais com fotos das atividades do Plano de Formação 
e divulgar nos espaços comunitários;

3	 Se possível, criar uma página, Facebook para a comissão em ní-
vel diocesano;
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3	 Enviar notícias para a equipe de Comunicação da Diocese;
3	 Enviar para outros espaços a formação – Catequese, liturgia ou 

Site da CNBB regional e Nacional. 

PROGRAMA 2
RENOVAÇÃO DA VIDA COMUNITÁRIA

Objetivo geral 
Construir uma Pastoral orgânica em cumprimento ao plano 

de pastoral da Diocese que visa à integração das equipes de CEBs, 
coordenações das pastorais, movimentos, serviços e os Conselhos 
Paroquiais com a tarefa de gerar comunhão e participação.

Justificativa

Em nossa avaliação percebemos que, mesmo com todo esfor-
ço de muitas pessoas, com planos pastorais diocesanos, decididos 
em assembleias e com esforços de tantas pessoas na construção de 
uma Igreja Povo de Deus, assim como, o caminho percorrido desde 
o Vaticano II, ainda, nos depararmos com situações que revelam uma 
estrutura eclesial com atividades compartimentadas, isolamentos de 
grupos, pastorais e movimentos e com algumas comunidades, bem 
como alguns agentes de pastoral que não assumem o modelo da dio-
cese, falta de um plano processual, por isto, vários eventos e um ex-
cesso de tarefas para poucos. Também é visível a necessidade de um 
trabalho que perpasse as relações humanas para superar as disputas 
entre pastorais e lideranças, divisões dentro das próprias pastorais, o 
pouco incentivo aos ministérios leigos e, por consequência, relações 
de poder marcadas por centralismo e individualismo indicando a ne-
cessidade de atenção e a busca de novos métodos. Neste sentido, na 
19ª Assembleia, a Igreja de Goiás, respondendo aos apelos do Vaticano 
II, retoma sua opção pelo modelo de Igreja Povo de Deus, formando 
redes de  comunidades,  Palavra de Deus como centro da caminhada, 
unindo fé e vida, traduzida em nossa Opção Fundamental.
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2012
Retomar o caminho a partir das decisões da

19ª Assembleia Diocesana

Visitar e dialogar com a comunidade de Marcos. 
Planejar tendo como foco este recorte da Opção Fundamental: 

“Discípulos/as de Jesus Cristo queremos construir relações de solida-
riedade, justiça, e comunhão abertos/as à diversidade”.

3	 Realizar escutas e encontros para elaboração do planejamento;
3	 Levantar as necessidades para elaborar o planejamento;
3	 Organizar o planejamento da comissão 2.

2013
Testemunhar nosso jeito de ser 

Igreja-Missionária

Visitar e dialogar com a comunidade de Lucas.
Comunicar nossa adesão ao Reino a partir do recorte da 

Opção Fundamental: “Convocados pelo batismo a sermos missio-
nários/as”.

3	 Fortalecer o sentido comunitário, a vivência na comunidade e incen-
tivar uma ampla participação nos encontros, formações e celebrações 
locais, através do uso de metodologia participativa e popular;

3	 Incentivar, fortalecer e propor o CPP – Conselho Pastoral 
Paroquial como espaço de debate, organização e deliberação;

3	 Motivar para um melhor aproveitamento dos informativos paro-
quiais, as rádios locais e comunitárias como meio de evangeliza-
ção e fortalecimento dos grupos;

3	 Vivenciar relações ecumênicas e inter-religiosa nas comunida-
des para fortalecer princípios e posturas de abertura ao diálogo;

3	 Discutir e aprofundar o modelo de Igreja a partir das redes de comu-
nidade para favorecer uma estrutura de igreja desde esta experiência;

3	 Aprofundar e apropriar-se da Opção Fundamental;
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3	 Socializar as conclusões da Assembleia Diocesana através de en-
contros paroquiais, nas celebrações, nas comunidades rurais e 
encontros regionais;

3	 Fazer um processo da escuta e partilha dos serviços realizados na 
Região pelos diversos grupos a fim de gerar respeito, acolhida do 
diferente, tendo como referência a Opção Fundamental;

3	 Criar a comissão em nível regional com os/as representantes das 
CEBs, pastorais, movimentos e serviços e prepará-la para acom-
panhar as comissões em nível paroquial;

3	 Criar, formar e acompanhar a comissão de Animação da Vida 
Comunitária em nível paroquial, com tarefas e funções claras;

3	 Construir um roteiro de formação sobre o que é o CPP- Conselho 
Pastoral Paroquial, sua função e importância para a caminhada 
da paróquia, em sintonia com a comissão 1;

3	 Organizar dois encontros por ano com as comissões paroquiais: 
o primeiro para apresentar os projetos que serão desenvolvidos e 
partilha das atividades, o segundo de avaliação do caminho feito.

3	 Organizar uma festa das comunidades no Dia da Bíblia ou outro dia.
3	 Fomentar o surgimento de novos os grupos de reflexão em tem-

pos de Quaresma, grupos de reflexão bíblica e novenas de Natal;
3	 Avaliar o caminho percorrido a cada ano, perceber a partir dos 

critérios de avaliação, medir as distâncias, as incoerências e reto-
mar o ponto de chegada;

3	 Celebrar uma confraternização no final do ano com toda a co-
munidade, para fazer a passagem do ano, retomar os avanços a 
partir das metas, fortalecer a amizade, a partilha da vida, da ca-
minhada para a vivência da comunhão.

2014
Aprofundar nosso jeito de ser 

Igreja-Comunidade

Visitar e dialogar com a comunidade de Mateus.
Vivenciar uma Igreja circular segundo o recorte da Opção 

Fundamental: “Optamos por ser uma grande rede de comunidades 
eclesiais de base que una fé e vida”.
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3	 Incentivar as paróquias para realização de retiros nos tempos fortes: 
Quaresma e Advento, com um roteiro em sintonia com a comissão 1;

3	 Motivar as paróquias para a realização da semana catequética e 
semana bíblica em diálogo com a comissão 1;

3	 Vivenciar relações ecumênicas e inter-religiosas nas comunida-
des para fortalecer princípios e posturas abertas ao diálogo;

3	 Realizar o debate sobre os modelos de Igreja presente na Diocese 
e nos Meios de Comunicação Católicos a fim de preparar lide-
ranças críticas e capazes de discernir e optar por um caminho 
assumido em Assembleia;

3	 Identificar as necessidades e potencialidades das lideranças das 
comunidades e pastorais;

3	 Acompanhar as pastorais e comunidades em vista de uma arti-
culação entre elas;

3	 Propor um trabalho sobre a necessidade de contribuir na própria 
paróquia;

3	 Organizar equipes de visita às pessoas da comunidade, conhecer 
suas habilidades e convidar para atuar em algum serviço na co-
munidade, motivar a criação de grupos de reflexão do Evangelho, 
grupos de famílias na Quaresma e no Natal;

3	 Acompanhar e conhecer as propostas de cada um das pastorais e 
comunidades em vista de uma articulação entre elas;

3	 Avaliar o caminho percorrido a cada ano, perceber a partir dos 
critérios de avaliação, medir as distâncias, as incoerências e reto-
mar o ponto de chegada.

2015
Transformar a realidade a partir da vivência 

de uma Igreja-Profética

Visitar e dialogar com a comunidade de João.
Refletir a Opção Fundamental desde o recorte: “Renovamos 

com as pessoas excluídas do campo e da cidade, a evangélica opção 
pelos pobres, lutando com elas pela urgente defesa do meio ambiente 
e pela vida em plenitude”.
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3	 Continuar a reflexão sobre os modelos de Igreja presente na 
Diocese e nos Meios de Comunicação Católicos a fim de prepa-
rar lideranças críticas e capazes de discernir e assumir o compro-
misso com a transformação social, de modo a unir a fé e a vida;

3	 Incentivar as paróquias para a realização de retiros nos tempos 
fortes: Quaresma e Advento com um roteiro em sintonia com a 
comissão 1;

3	 Vivenciar relações ecumênicas e inter-religiosas nas comunida-
des para fortalecer princípios e posturas abertas ao diálogo;

3	 Acompanhar e conhecer as propostas de cada uma das pastorais 
e comunidades encontrando brechas para a comunhão, respeito 
e valorização a cada serviço;

3	 Organizar dois encontros por ano para aprofundar a visita e do di-
álogo na comunidade de João e ter como referência a capacitação 
dos roteiros bíblicos preparados para as comunidades;

3	 Acompanhar as lideranças na realização dos encontros de refle-
xão, Campanha da Fraternidade e a Novena de Natal para iden-
tificar as potencialidade e necessidade de capacitação;

3	 Avaliar o caminho percorrido a cada ano, perceber a partir dos 
critérios de avaliação, medir as distâncias, as incoerências e reto-
mar o ponto de chegada.

2016
Celebrar a vida e a caminhada como 

Igreja-Orante

Visitar e dialogar com as Primeiras Comunidades dos Atos 
dos Apóstolos. 

Reconhecer a Opção Fundamental desde o recorte: “A com-
paixão, a Palavra, a prática do Ressuscitado  animarão nossa cami-
nhada”.

3	 Continuar a reflexão sobre os modelos de Igreja presente na 
Diocese e nos Meios de Comunicação Católicos a fim de prepa-
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rar lideranças críticas e capazes de discernir, retomar o caminho 
percorrido e assumir as práticas do Ressuscitado;

3	 Acompanhar as pastorais e comunidades e reconhecer os avan-
ços na construção da comunhão entre os grupos, serviços, pas-
torais e movimentos na construção da Rede de Comunidades;

3	 Vivenciar relações ecumênicas e inter-religiosas nas comunida-
des para fortalecer princípios e posturas abertas ao diálogo;

3	 Realizar o estudo preparando as lideranças para a visita e diálogo 
com a comunidade dos primeiros cristãos em vista dos encon-
tros a serem realizados nas comunidades;

3	 Retomar o caminho realizado pelas comunidades para identifi-
car as metas alcançadas; 

3	 Avaliar o caminho percorrido no ano 2016 e retomar o caminho 
percorrido desde 2012, perceber a partir dos critérios de avalia-
ção, medir as distâncias, as incoerências e retomar o ponto de 
chegada;

3	 Planejar, como grupo, os passos a serem desenvolvidos para os 
próximos 4 ou 5 anos.

METAS – Ponto de chegada em novembro 2016

3	 Preparado 80% das comunidades na dinâmica do Plano e orga-
nizado para superar boa parte dos desafios;

3	 Vivenciado o espírito comunitário que expressa maior vínculo 
fraterno entre todos;

3	 Renovado e reformulado as estruturas paroquiais, em sintonia 
com as Orientações do Documento de Aparecida1.

3	 Conhecida e aprofundada a Opção Fundamental pelas lideran-
ças das comunidades;

3	 Trabalhado a mentalidade de Comunhão e Participação com 
grupos abertos e acolhedores;

3	 Conhecido as Propostas das Pastorais, Movimentos e Comunidades;

1 “a renovação das paróquias no início do terceiro milênio exige reformulação de 
suas estruturas, para que seja uma rede de comunidades e grupos, capazes de se 
articular conseguindo que seus membros se sintam realmente discípulos e missio-
nários de Jesus Cristo em comunhão” (DA nº 172)
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3	 Articuladas as coordenações paroquiais de CEBs, PJ, Pastoral 
Familiar, ECC, RCC, Pastoral do Dízimo a partir do Plano 
Diocesano de Pastoral;

3	 Constituídos laços afetivos entre lideranças e agentes;
3	 Comunidades com relações ecumênicas constituídas;
3	 Construído práticas comunitárias e participativas nas comunidades.

Critérios para a avaliação

3	 Comunidades com conselhos organizados;
3	 Comunidades que festejam e celebram a vida;
3	 Igreja Samaritana;
3	 Relações fraternas e acolhedoras, ecumênicas e inter-religiosas;
3	 Lideranças preparadas - acolhedoras, críticas, capazes de acolher 

novas pessoas e com uma leitura crítica da realidade.
 
Recursos humanos

3	 Equipe: Pe. Vilmar, Diácono Ranuel, Maria Martins, Irmã Vicky, 
Irmã Noira, representante das CEBs, PJ, Pastoral Familiar, ECC, 
EJOC, Pastoral do Dízimo e Renovação Carismática.  Crianças, 
adolescentes, jovens, adultos, famílias e agentes de pastoral em 
seus diversos ministérios e serviços.  

Instrumentos materiais

3	 Data Show, TV, DVD, Notebook, Som, Livros e Bíblia, 
Documentos do Vaticano II, Documento de Aparecida, Carros.

Recursos financeiros

3	 Caixa da região quando for regional; caixa paróquia quando for 
paroquial. 

Comunicação

3	 Apresentar e dialogar com o Conselho Pastoral Paroquial, comu-
nidades, pastorais e movimentos;
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3	 Organizar e manter atualizado o mapa dos grupos – quantidade 
de grupos por paróquias – grupos de reflexão, famílias, jovens, 
adolescentes;

3	 Enviar notícia para a Equipe de Comunicação da Diocese;
3	 Enviar notícia para as CEBs Nacional, Pastorais e Movimentos 

em outros âmbitos.

PROGRAMA 3
ANIMAÇÃO MISSIONÁRIA

Objetivo geral

Entender, sentir e assumir nossa vocação como batizados, a par-
tir da leitura orante-meditação da Palavra de Deus; ações concretas 
de missão e participação nas missões populares da Diocese e/ou de 
outras dioceses; busca de conhecimento das missões de toda a Igreja 
no sentido mais amplo, aproveitando leitura de revistas, sites e livros e 
outro material produzido pelas Pontifícias Obras Missionárias (POM) 
e outras instituições ou pessoas que dedicam sua vida às missões.  
  
Justificativa

Na preparação para a 19ª Assembleia foi realizado um diagnós-
tico que revelou que nós, como Igreja de Goiás, precisamos abrir-nos 
para a missão: dentro da própria diocese e no mundo, percebendo os 
apelos do mundo atual, ouvindo a convocação do Vaticano II assumi-
da pelas Assembleias do Episcopado Latino-Americano que destacam 
a natureza missionária da Igreja, discernindo a presença do Espírito 
que sopra onde quer e age em favor da justiça, da paz e da vida para 
todos.  Toda a Igreja é missionária. Portanto, temos a necessidade de 
rever as estruturas e as relações, fortalecer nossa consciência do sacer-
dócio batismal e nossa compreensão de sermos Povo de Deus, definir 
melhor a destinação desta pastoral que tem como missão cuidar da 
vida.  
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 Nas rodas de conversa detectamos a existência de pessoas que vi-
vem na solidão e ambientes que carecem do anúncio da Boa Notícia – 
universidades, escolas, hospitais. É muito importante organizar as visitas. 
Sentimos também a necessidade de contribuir com as outras dioceses. 

 
Recordando Aparecida, a Igreja de Goiás acolhe o sopro do Espírito, 

escuta os gritos e clamores que brotam de dentro das famílias, comunida-
des e sociedade e assume, em assembleia, o compromisso de dinamizar a 
missão de Jesus neste chão, como forma concreta de encarnar o Evangelho 
e responder ao chamado de Deus para ser discípula e missionária. 

Todo aquele que segue a Jesus é chamado a viver como ele vi-
veu, agir como ele agiu, estar com as pessoas como ele esteve, acolher 
como ele acolheu... "À luz do Evangelho de Jesus o cristão ou é missio-
nário ou não é cristão".

2012
Retomar o caminho a partir das decisões da 

19ª Assembleia Diocesana

Visitar e dialogar com a comunidade de Marcos. 
Planejar tendo como foco este recorte da Opção Fundamental: 

“Discípulos/as de Jesus Cristo queremos construir relações de solida-
riedade, justiça e comunhão abertos/as à diversidade”.

3	 Planejar o caminho, identificar as experiências de missão em 
nossa região;

3	 Participar da missão em Carmo do Rio Verde;
3	 Avaliar o caminho percorrido.

2013
Testemunhar nosso jeito de ser 

Igreja-Missionária

Visitar e dialogar com a comunidade de Lucas.
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Comunicar nossa adesão ao Reino a partir do recorte da 
Opção Fundamental: “Convocados pelo batismo a sermos missio-
nários/as”.

3	 Visitar e dialogar com a comunidade de Lucas – identificar nela 
a força missionária organizando estudos;

3	 Fazer um levantamento dos conceitos que temos na comunidade 
sobre juventude, perceber e refletir as implicações deste conceito 
em nossas práticas de relação com estes sujeitos;

3	 Aprofundar com a comunidade a dimensão missionária na evan-
gelização;

3	 Iniciar e ampliar a visão missionária além-fronteiras;
3	 Realizar celebrações com os grupos missionários para motivar a 

criação da Comissão Paroquial;
3	 Fazer um levantamento das ações que temos em cada uma das 

paróquias da região;
3	 Motivar a criação da Comissão Missionária Paroquial (COMIPA) 

nas paróquias e na região para acompanhar as atividades da missão;
3	 Motivar momentos de oração a partir da leitura orante para for-

talecer uma espiritualidade missionária;
3	 Conhecer a proposta da Semana Missionária oferecida pela 

CNBB em preparação da Jornada Mundial da Juventude (JMJ);
3	 Apoiar e acompanhar a realização da Semana Missionária em 

preparação à JMJ na diocese;
3	 Preparar equipes para a realização da Semana Missionária com a 

juventude;
3	 Organizar Semanas Missionárias com a juventude envolvendo 

todas as forças vivas da comunidade; 
3	 Organizar equipes para as visitas missionárias nas comunidades;
3	 Planejar visitas missionárias nas comunidades rurais e setores da 

cidade;
3	 Avaliar o caminho realizado para perceber se houve maior apro-

ximação entre as pastorais e grupos durante o ano;
3	 Rever o programa de animação missionária previsto até 2016, 

fazer os ajustes.
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2014
Aprofundar nosso jeito de ser 

Igreja-Comunidade

Visitar e dialogar com a comunidade de Mateus.
Vivenciar uma Igreja circular segundo o recorte da Opção 

Fundamental: “Optamos por ser uma grande rede de comunidade 
eclesial de base que una fé e vida”.

3	 Estudar a comunidade de Mateus para visitar e dialogar com as 
pessoas e lugares que Mateus nos apresenta; continuar a forma-
ção bíblico-espiritual aprofundando o tema da missão;

3	 Preparar lideranças sobre o documento do Vaticano II, aprofun-
dando o conceito de Igreja Povo de Deus, a partir do documento 
Lumen Gentium (Luz para os povos) em sintonia com a comis-
são 1 e 2;

3	 Fortalecer e acompanhar a Comissão Missionária da Paróquia 
(COMIPA) buscando convocar pessoas das pastorais, movimen-
tos e serviços;

3	 Organizar Semanas Missionárias com a juventude envolvendo 
todas as forças vivas da comunidade; 

3	 Organizar equipes para as visitas missionárias nas comunidades;
3	 Planejar visitas missionárias nas comunidades rurais e setores da 

cidade;
3	 Realizar a missão em um bairro da paróquia ou na zona rural do 

Município;
3	 Realizar um encontro de comunidades e participar de missões 

fora da diocese;
3	 Avaliar o caminho realizado para perceber se houve maior apro-

ximação entre as pastorais e grupos durante o ano;
3	 Rever o programa de animação missionária  previsto até 2016, 

fazer os ajustes.



Plano Pastoral 2012 | 2016 | 89

2015
Transformar a realidade a partir da vivência 

de uma Igreja-Profética

Visitar e dialogar com a comunidade de João.
Refletir a Opção Fundamental desde o recorte: “Renovamos 

com as pessoas excluídas do campo e da cidade, a evangélica opção 
pelos pobres, lutando com elas pela urgente defesa do meio ambiente 
e pela vida em plenitude”.

3	 Retomar o Plano do Programa e Projeto para ajustar o caminho, 
coisas que foram feitas e outras que surgiram e que podem ser 
assumidas pela equipe;

3	 Estudar o documento do Vaticano II  Gaudium et Spes, aprofun-
dar o ano da Caridade, estudar os conceitos;

3	 Organizar grupos de estudo sobre o funcionamento da socieda-
de para atuar e realizar uma missão que seja transformadora das 
situações de morte existentes nas comunidades;

3	 Organizar equipes para as visitas missionárias nas comunidades;
3	 Planejar visitas missionárias nas comunidades rurais e setores da 

cidade;
3	 Participar ou realizar a Missão em uma das cidades da Região;
3	 Convidar pessoas para que possam testemunhar a missão além- 

fronteiras;
3	 Realizar o Mês Missionário;
3	 Avaliar o caminho realizado para perceber se houve maior apro-

ximação entre as pastorais e grupos durante o ano;
3	 Rever o programa de animação missionária previsto até 2016, 

fazer os ajustes.

2016
Celebrar a vida e a caminhada como 

Igreja-Orante

Visitar e dialogar com as Primeiras Comunidades dos Atos 
dos Apóstolos. 
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Reconhecer a Opção Fundamental desde o recorte: “A compai-
xão, a Palavra, a prática do Ressuscitado animarão nossa caminhada”.

3	 Retomar o plano de trabalho, o caminho realizado, prever para o 
ano a avaliação das atividades realizadas;

3	 Estudar e organizar momentos de celebrações do documento 
Sacrosanctum Concillium, do Vaticano II – Liturgia;

3	 Participar nos encontros missionários no Centro-Oeste/CNBB;
3	 Retomar a organização da paróquia desde o modelo sugerido 

por Aparecida;
3	 Celebrar o caminho percorrido com confraternização das equi-

pes em nível de paróquia e de região para retomar o caminho 
feito e ampliar os vínculos de amizade;

3	 Organizar, a partir das equipes missionárias, a escuta nas famí-
lias, com os jovens, com os adolescentes e crianças sobre o cami-
nho realizado, identificar as mudanças na comunidade a partir 
do projeto assumido;

3	 Continuar as missões nas comunidades rurais e urbanas;
3	 Identificar situações que continuam pedindo atenção de nossa 

evangelização;
3	 Realizar o Plano para os próximos 4 anos.

METAS – Ponto de chegada em novembro 2016

3	 Formado as equipes missionárias na região e motivado a criação 
em 50%  de cada paróquia;

3	 Trabalhado a espiritualidade bíblica a partir das visitas e diálogo com 
as comunidades de Marcos, Lucas, Mateus, João e Atos dos Apóstolos;

3	 Ampliado os vínculos entre as pessoas e comunidades e cons-
truído relações de respeito e acolhida entre todos;

3	 Dinamizado a missão como lugar de testemunho do Ressuscitado 
nas comunidades;

3	 Realizado missões na comunidade rural e urbana,
3	 Formado lideranças para a comunidade;
3	 Fortalecido o trabalho de educação da fé através de um testemu-

nho cristão como discípulo-missionário;
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3	 Realizado junto com as pastorais atividades coletivas, com parti-
cipação e respeito à autonomia dos sujeitos envolvidos nas mis-
sões nas comunidades e no mês missionário; 

3	 Aprofundado alguns conceitos: Povo de Deus, Batismo, juventu-
de, família e conhecido melhor sobre liturgia e missão; 

3	 Ter formado a Comissão Missionária Diocesana - COMIDI;
3	 Participado nos encontros missionários do Centro-Oeste;
3	 Ter organizado paróquias missionárias como pede Aparecida.

Critérios para a avaliação

3	 Espírito de missão presente na comunidade;
3	 Comunidades que festejam e celebram a vida;
3	 Igreja aberta à missão;
3	 Relações fraternas e acolhedoras, ecumênicas e inter-religiosas;
3	 Lideranças preparadas - acolhedoras, críticas, capazes de acolher 

novas pessoas e com uma leitura crítica da realidade.
 
Recursos humanos

3	 Equipe: Organizar a equipe da missão na região e na paróquia,

Recursos financeiros

3	 Caixa da região quando for regional; caixa paróquia quando for 
paroquial. 

Comunicação

3	 Apresentar e dialogar com o Conselho Pastoral Paroquial, comu-
nidades, pastorais e movimentos;

3	 Manter um comunicado mensal com as Comissões Missionárias 
nas paróquias (correio eletrônico, visitas);

3	 Comunicar com as pastorais sobre a dimensão missionária pre-
sente na ação evangelizadora;

3	 Enviar notícia para a Equipe de Comunicação da Diocese;
3	 Enviar notícia às comissões de Missão em todos os âmbitos.
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PROGRAMA 4
SÓCIO-TRANSFORMADOR

Objetivo geral

Trabalhar a dimensão sócio-transformadora de modo a contri-
buir para a construção de uma Pastoral Orgânica que integre as pasto-
rais sociais, serviços e entidades para que o Povo de Deus seja sinal e 
testemunho da presença do Reino no mundo de hoje.  

Justificativa

Um dos desafios levantados para a revisão de nossa ação é per-
ceber a atuação dentro da estrutura e do sistema capitalista neoliberal 
com consequências de morte para uma grande parte da população. 
Mobilizações forçadas, desemprego, ausência de políticas públicas, de 
modo especial para a juventude. Na Região Uru a realidade de migra-
ção de trabalhadores/as para grandes empresas, indústrias de roupa, 
ausência de políticas públicas e conselheiros municipais pouco prepa-
rados e atuantes e, por conseguinte, conselhos municipais não efeti-
vos, muitas vezes somente proforma, grande parte da juventude sem 
perspectiva de vida, marcada por situações de desemprego, educação 
de má qualidade, fácil acesso às drogas e aliciados para o tráfico e a 
desarticulação das pastorais sociais, e da comunicação, e nós como 
seguidores de Jesus que veio para que todos tenham vida e vida em 
abundância e acreditou na comunidade e na presença do Espírito que 
nos envia para testemunhar o Ressuscitado e transformar esse sistema 
para que todos/as tenham vida em abundância.

2012
Retomar o caminho a partir das decisões da

19ª Assembleia Diocesana

Visitar e dialogar com a comunidade de Marcos. 
Planejar tendo como foco este recorte da Opção Fundamental: 
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“Discípulos/as de Jesus Cristo queremos construir relações de solida-
riedade, justiça e comunhão abertos/as à diversidade”.

3	 Fazer um levantamento da situação das pastorais sociais em to-
das as paróquias;

3	 Identificar as ações já realizadas;
3	 Organizar a equipe e o plano de trabalho de 2012 – 2016.

2013
Testemunhar nosso jeito de ser 

Igreja-Missionária

Visitar e dialogar com a comunidade de Lucas.
Comunicar nossa adesão ao Reino a partir do recorte da Opção 

Fundamental: “Convocados pelo batismo a sermos missionários/as”.

3	 Apoiar e incentivar a criação da comissão sócio-transformadora 
nas paróquias, tendo presente a realidade específica de cada uma 
em nossa região, levando em consideração os apelos e ações vin-
dos da realidade pastoral ou do Município;

3	 Estudar o Evangelho de Lucas com atenção às Boas Notícias que 
transformaram a vida e o ambiente das pessoas;

3	 Acompanhar as pastorais sociais da região para perceber o que 
realizam, quais são o público e as ações desenvolvidas;

3	 Oferecer uma formação no planejamento para que a ação pro-
posta esteja dentro de um plano e articulada em vista do objetivo 
proposto pela comissão no plano;

3	 Fazer um levantamento sobre as políticas públicas para a juven-
tude existentes no município;

3	 Fazer o levantamento de organizações e grupos existentes no 
município;

3	 Formar e capacitar leigos e agentes para atuarem nos conselhos, 
com abertura para outras Entidades;

3	 Convocar as entidades organizadas da sociedade e dos poderes 
Executivo e Legislativo para um seminário sobre a realidade da ju-
ventude e a necessidade de criar o Conselho Municipal da Juventude;
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3	 Identificar pessoas na comunidade com carisma para a comuni-
cação;

3	 Discutir com lideranças da Região a Comunicação interna da 
Diocese e os Meios de Comunicação em geral - importância de 
uma equipe de comunicação;

3	 Realizar um encontro com as lideranças das pastorais sociais 
para compartilhar o plano a ser desenvolvido na região para su-
perar as necessidades identificadas;

3	 Avaliar o caminho feito a partir das Metas e critérios de avaliação 
para medir as ações e retomar o plano para ajustes necessários.

2014
Aprofundar nosso jeito de ser 

Igreja-Comunidade

Visitar e dialogar com a comunidade de Mateus.
Vivenciar uma Igreja circular segundo o recorte da Opção 

Fundamental: “Optamos por ser uma grande rede de comunidade 
eclesial de base que una fé e vida”.

3	 Acompanhar as pastorais sociais na execução dos planos de ação 
organizados em sintonia com o Plano Diocesano;

3	 Ampliar e fortalecer os grupos de pastorais sociais da região se-
gundo as necessidades identificadas;

3	 Estudar o Evangelho de Mateus e perceber o anúncio e a denún-
cia que a comunidade exerceu no seu tempo, como seguidora de 
Jesus e como a comunidade pode ser portadora da Boa Notícia 
hoje;

3	 Criar uma equipe de comunicação na Região em sintonia com a 
Equipe de comunicação da Diocese para registro das memórias, 
comunicação entre os grupos e em outros âmbitos;

3	 Estabelecer um programa com as entidades para pressionar a 
convocação da prefeitura para a criação do Conselho;

3	 Articular as Pastorais Sociais, Serviços e Movimentos existentes 
na Paróquia e Região para identificar a realidade de migração;



Plano Pastoral 2012 | 2016 | 95

3	 Promover a articulação e a escuta junto aos migrantes para um 
melhor conhecimento da sua realidade; 

3	 Convidar pessoas que se identifiquem com a comissão em nosso 
Município.

3	 Avaliar o caminho feito a partir das Metas e critérios de avaliação 
para medir as ações e retomar o plano para ajustes necessários.

2015
Transformar a realidade a partir da vivência 

de uma Igreja-Profética

Visitar e dialogar com a comunidade de João.
Refletir a Opção Fundamental desde o recorte: “Renovamos 

com as pessoas excluídas do campo     e da cidade, a evangélica opção 
pelos pobres, lutando com elas pela urgente defesa do meio ambiente 
e pela vida em plenitude”.

3	 Acompanhar as pastorais sociais na realização dos seus planos 
de trabalho e no atendimento às necessidades identificadas;

3	 Estudar o profetismo apresentado por João no seu Evangelho 
para ser prática em nossas comunidades exercitando a denúncia 
das situações que provocam a morte;

3	 Intercâmbio com ONGs, Secretarias Municipais, Estadual ou 
Federal e Entidades Organizadas; 

3	 Formar e incentivar a criação de grupos para o Projeto Cidadania 
Ativa;

3	 Acompanhar a equipe de comunicação da Região;
3	 Preparar lideranças para a leitura crítica da realidade e a partici-

pação nos Conselhos Municipais;
3	 Acompanhar a juventude e os grupos organizados na criação do 

Conselho de Juventude;
3	 Avaliar o caminho feito a partir das Metas e critérios de avaliação 

para medir as ações e retomar o plano para ajustes necessários.
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2016
Celebrar a vida e a caminhada como 

Igreja-Orante

Visitar e dialogar com as Primeiras Comunidades dos Atos 
dos Apóstolos. 

Reconhecer a Opção Fundamental desde o recorte: “A compai-
xão, a Palavra, a prática do Ressuscitado  animarão nossa caminhada”.

3	 Acompanhar o plano  das Pastorais Sociais e serviços na área 
rural e urbana em nossa Região, tendo presente a demanda das 
necessidades e serviços nessas áreas, avaliar a atuação e planejar 
os próximos anos;

3	 Dinamizar a comunicação para que as ações sejam difundidas e 
contribuir na comunicação e na participação;

3	 Retomar o caminho feito pela comissão e avaliar a partir dos cri-
térios propostos;

3	 Celebrar as conquistas das transformações da realidade;
3	 Planejar os próximos 5 anos.

METAS – Ponto de chegada em novembro 2016

3	 Garantido a participação ativa e consciente dos conselheiros;
3	 Acompanhado as políticas públicas de juventude existentes no 

município;
3	 Trabalhado o conceito de juventude a ser assumido pelas entidades;
3	 Articulado os serviços das pastorais sociais para atender as ne-

cessidades;
3	 Realizado a acolhida, a escuta e acompanhamento aos migrantes;
3	 Constituído  as ações das pastorais sociais e serviços em conjunto;
3	 Estabelecido parcerias e a participação do cidadão nas políticas 

públicas;.
3	 Ampliado a geração de emprego e renda e a sustentabilidade das 

famílias com novas iniciativas;     
3	 Trabalhado a comunicação entre Pastorais, Comissões e Serviços 

nas Paróquias, Regiões e Diocese.
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Critérios para a avaliação

3	 Políticas públicas efetivas;
3	 Juventude organizada, participando dos conselhos;
3	 Pastorais articuladas, trabalhando em conjunto;
3	 Pessoas conscientes e atuantes nos conselhos;
3	 Mudanças da realidade das pessoas excluídas do campo e da ci-

dade;
3	 Comunidade informada e interessada pela realidade;
3	 Exercício do profetismo na denúncia das situações de morte;
3	 Seguimento a Jesus que une fé e vida.

Recursos humanos

3	 Equipes de pastorais sociais;
3	 Comissão organizada;
3	 Equipe de comunicação;
3	 Comissão 4: Pe. Severino, Eneri, Cida, Mário, Georgina.

Recursos financeiros

3	 Caixa da região quando for regional; caixa da paróquia quando 
for paroquial. 

Comunicação

3	 Apresentar e dialogar o projeto com as famílias, jovens e agentes 
em todas as paróquias e comunidades;

3	 Produzir cartazes e folhetos para divulgação das propostas de 
formação;

3	 Criar um espaço nas redes sociais, nos espaços de comunicação 
das paróquias da região para comunicar os passos do projeto;

3	 Manter atualizado o mapa dos grupos das pastorais sociais e das 
ações sociais desenvolvidas por todas as pastorais e serviços;

3	 Enviar notícia para o site da Diocese;
3	 Enviar notícia para o site do Regional Centro-Oeste e CNBB.
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Região Serra Dourada

A Região Serra Dourada abrange os municípios de Goiás, 
Sanclerlândia, Mossâmedes e Buriti de Goiás. É composta por 

cinco Paróquias: Nossa Senhora de Sant’Ana e Santa Rita (Goiás); 
Paróquia São José (Mossâmedes);  Paróquia Nossa Senhora D’Abadia 
(Sanclerlândia) e  Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Buriti de 
Goiás). Nossa Região é (peculiar, especial) marcada por ter  sede da 
diocese em Goiás que é uma cidade histórica. Há muitos eventos turís-
ticos de grande porte, algumas igrejas são tombadas pelo Patrimônio 
Histórico e é marcada por uma forte tradição católica como a procis-
são do fogaréu, assumido como evento cultural e organizado por uma 
associação.  Em Sanclerlândia temos o Jeep Cross e em todas as paró-
quias existe a pecuária que envolve um grande número da população e 
turistas. Esse movimento de pessoas que circulam por nossas cidades 
possibilita relações mais abertas ou mais fechadas porque estão carre-
gadas de uma visão diferente de mundo. 

Na região há um grande número de agentes: 4 padres diocesa-
nos, 5 padres religiosos dominicanos, 15 religiosas, 5 irmãos, 2 diáco-
no permanentes, cinco leigos/as liberados/as e várias lideranças leigas 
nos diversos ministérios, pastorais, serviços e movimentos. Revela 
nossa riqueza e possibilidades em exercer a diversidade em comunhão 
com a Igreja de Goiás.

No mundo do trabalho somos uma região marcada pela indús-
tria de confecções em 3  municípios: a cidade de Goiás não apresenta 
possibilidades de trabalho e isto provoca a diminuição da população 
que vai em busca de melhores horizontes.

A região conta com muitas instituições católicas: o Colégio 
Santana, o Asilo São Vicente de Paulo, a Chácara de Recuperação 
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para Dependentes Químicos, Lar São José, Escola Familiar Agrícola, a 
Casa do Migrante, além do Ponto de Cultura que é coordenado pelos 
frades dominicanos e uma rádio educativa e uma comunitária.

Nesta complexidade e movimentos que a Igreja de Goiás, Região 
Serra Dourada está apresentando seu plano de trabalho para os próxi-
mos anos, 2012 – 2016.

Objetivo geral

Dinamizar e acompanhar a ação Evangelizadora na Região Serra 
Dourada a partir do Plano Diocesano de Pastoral, tendo como cora-
ção a Opção Fundamental e as decisões da 19ª Assembleia Diocesana 
para que se fortaleçam as redes de Comunidades que testemunhem a 
construção do Reino de Deus.

Opção fundamental

Ser uma grande rede de Comunidades Eclesiais de Base, que 
une fé e vida. Como discípulas e discípulos de Jesus Cristo, queremos 
construir relações de solidariedade, justiça e comunhão, abertos à di-
versidade. Convocados pelo Batismo a sermos missionários e missio-
nárias, renovamos, com todas as pessoas excluídas do campo e da ci-
dade, a evangélica opção pelos pobres, lutando com elas pela urgente 
defesa do meio ambiente e pela vida em plenitude.

A compaixão, a Palavra, a prática do Ressuscitado animarão nos-
sa caminhada. 

PROGRAMA 0
ACOMPANHAMENTO DA REGIÃO SERRA DOURADA

Objetivo

3	 Dinamizar a vida comunitária da Região Serra Dourada e os 
compromissos assumidos pelo Plano Diocesano de Pastoral ani-
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mando as equipes de serviço para que as metas previstas se con-
cretizem.

3	 Organizar cada ano um calendário das reuniões;
3	 Acompanhar o planejamento das paróquias, pastorais e movi-

mentos na região;
3	 Planejar espaços de estudo, oração e lazer para dinamizar a re-

gião;
3	 Animar as equipes responsáveis pelo planejamento.

Responsáveis

3	 Coordenação Regional 

PROGRAMA 1
FORMAÇÃO E ESPIRITUALIDADE

Projeto
Senhor, que eu veja! 

Objetivo geral

Desenvolver uma formação catequética e litúrgica para uma vi-
vência comunitária marcada pela espiritualidade do Seguimento de 
Jesus para sermos testemunhas do Ressuscitado, hoje.

Justificativa

Dentre os desafios percebemos em nossa avaliação limites e in-
coerência em nossa identidade cristã: vida em comunidade. Foram 
apresentadas falhas em nossa iniciação cristã – a catequese, porque ela 
não tem levado os catequizados a uma inserção na comunidade, nem 
desperta o interesse pela solidariedade e compromisso social.

Outro elemento a ser considerado é a liturgia. Em algumas co-
munidades as celebrações, muitas vezes, são preparadas alguns mi-
nutos antes do início da eucaristia, o que provoca leituras incorretas, 
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falta de símbolos adequados e experiência de Deus por parte da co-
munidade. Sabemos que todas as paróquias têm equipes de celebra-
ção, no entanto não se constituíram como equipes de liturgia. 

Também constatamos fragilidade na formação de lideranças que 
oferecem o serviço de catequese, falta de um conhecimento bíblico 
adequado que pode facilmente cair em afirmações sem sustentação ou 
na repetição. Esse despreparo pode gerar assim, desânimo nos partici-
pantes que desistem do processo ou fazem apenas pró-forma, somen-
te para cumprir os ritos familiares.

Esses limites apontados não podem apagar ou diminuir um tra-
balho imenso de pessoas leigas, religiosas ou presbíteros que dedicam 
seu tempo, seus esforços e realizam um bom trabalho que mantém 
viva a comunidade. Este caminho gera experiência para buscar, com-
preender e renovar os métodos e o ardor para seguir o caminho das 
testemunhas do Ressuscitado.

A vivência em uma comunidade que celebra e trabalha na sua 
educação da fé será um meio de alimentar a espiritualidade pela 
Palavra de Deus, pela leitura orante que leva à experiência e ao 
Seguimento de Jesus, como discípulos/as missionários/as.

2012
Retomar o caminho a partir das decisões da

19ª Assembleia Diocesana

Visitar e dialogar com a comunidade de Marcos. 
Planejar tendo como foco este recorte da Opção Fundamental: 

“Discípulos/as de Jesus Cristo queremos construir relações de solida-
riedade, justiça e comunhão abertos/as à diversidade”.

3	 Revisitar os trabalhos realizados na região para identificar os as-
pectos que coloquem maior acento no plano;

3	 Assimilar as decisões da 19ª Assembleia nos âmbitos da região;
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3	 Conhecer melhor cada comunidade para responder melhor às 
suas necessidades;

3	 Organizar um plano de trabalho a partir das decisões da 19ª 
Assembleia para trabalhar a dimensão da educação da fé destas 
pastorais. 

2013
Testemunhar nosso jeito de ser 

Igreja-Missionária

Visitar e dialogar com a comunidade de Lucas.
Comunicar nossa adesão ao Reino a partir do recorte da Opção 

Fundamental: “Convocados pelo batismo a sermos missionários/as”.

3	 Trabalhar o conceito de batismo – tanto do/a catequista como do/a 
catequizando/a assumindo as suas dimensões para que as ideias sejam 
traduzidas na vida dos sujeitos e, portanto, na comunidade eclesial;

3	 Trabalhar e vivenciar o ecumenismo e as relações inter-religiosas 
em todo programa de formação e na educação da fé para a viven-
ciar o desejo de Jesus “que todos sejam um”;

3	 Estudar o documento do Vaticano II Ad Gentes (sobre a missão 
da Igreja no mundo) e rever os programas de catequese e liturgia 
à luz do documento;

3	 Repensar a metodologia catequética com crianças e adolescentes 
– pré, primeira eucaristia e perseverança, considerando o modo 
de aprender, a idade e o protagonismo dos sujeitos envolvidos no 
processo para que sejam autônomos no seu caminhar como Igreja;

3	 Trabalhar a dimensão do anúncio e seguimento da Boa Notícia 
em Lucas para fortalecer uma espiritualidade Bíblica;

3	 Propor para que cada paróquia – grupos de catequese e batismo 
– organize visitas às famílias, com a tarefa de ouvir, conhecer 
para saber suas opiniões sobre a catequese oferecida;

3	 Fazer um levantamento dos programas, conteúdos, metodolo-
gia, dinâmicas utilizados pelos/as catequistas das paróquias para 
entender o que está oferecido de acordo com o público (criança, 
adolescente, jovem e adulto);
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3	 Motivar a criação ou fortalecimento das equipes de liturgia nas 
comunidades da cidade e da zona rural;

3	 Analisar a escuta e as observações oferecidas pela catequese para 
identificar elementos para uma revisão;

3	 Analisar cada programa de catequese e liturgia a partir do públi-
co: criança, adolescentes, jovens, adultos para perceber se estes 
estão em sintonia com as decisões da 19ª Assembleia e das neces-
sidades dos sujeitos;

3	 Identificar com as lideranças envolvidas na catequese e liturgia, 
quais as necessidades que elas percebem para a sua formação e 
organizar a lista para fazer uma comparação com o que foi perce-
bido do levantamento com as famílias e encontros catequéticos;

3	 Verificar a permanência e a saídas das pessoas na catequese para 
compreender melhor as necessidades e dificuldades da catequista;

3	 Realizar a Escola Ministerial na Região em dois anos;
3	 Iniciar com estes dados a elaboração de um programa de forma-

ção para as lideranças da catequese e liturgia (e cantos);
3	 Realizar um retiro com os participantes da Escola Ministerial;
3	 Despertar nessas lideranças o desejo e o gosto pelo Ofício Divino 

das Comunidades, e para isso, promover a vivência do mesmo;
3	 Realizar uma confraternização na região com essas lideranças, 

para criar e fortalecer os vínculos entre as mesmas.
3	 Avaliar o caminho percorrido a cada ano, perceber a partir dos 

critérios de avaliação, medir as distâncias, as incoerências e reto-
mar o ponto de chegada – Metas.

2014
Aprofundar nosso jeito de ser 

Igreja-Comunidade

Visitar e dialogar com a comunidade de Mateus.
Vivenciar uma Igreja circular segundo o recorte da Opção 

Fundamental: “Optamos por ser uma grande rede de comunidade 
eclesial de base que una fé e vida”.
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3	 Trabalhar o conceito de Igreja Povo de Deus – suas dimensões e 
as consequências para a ação e as relações eclesiais;

3	 Trabalhar e vivenciar o ecumenismo e as relações inter-rreligio-
sas em todo programa de formação e na educação da fé para a 
vivência do desejo de Jesus “que todos sejam um”;

3	 Concluir o Programa de formação elaborado a partir da análise 
do ano anterior e apresentar às comunidades para ajustes;

3	 Oferecer uma formação de multiplicadores sobre o Programa de 
Formação para catequese e liturgia construída a partir dos levan-
tamentos realizados no ano anterior;

3	 Incentivar a criação de equipes de formação de lideranças para 
organizar manhãs ou tardes de formação, grupos de estudo, lei-
tura orante da Bíblia a partir do Evangelho de Mateus, criando 
espaços de diálogo e visitas a lugares e aos personagens deste 
Evangelho e com a comunidade de hoje;

3	 Oferecer a formação litúrgica e de cantos para as equipes de li-
turgia que estão sendo criadas;

3	 Realizar um retiro para as lideranças das pastorais, tendo como ins-
piração o Evangelho de Mateus, para rezar alguns lugares bíblicos;

3	 Avaliar o caminho percorrido, rever as ações realizadas no ano, 
retomar o planejamento até 2016.

2015
Transformar a realidade a partir da vivência 

de uma Igreja-Profética

Visitar e dialogar com a comunidade de João.
Refletir a Opção Fundamental desde o recorte: “Renovamos 

com as pessoas excluídas do campo  e da cidade, a evangélica opção 
pelos pobres, lutando com elas pela urgente defesa do meio ambiente 
e pela vida em plenitude”.

3	 Dialogar com a comunidade de João – entender os sinais dos 
tempos de hoje, da tecnologia das novas linguagens para comu-
nicar com os sujeitos;
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3	 Trabalhar e vivenciar o ecumenismo e as relações inter-religiosas 
em todo programa de formação e na educação da fé para a vivên-
cia do desejo de Jesus “que todos sejam um”;

3	 Convocar novas lideranças para se integrarem nos processos de 
formação oferecidos;

3	 Trabalhar a dimensão do profetismo, aprofundar o conceito da 
caridade e da partilha;

3	 Fortalecer a equipe de formação criada, com estudos pessoais 
sobre a leitura da realidade a partir de uma perspectiva crítica;

3	 Conhecer as estruturas organizacionais da sociedade e da Igreja 
a fim de promover uma formação na ação; 

3	 Proporcionar espaço de confraternização entre lideranças para 
partilha da vida e das práticas;

3	 Continuar a capacitação de multiplicadores na região com o ob-
jetivo de formar lideranças;

3	 Capacitar os ministros para as celebrações e visitas aos enfer-
mos;

3	 Realizar o retiro para os movimentos e serviços;
3	 Organizar a avaliação e rever as metas previstas no plano.

2016
Celebrar a vida e a caminhada 

como Igreja-Orante

Dialogar com as Primeiras Comunidades dos Atos dos Apóstolos. 
Reconhecer a Opção Fundamental desde o recorte: “A compai-

xão, a Palavra, a prática do Ressuscitado animarão nossa caminhada”.

3	 Realizar uma reflexão desde o lugar simbólico “Visitar as primeiras 
comunidades” das testemunhas do Ressuscitado, do livro dos Atos 
dos Apóstolos identificar a fidelidade ou infidelidade a Jesus e o seu 
Projeto e depois visitar nossas comunidades de hoje e fazer esta leitura;

3	 Trabalhar e vivenciar o ecumenismo e as relações inter-religiosas 
em todo programa de formação e na educação da fé para a vivên-
cia do desejo de Jesus “que todos sejam um”;
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3	 Retomar a visita às famílias dos catequizandos/as para ouvir ou-
tra vez o público e aqueles/as que acompanham para perceber os 
avanços, a proximidade com as necessidades ou não;

3	 Realizar o retiro com os/as catequistas;
3	 Oferecer momentos de oração com o Ofício Divino das Comu-

nidades ou a Leitura Orante da Bíblia a partir dos textos dos Atos 
os Apóstolos;

3	 Continuar a capacitação de multiplicadores da região e rever 
todo caminho feito;

3	 Retomar o programa de formação para identificar os acertos e as 
questões trazidas em cada comunidade paroquial;

3	 Planejar os próximos 5 anos.

METAS – Ponto de chegada em novembro 2016

3	 Formado 80 lideranças com clareza no seguimento de Jesus e 
discípulas missionárias, preparadas para o exercício da catequese 
e da liturgia na Escola Ministerial;

3	 Ampliado em 50% o número de lideranças com clareza do cami-
nho de educação da fé;

3	 Envolvido as famílias no processo de educação da fé dos/as fi-
lhos/as;

3	 Ampliado os vínculos entre as pessoas e comunidades e constru-
ído relações de respeito e acolhida entre leigos e agentes;

3	 Vivenciado o ecumenismo exercido nos espaços de diálogos 
criados e vivenciados;

3	 Realizado celebrações participativas, com leitores/as prepara-
dos/as, com os cantos adequados ao ministério celebrado;

3	 Lideranças da catequese e liturgia com clareza do caminho, mais 
permanentes no serviço e preparadas para atuar com metodolo-
gia popular, lúdica e crítica;

3	 Aprofundado o conhecimento dos  4 Evangelhos e dos Atos dos 
Apóstolos;

3	 Trabalhado a Igreja missionária, comunitária, profética e orante.
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Recursos humanos

3	 Criar ou fortalecer as equipes em cada paróquia, catequese e li-
turgia; 

3	 Escolher 2 agentes da região e uma equipe de lideranças leigas 
para acompanhar  o projeto.

Recursos financeiros

 Despesas previstas
3	 Viagens para reuniões de planejamento, elaboração da propos-

ta, participação das formações oferecidas nas paróquias e outras 
despesas com material;

 Fontes de apoio
3	 Arrecadação/contribuição dos participantes;
3	 Contribuições das paróquias/ região;
3	 Colaboração das famílias da comunidade.

Critérios para a avaliação

3	 Comunidade acolhedora;
3	 Crianças, Adolescentes e Jovens participando da vida da comunidade;
3	 Cantos em sintonia com a liturgia;
3	 Metodologia popular e processual;
3	 Comunidade seguidora de Jesus, com celebrações participativas;
3	 Líderes preparados e com conceitos claros; 
3	 Lideranças com clareza do caminho da Igreja de Goiás;
3	 Pessoas atuando na Igreja e na sociedade com leitura crítica da 

realidade;
3	 Vivência da comunhão entre os grupos das comunidades.

Comunicação

3	 Apresentar e dialogar os projetos com as famílias, jovens e agen-
tes em todas as paróquias e comunidades;

3	 Produzir cartazes, folhetos para divulgação das propostas de for-
mação;
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3	 Potencializar e criar, se necessário, espaços nas redes sociais, nos 
espaços de comunicação das paróquias da região para comuni-
car os passos do projeto;

3	 Manter atualizado o mapa dos grupos da catequese e liturgia – 
quantidade de grupos por paróquias;

3	 Enviar notícia para o site da Diocese, Regional Centro-Oeste e 
CNBB.

PROGRAMA 2
RENOVAÇÃO DA VIDA COMUNITÁRIA

Projeto
Construir Redes de Comunidades 

e fortalecer as pastorais

Objetivo geral 

Acompanhar e colaborar para que os cristãos da nossa Região 
Serra Dourada aprofundem o sacerdócio batismal, fortalecer as pas-
torais, movimentos e as comunidades eclesiais de base.

Justificativa

Um dos desafios levantados na avaliação indica uma estrutura 
eclesial com atividades compartimentadas e com muitos compromis-
sos, revelando a falta de um plano e, por isto, com pouca participação,  
e a falta de organização para que os ministérios leigos possam ampliar 
sua ação com autonomia e comunhão. Estas atitudes geram cansaço, 
desânimo e acaba sobrando para poucas pessoas. As rodas de conversa 
apontaram a necessidade de fortalecer as comunidades na partilha soli-
dária de suas vidas e organização dos projetos pastorais e movimentos.

As CEBs estão organizadas em todas as paróquias, porém, en-
velhecidas em alguns espaços, por isto, necessitam renovar-se em seu 
espírito de Rede de comunidades. 
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Há também pastorais e movimentos com dificuldade de organi-
zação exigindo maior atenção e acompanhamento.

Por isto nossa ação pastoral exige atenção em alguns lugares para 
fortalecer, em outros para criar as pastorais e grupos, sempre a partir 
das necessidades e, em outros, animar para caminhar em Redes.

Sabemos que estes serviços articulados geram comunhão, sepa-
rados geram isolamento e dispersão por isto, a necessidade do diálogo 
como prática da organização. Retomar as CEBs como opção fundamen-
tal para revitalizar a ação como Igreja de Goiás para que o nosso desejo 
de ser uma grande rede de Comunidades Eclesiais de Base se concretize.  

2012
Retomar o caminho a partir das decisões da 

19ª Assembleia Diocesana

Visitar e dialogar com a comunidade de Marcos. 
Planejar tendo como foco este recorte da Opção Fundamental: 

“Discípulos/as de Jesus Cristo queremos construir relações de solida-
riedade, justiça e comunhão abertos/as à diversidade”.

3	 Realizar encontros das lideranças da Região para acompanhar os 
ministros extraordinários da comunhão em algumas comunida-
des;

3	 Acompanhar os diversos encontros com as pastorais e movimen-
tos;

3	 Realizar a Semana Familiar em algumas comunidades;
3	 Estudo das decisões da 19ª Assembleia em âmbito regional para 

a elaboração do plano;
3	 Refletir em grupos os subsídios produzidos a partir do Evangelho;
3	 Encontros de catequese e liturgia.
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2013
Testemunhar nosso jeito de ser 

Igreja-Missionária

Visitar e dialogar com a comunidade de Lucas.
Comunicar nossa adesão ao Reino a partir do recorte da Opção 

Fundamental: “Convocados pelo batismo a sermos missionários/as”.

3	 Aprofundar a dimensão batismal de nossa vocação para ministro 
da coordenação das comunidades;

3	 Buscar na tradição de nossa Igreja e nos caminhos que o Concílio 
Vaticano II traçou, as razões para empenhar-nos nos ministérios 
em nossa comunidade;

3	 Mapear todas as pastorais e movimentos com seus grupos para 
um serviço de acompanhamento;

3	 Trabalhar a dimensão da Igreja-Missionária para os grupos que 
fazem visitas na comunidade;

3	 Envolver novas pessoas que participam das comunidades em serviços 
para que possam trabalhar a dimensão ministerial ou do serviço;

3	 Fazer um levantamento através de rodas de conversa nas comu-
nidades para identificar as suas necessidades, com a finalidade 
de organizar um programa de formação para animadores/as;

3	 Apresentar o Programa de Formação para os/as animadores/as 
para aprovação do caminho;

3	 Capacitar animadores/as para comunidades de base;
3	 Oferecer aos Ministros Extraordinários da Comunhão uma 

formação Bíblica para apropriação de uma chave de leitura da 
Palavra de Deus, ecumênica e orante;

3	 Acompanhar as pastorais, movimentos e comunidade na elabo-
ração de seus planos de ação em sintonia com o Plano Diocesano 
de Pastoral;

3	 Fortalecer o método de Leitura Popular, interpretação da reali-
dade social, ecumênica e política;

3	 Fazer levantamento da organização dos serviços que existem nas 
comunidades para a juventude;
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3	 Realizar a análise dos diversos modelos de Igreja que estão pre-
sentes na Diocese de Goiás e nos meios de comunicação católi-
cos para aprofundar a opção fundamental da Diocese;

3	 Trabalhar a capacitação das lideranças com critérios claros a par-
tir das opções e Plano da Diocese.

2014
Aprofundar nosso jeito de ser 

Igreja-Comunidade

Visitar e dialogar com a comunidade de Mateus.
Vivenciar uma Igreja circular segundo o recorte da Opção 

Fundamental: “Optamos por ser uma grande rede de comunidade 
eclesial de base que una fé e vida”.

3	 Aprofundar o tema – Igreja Povo de Deus, estudar o documento 
do Vaticano II, Lumem Gentium, e as Conferências Episcopais 
que tratam do tema para a América Latina e aprofundar o tema: 
Redes de Comunidade;

3	 Acompanhar a juventude através das pastorais, movimentos e 
criar outros espaços;

3	 Acompanhar a formação e preparação das comunidades para a 
vivência dos subsídios, preparando lideranças para a realização 
de encontros atrativos, capazes de motivar o povo para a partici-
pação;

3	 Acompanhar a execução dos planos elaborados pelas pastorais e 
movimentos a partir do Plano Diocesano de Pastoral;

3	 Realizar a formação das lideranças das comunidades e pastorais 
a partir do programa proposto e aprovado por elas;

3	 Fortalecer as equipes de coordenação e acompanhamento das fa-
mílias a partir do estudo da comunidade de Mateus e aprofundar 
o tema da esperança;

3	 Preparar a comunidade para a vivência da CF que trata das si-
tuações do tráfico humano e a influência nas famílias, de modo 
especial na juventude;
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3	 Organizar espaços de espiritualidade sobre a vivência da comu-
nidade de Mateus;

3	 Avaliar o caminho percorrido e rever o plano com suas metas.

2015
Transformar a realidade a partir da vivência 

de uma Igreja-Profética

Visitar e dialogar com a comunidade de João.
Refletir a Opção Fundamental desde o recorte: “Renovamos 

com as pessoas excluídas do campo e da cidade, a evangélica opção 
pelos pobres, lutando com elas pela urgente defesa do meio ambiente 
e pela vida em plenitude”.

3	 Continuar oferecendo o programa de formação para os leigos, 
desde a comunidade de João, identificar os símbolos de hoje para 
dialogar com João e aprofundar o tema da caridade;

3	 Acompanhar a juventude propondo oficinas para a elaboração 
de projetos de vida para trabalhar a dimensão vocacional;

3	 Acompanhar as comunidades da zona rural e urbana na pre-
paração dos roteiros para os círculos e encontros das famílias e 
CEBs, preparar as lideranças, capacitar os/as coordenadores/as 
para realizar os encontros dinâmicos;

3	 Acompanhar os movimentos e pastorais na execução de seus 
planos de ação na região integrando-os na caminhada e cons-
truindo comunhão;

3	 Continuar o acompanhamento aos grupos de famílias;
3	 Realizar grupos de estudo sobre o tema da caridade e da trans-

formação da sociedade;
3	 Realizar um estudo sobre o funcionamento da sociedade com as 

lideranças para trabalhar a leitura crítica da sociedade e para que 
as comunidades tenham uma atuação nas estruturas sociais;

3	 Avaliar o caminho realizado no ano, retomar as metas e ajustá-
las.
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2016
Celebrar a vida e a caminhada como 

Igreja-Orante

Dialogar com as Primeiras Comunidades dos Atos dos Apóstolos. 
Reconhecer a Opção Fundamental desde o recorte: “A compai-

xão, a Palavra, a prática do Ressuscitado animarão nossa caminhada”.

3	 Retomar com as lideranças leigas e com os agentes o caminho 
percorrido para identificar as mudanças na vida da comunidade;

3	 Retomar o mapeamento das pastorais, movimentos e serviços e 
comparar com o mapa de 2013 e identificar o crescimento quan-
titativo e qualitativo;

3	 Estudar os Atos dos Apóstolos como testemunhas do Ressuscitado, 
para celebrar com os grupos a vida da comunidade;

3	 Acompanhar e avaliar com as comunidades de base;
3	 Realizar uma avaliação para perceber se os pontos de chegada 

foram alcançados;
3	 Organizar o plano dos próximos 5 anos a partir da 20ª Assembleia 

Diocesana.

METAS – Ponto de chegada em novembro 2016

3	 Organizado e fortalecido a Pastoral da Juventude nas paróquias 
do Regional;

3	 Ampliado o diálogo entre as pastorais, movimentos e serviços na 
região;

3	 Trabalhado a espiritualidade bíblica a partir das visitas e diá-
logo com as comunidades de Lucas, Mateus, João e Atos dos 
Apóstolos;

3	 Ampliado os vínculos entre as pessoas e comunidades e cons-
truído relações de respeito e acolhida entre leigos e agentes;

3	 Preparado lideranças para atuar nas pastorais, movimentos e co-
munidades;

3	 Criado espaços de participação da juventude na comunidade;
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3	 Capacitado os Ministros Extraordinários da Comunhão para ce-
lebração e visitas aos doentes;

3	 Conhecido a realidade das famílias, identificado as situações da 
vida e buscado transformar estas realidades como comunidade;

3	 Criado um maior espírito de unidade e missionário;
3	 Aprofundado alguns conceitos/fundamentos na formação de 

uma Rede de Comunidades;
3	 Capacitado os ministros para seu ministério na comunidade;
3	 Participado da Jornada Mundial da Juventude;
3	 Percebido as situações de família existentes na região e os servi-

ços prestados por elas.

Recursos humanos

3	 Criar as equipes em cada paróquia que zelem dos ministros e 
CEBs, onde não estão organizadas, fortalecer as que existem com 
novas lideranças;

3	 Criar uma comissão para acompanhar a região;
3	 Equipes das pastorais, movimentos e Cebs.

Recursos financeiros

 Despesas previstas
3	 Viagens para reuniões de planejamento, elaboração da proposta, 

participação das formações oferecidas nas paróquias; cópias de 
textos para estudos em grupo;

3	 Alimentação nos encontros de formação;
3	 Despesas com uso de computador, internet.
 Fontes de apoio
3	 Arrecadação/contribuição dos participantes;
3	 Contribuições das paróquias/ região;
3	 Colaboração das famílias da comunidade.
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Critérios para a avaliação

3	 Comunidade acolhedora das famílias e dos jovens;
3	 Líderes preparados e com conceitos claros;
3	 Lideranças com clareza do caminho da Igreja de Goiás;
3	 Pessoa para uma atuação e leitura crítica da realidade;
3	 Ampliado o diálogo entre as comunidades e movimentos.

Comunicação

3	 Apresentar e dialogar o projeto com as famílias, jovens e agentes 
em todas as paróquias e comunidades;

3	 Ampliar ou criar, se necessário, um espaço nas redes sociais, nos 
espaços de comunicação das paróquias da região para comuni-
car os passos do projeto;

3	 Manter atualizado o mapa dos grupos – quantidade de grupos 
por paróquia;

3	 Enviar notícia para o site da Diocese, setor de família, juventude, 
CEBs e outras pastorais do Regional Centro-Oeste e da CNBB;

3	 Organizar uma lista dos correios eletrônicos (e-mail) de todas as 
lideranças das paróquias.

PROGRAMA 3
ANIMAÇÃO MISSIONÁRIA

Projeto
Espírito de Missão Permanente

Objetivo geral

Dinamizar a missão, a partir da própria vida da pessoa e da comu-
nidade, para renovar o ardor missionário que faz arder o coração e as-
sumir como discípulos missionários alimentados pela Palavra de Deus 
e pela eucaristia para evangelizar à luz da evangélica opção preferencial 
pelos pobres para que todos tenham vida e sejam construtores dos si-
nais do Reino definitivo.
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Justificativa

Percebemos  uma ação evangelizadora voltada para si mesmo ou 
para o grupo que ela congrega e muitas pessoas estão se afastando das 
atividades oferecidas, se isolando, perdendo a vivência comunitária. 
Sem esta vivência as pessoas passam por problemas, podem se tornar 
inseguras diante da realidade complexa que nos encontramos. A mis-
são exige da comunidade: solidariedade, escutar, rezar juntos, sorrir. 
Exige, assim, uma mudança de comportamento para sair de nossos 
espaços conhecidos, templos para aventurarmos como seguidores de 
Jesus, na missão em outros ambientes, ou seja, sair do conhecido. A 
missão é para todos, por isto, ecumênica e solidária.

2012
Retomar o caminho a partir das decisões da 

19ª Assembleia Diocesana

 Visitar e dialogar com a comunidade de Marcos. Planejar ten-
do como foco este recorte da Opção Fundamental: “Discípulos/as 
de Jesus Cristo queremos construir relações de solidariedade, justiça 
e comunhão abertos/as à diversidade”.

3	 Visita da Cruz Peregrina da Jornada Mundial da Juventude;
3	 Santas Missões Populares em Sanclerlândia.
3	 Visitas Missionárias;
3	 Organizar o plano da Região a partir das decisões da 19ª 

Assembleia Diocesana.

2013
Testemunhar nosso jeito de ser 

Igreja-Missionária

Visitar e dialogar com comunidade de Lucas.
Comunicar nossa adesão ao Reino a partir do recorte da Opção 

Fundamental: “Convocados pelo batismo a sermos missionários/as”.



Plano Pastoral 2012 | 2016 | 117

3	 Fazer um levantamento nas paróquias sobre os  Conselhos 
Missionários Paroquiais (COMIPAS) – seu funcionamento ou 
não e as ações que desenvolvem;

3	 Motivar a comunidade para acolher as pessoas migrantes que 
chegam aos municípios e a viver o ecumenismo;

3	 Enviar 02 pessoas para formação sobre a missão em nível nacio-
nal e regional;

3	 Trabalhar a Semana Missionária em preparação à Jornada 
Mundial da Juventude;

3	 Acolher os/as jovens que vêm para a Diocese para fazer a experi-
ência missionária;

3	 Fortalecer entre os jovens este espírito missionário, provocando 
seu protagonismo, trabalhar;

3	 Organizar o calendário para as Santas Missões Populares nas pa-
róquias:

3	 Promover a dignidade da pessoa. Motivar o encontro das pes-
soas com Jesus Cristo para que sejam, cada vez mais, discípulos/
as e missionários/a dele, resgatando a sua condição de imagem e 
semelhança de Deus;

3	 Fazer intercâmbio paroquial nas festas de padroeiro e nas visitas 
missionárias;

3	 Organizar visitas aos ambientes e sujeitos destinatários da ação;
3	 Realizar uma avaliação no final e rever as metas previstas.

2014
Aprofundar nosso jeito de ser 

Igreja-Comunidade

Visitar e dialogar com a comunidade de Mateus.
Vivenciar uma Igreja circular segundo o recorte da Opção 

Fundamental: “Optamos por ser uma grande rede de comunidade 
eclesial de base que una fé e vida”.

3	 Aprofundar o documento do Vaticano II para aprofundar e vi-
venciar a Igreja circular, redes de comunidades;
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3	 Acompanhar os  Conselhos Missionários Paroquiais (COMIPAS) 
– seu funcionamento ou não, as ações que desenvolvem;

3	 Motivar a comunidade para acolher as pessoas migrantes que 
chegam aos municípios e a viver o ecumenismo;

3	 Realizar Santas Missões Populares em Goiás;
3	 Enviar 02 pessoas para formação sobre a missão em nível nacio-

nal e regional;
3	 Realizar Estudo sobre o Evangelho de Mateus e o ser discípulos/

as missionários/as;
3	 Realizar semanas missionárias durante o Mês Missionário  em 

Buriti e Mossâmedes; 
3	 Despertar os fiéis leigos  para viver em estado de missão permanen-

te,  criando uma alegre expectativa e compromisso com a Igreja;
3	 Acompanhar as comunidades, movimentos e pastorais a se arti-

cularem nos serviços exercitando a comunhão e a missão;
3	 Testemunhar o amor, o carinho e respeito pelas pessoas enfermas 

multiplicando as visitas em algumas comunidades da paróquia;
3	 Avaliar o caminho percorrido e rever as metas.

2015
Transformar a realidade a partir da vivência 

de uma Igreja-Profética

Visitar e dialogar com a comunidade de João.
Refletir a Opção Fundamental desde o recorte: “Renovamos 

com as pessoas excluídas do campo e da cidade, a evangélica opção 
pelos pobres, lutando com elas pela urgente defesa do meio ambiente 
e pela vida em plenitude”.

3	 Acompanhar os Conselhos Missionários Paroquiais (COMIPAS) 
– seu funcionamento ou não, as ações que desenvolvem;

3	 Motivar a comunidade para acolher as pessoas migrantes que 
chegam aos municípios e a viver o ecumenismo;

3	 Enviar 02 pessoas para formação sobre a missão em nível nacio-
nal e regional;
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3	 Motivar os Ministros Extraordinários da Comunhão a organizar, 
com outras pessoas, a missão no dia a dia;

3	 Realizar Santas Missões Populares em Mossâmedes;
3	 Realizar semanas missionárias durante o Mês Missionário em 

Goiás; 
3	 Ampliar o conceito da missão de modo a construir uma socieda-

de solidária, para assumir a participação na construção de uma 
sociedade justa e solidária, na defesa da vida e cidadania de todos;

3	 Celebrar o caminho percorrido e rever as metas previstas.

2016
Celebrar a vida e a caminhada 

como Igreja-Orante

Dialogar com as Primeiras Comunidades dos Atos dos 
Apóstolos. 

Reconhecer a Opção Fundamental desde o recorte: “A compai-
xão, a Palavra, a prática do Ressuscitado animarão nossa caminhada”.

3	 Fazer um levantamento nas paróquias sobre os Conselhos 
Missionários Paroquiais (COMIPAS) – seu funcionamento ou 
não, as ações que desenvolvem;

3	 Motivar a comunidade para acolher as pessoas migrantes que 
chegam aos municípios e a viver o ecumenismo;

3	 Enviar 02 pessoas para formação sobre a missão em nível nacio-
nal e regional;

3	 Identificar as mudanças no conceito de missão, seguimento, ba-
tismo nas lideranças da região;

3	 Realizar as Santas Missões Populares em Buriti de Goiás;
3	 Retomar o caminho feito e perceber as riquezas do caminho do 

Conselho Missionária junto com as outras comissões;
3	 Realizar semanas missionárias durante o Mês Missionário em 

Sancrerlândia; 
3	 Avaliar o caminho feito e planejar os próximos 5 anos na 20ª 

Assembleia Diocesana.
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METAS – Ponto de chegada em novembro 2016

3	 Trabalhado a Opção Fundamental e uma Igreja testemunha e 
comprometida;

3	 Formado as equipes missionárias em cada paróquia;
3	 Ampliado os vínculos entre as pessoas e comunidades e constru-

ído relações de respeito e acolhida entre leigos e agentes;
3	 Acolhido as pessoas migrantes no município;
3	 Dinamizado a missão nas comunidades como lugar de testemu-

nho do Ressuscitado;
3	 Realizado o mês missionário;
3	 Formado lideranças para a comunidade;
3	 Trabalhado a dimensão missionária na Igreja de Goiás; 
3	 Vivenciado o espírito de Missão nas Paróquias de modo perma-

nente como nos fala o Documento de Aparecida;
3	 Vivenciado a Igreja Missionária, comunitária, profética e orante.

Recursos humanos

3	 Criar a Comissão Missionária da Região e o Conselho Missionário 
na Paróquia (COMIPA) e a equipe coordenadora da Comissão 3  
(Adercia e Ivone)

Recursos financeiros

 Despesas previstas
3	 Viagens para reuniões de planejamento, elaboração da proposta, 

participação das formações oferecidas nas paróquias, cópias de 
textos para estudos em grupo, alimentação para os missionários. 

 Fontes de apoio
3	 Contribuições das paróquias/ região
3	 Colaboração das famílias da comunidade

Critérios para a avaliação

3	 Lideranças com clareza do seu ser discípulo/missionário;
3	 Pessoas aptas para atuação e leitura crítica da realidade;
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3	 Lideranças com clareza da Opção Fundamental e seu significado 
para a vida pessoal e da Igreja de Goiás.

3	 Igreja missionária, comunitária, profética e orante.

Comunicação

3	 Apresentar o projeto para as lideranças das pastorais convocadas 
para formar as equipes, organizar o plano de trabalho, distribuir 
as tarefas entre as pessoas;

3	 Criar e/ou reforçar a comunicação nos vários espaços e, de modo 
especial, nas redes sociais;

3	 Enviar notícia para o site da Diocese, comunicar com os Grupos 
de Missão em todos os níveis tanto do Regional Centro-Oeste 
como o da CNBB;

3	 Organizar uma lista dos correios eletrônicos (e-mail) de todas as 
lideranças das paróquias - das equipes da missão, para comuni-
cação pessoal; 

3	 Comunicar nas celebrações;
3	 Organizar murais com fotos nas portas das Igrejas e comunidades. 

PROGRAMA 4
SÓCIO-TRANSFORMADOR

Projeto
Inclusão e dignidade

Objetivo geral

Desenvolver uma consciência crítica da realidade de modo a 
provocar uma atuação lúcida e consequente de modo a transformar as 
situações que impedem a vida das pessoas e da comunidade para que, 
a exemplo de Jesus, assumamos a opção pelos pobres.
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Justificativa

A situação de alienação política está presente em nossa realida-
de e visível na corrupção eleitoral através da compra de votos. Além 
disso a indiferença no acompanhamento das políticas públicas e da 
participação em movimentos sociais cada dia mais enfraquecida. 
Estas situações indicam ser urgente um despertar das consciências 
para um maior envolvimento social e, como seguidores/as de Jesus, 
maior aproximação da pessoa de Jesus e seu Projeto para constituir 
uma mística capaz de mover as causas da vida em nossa comunidade.

Constatamos preconceitos nas famílias em lidar com as pessoas 
com necessidades especiais, muitas delas vivem no isolamento, sem 
um convívio fraterno, por esta mentalidade que não respeita e nem 
acolhe as diferenças. Essas situações exigem um trabalho para que as 
famílias valorizem o ser humano, criado por Deus, e trabalhem as di-
ferentes concepções de família para superar esse modelo de “perfei-
ção” que alimenta a exclusão.

Nas situações das famílias que vivem nos assentamentos e pe-
quenas propriedades, o problema da permanência na terra exige um 
trabalho sobre a organização da sociedade, dos modelos impostos 
para a agricultura, do apoio e fortalecimento das cooperativas, estudo 
sobre o meio ambiente e preservação dos rios e matas. 

O tema das drogas está presente em toda região, afeta direto as famí-
lias, alicia pessoas para o tráfico, promove a prostituição, impede os jovens 
de organizar seu projeto de vida. Estas situações exigem da comunidade 
ampliar a compreensão sobre a temática, conectar com o modelo econô-
mico e com a falta de sentido de uma sociedade que necessita de drogas. Já 
temos organizados as Pastorais Sociais, Movimento do Amor Exigente, Fé e 
Luz. E em alguns lugares, há presença nos conselhos municipais.

Nosso processo de seguimento a Jesus exige uma postura de de-
fesa da vida toda, por isto, clareza da organização social, opção pelos 
pobres e a mesma Compaixão de Jesus.
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2012
Retomar o caminho a partir das decisões da 

19ª Assembleia Diocesana

Visitar e dialogar com a comunidade de Marcos. 
Planejar tendo como foco este recorte da Opção Fundamental: 

“Discípulos/as de Jesus Cristo queremos construir relações de solida-
riedade, justiça e comunhão abertos/as à diversidade”.

3	 Fazer um levantamento sobre as ações das pastorais sociais e ser-
viços na transformação da sociedade;

3	 Acompanhamento do processo eleitoral;
3	 Encontro diocesano da Pastoral da Saúde;
3	 Estudar o Evangelho de Marcos;
3	 Encontro regional da Pastoral do Idoso;
3	 Celebrar os 10 anos da Chácara de Recuperação;
3	 Organizar o Planejamento da comissão na região.

2013
Testemunhar nosso jeito de ser 

Igreja-Missionária

Visitar e dialogar com a comunidade de Lucas.
Comunicar nossa adesão ao Reino a partir do recorte da Opção 

Fundamental: “Convocados pelo batismo a sermos missionários/as”.

3	 Aprofundar o Vaticano II, tema da Missão (Ad Gentes) e o 
Evangelho de Lucas;

3	 Incentivar a participação de leigos/as no Conselho Diocesano de 
Leigos/as;

3	 Estudar a realidade da juventude a partir das situações de desem-
prego, políticas públicas, participação política;

3	 Estudar com a equipe, o tema da droga, de modo a entender por-
que a sociedade necessita delas;



124 | Plano Pastoral 2012 | 2016

3	 Fazer o levantamento das necessidades das lideranças que atuam 
nas pastorais sociais;

3	 Retomar e estudar a proposta da Escola de Juristas Populares a 
partir das necessidades da região;

3	 Conhecer o funcionamento dos conselhos de direitos dos muni-
cípios, saber quais funcionam e como funcionam;

3	 Motivar a formação de um grupo para acompanhamento das de-
cisões das Câmaras dos Vereadores dos municípios;

3	 Identificar as situações das famílias que têm pessoas com neces-
sidades especiais através de uma visita;

3	 Acompanhar as pastorais sociais e avaliar o caminho percorrido 
e revitalizar os grupos que estão desmotivados pelas pastorais 
sociais;

3	 Nas visitas às famílias estar atento e registrar a situação das ca-
sas próprias e os processos de aposentadorias, orientar sobre o 
modo a acessar aos seus direitos;

3	 Caminhada em contato com a natureza para promoção da saúde 
e preservação do meio ambiente;

3	 Formação para educadores da saúde e integrantes das farmácias 
populares;

3	 Criar grupos de Fé e Política para aprofundar nossa leitura da 
realidade e comprometer-nos a partir do projeto de Jesus;

3	 Avaliar o ano e rever as metas para ajustes necessários.

2014
Aprofundar nosso jeito de ser 

Igreja-Comunidade

Visitar e dialogar com a comunidade de Mateus.
Vivenciar uma Igreja circular segundo o recorte da Opção 

Fundamental: “Optamos por ser uma grande rede de comunidade 
eclesial de base que una fé e vida”.

3	 Aprofundar o Vaticano II, tema da Missão (Ad Gentes) e o 
Evangelho de Mateus;
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3	 Realizar a Escola de Juristas Populares;
3	 Comparar os compromissos de transformação das estruturas da 

sociedade do tempo de Jesus e dos tempos de hoje;
3	 Continuar acompanhando as decisões da Câmara dos Vereadores 

e comunicando com a comunidade, motivando outras pessoas, a 
participar;

3	 Organizar grupos sobre a participação política do cidadão;
3	 Visitar as famílias e trabalhar com elas as imagens de famílias 

que carregamos;
3	 Continuar o tema das drogas e a influência nas famílias
3	 Dialogar com os diversos serviços – hospital, escola, Lar São 

José, Chácara de Recuperação, trabalho com migrantes – para 
integrar na missão e decisões da 19ª Assembleia Diocesana;

3	 Preparar as eleições gerais, compreender as propostas dos candi-
datos; 

3	 Acompanhar as pastorais sociais e avaliar o caminho percorrido.
3	 Avaliar o caminho do ano e rever as metas.

2015
Transformar a realidade a partir da vivência 

de uma Igreja-Profética

Visitar e dialogar com a comunidade de João.
Refletir a Opção Fundamental desde o recorte: “Renovamos 

com as pessoas excluídas do campo e da cidade, a evangélica opção 
pelos pobres, lutando com elas pela urgente defesa do meio ambiente 
e pela vida em plenitude”.

3	 Aprofundar o tema da Opção Fundamental e a Igreja-Profética e 
do documento do Vaticano II (Gaudium et Spes);

3	 Continuar a participação na formação para a cidadania, preparar 
conselheiros para participar com clareza das decisões e defender 
os direitos, conhecendo como funciona a instituição;

3	 Continuar acompanhando a Câmara dos Vereadores para ocu-
par os espaços de participação;
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3	 Integrar os serviços dos vicentinos, instituições e outros nos ser-
viços de transformação da sociedade;

3	 Continuar o debate com as famílias para trabalhar o respeito às 
diferenças e acolhida das mesmas;

3	 Realizar um seminário sobre inclusão e dignidade em 
Sanclerlândia e aprofundar o tema da Igreja-Profética;

3	 Organizar debates sobre o tema das drogas e famílias;
3	 Acompanhar as pastorais sociais e avaliar o caminho percorrido.
3	 Avaliar o caminho percorrido e rever as metas.

2016
Celebrar a vida e a caminhada 

como Igreja-Orante

 Dialogar com as Primeiras Comunidades dos Atos dos Apóstolos. 
Reconhecer a Opção Fundamental desde o recorte: “A compai-

xão, a Palavra, a prática do Ressuscitado animarão nossa caminhada”.

3	 Aprofundar o tema do Vaticano II (Sacrosanctum Concillium), 
livro dos Atos dos Apóstolos e a Opção Fundamental no com-
promisso com o Ressuscitado;

3	 Retomar o caminho percorrido e as lideranças preparadas para 
atuar nos conselhos;

3	 Celebrar a festa da colheita com os grupos e serviços – da região;
3	 Continuar o estudo sobre drogas e as relações com a estrutura da 

sociedade;
3	 Acompanhar as famílias e perceber as mudanças na relação com 

os filhos;
3	 Acompanhar os grupos de Fé e Política para aprofundar nosso 

compromisso com a transformação social; 
3	 Acompanhar as pastorais sociais e avaliar o caminho percorrido.

METAS – Ponto de chegada em novembro 2016

3	 Formado lideranças com clareza para atuar na transformação da 
sociedade de modo crítico;
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3	 Ampliado o número de lideranças participantes das pastorais so-
ciais;

3	 Aprofundado o estudo dos evangelhos e a relação com o com-
promisso de fé e vida;

3	 Acompanhado as pastorais sociais, fortalecido a sua participação 
e organização;

3	 Transformado situações de morte em situação de vida na região;
3	 Trabalhado o interesse pela participação nos movimentos sociais 

e das políticas públicas.

Recursos humanos

3	 Criar as equipes das comissões em nível regional e em algumas 
paróquias;

3	 Equipe das Pastorais Sociais, Grupos de Fé e Política, Equipe de 
Formação da Escola de Juristas Populares;

3	 Escolher 02 agentes da região e uma equipe de lideranças leigas 
para acompanhar  o projeto.

Recursos financeiros

 Despesas previstas
3	 Viagens para reuniões de planejamento, elaboração da proposta, 

participação das formações oferecidas nas paróquias; 
3	 Cópias de textos para estudos em grupo;
3	 Alimentação nos encontros de formação;
3	 Despesas com uso de computador, internet;
 Fontes de apoio
3	 Arrecadação/contribuição dos participantes;
3	 Contribuições das paróquias/ região;
3	 Colaboração das famílias da comunidade.

Critérios para a avaliação

3	 Comunidade com capacidade de fazer denúncias;
3	 Comunidade seguidora de Jesus, com celebrações participativas;
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3	 Líderes preparados e com conceitos claros; 
3	 Lideranças com clareza do caminho da Igreja de Goiás;
3	 Comunidade com visão critica da realidade sociopolítica e que 

tenha adquirido instrumentos necessários para atuar em sua 
transformação;

3	 Participação política; 
3	 Atuação nos conselhos e no acompanhamento das políticas pú-

blicas.

Comunicação

3	 Apresentar e dialogar com a região e equipes;
3	 Produzir cartazes, folhetos para divulgação das propostas de for-

mação;
3	 Criar um espaço nas redes sociais, para a Comissão Sócio-

transformadora;
3	 Manter atualizado o mapa dos grupos das pastorais sociais e dos 

serviços sócio-transformadores;
3	 Enviar notícia para o site da Diocese, do Regional Centro-Oeste 

e CNBB.
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Região Rio Vermelho

 

A Região Rio Vermelho, que abrange os municípios de Jussara, 
Itapirapuã, Fazenda Nova, Novo Brasil, Britânia e Santa Fé, é 

marcada pela maior extensão territorial da Diocese, com a presença 
de 9 agentes pastorais e por lideranças leigas nas diversas iniciativas 
e pastorais.

Apresentamos o plano de pastoral a partir das decisões da 19ª 
Assembleia Diocesana realizada em novembro de 2011. Essa assem-
bleia apresenta uma Opção Fundamental e organiza a ação em quatro 
pilares, de onde nascem quatro comissões que ordenam o nosso plano.

Objetivo Geral

Fortalecer uma Ação Evangelizadora (AE) marcada por uma 
rede de comunidades, de modo a passar de uma ação isolada para 
uma pastoral orgânica, capaz de testemunhar, como Igreja, os sinais 
do Ressuscitado, construindo uma sociedade com justiça e paz.

Opção fundamental

“Obedientes ao Evangelho, nós, Igreja de Goiás, Povo de Deus, 
vivendo o Reino de Deus, optamos por ser uma grande rede de 
Comunidades Eclesiais de Base, que une fé e vida.

Discípulas e discípulos de Jesus Cristo queremos construir rela-
ções de solidariedade, justiça e comunhão, abertos à diversidade.

Convocados pelo Batismo a sermos missionários e missionárias, 
renovamos, com todas as pessoas excluídas, do campo e da cidade, a 
evangélica opção pelos pobres, lutando com elas pela urgente defesa 
do meio ambiente e pela vida em plenitude.
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A compaixão, a Palavra, a prática do Ressuscitado animarão nos-
sa caminhada.”

O plano de ação pastoral está organizado em programas e seus 
projetos de ação. Segue a articulação das ações organizadas dentro de 
um prazo de quatro anos: 2012 – 2016.

PROGRAMA 0
ACOMPANHAMENTO DA REGIÃO RIO VERMELHO

Objetivos

3 Animar as equipes responsáveis pelo planejamento.
3 Dinamizar a vida comunitária da Região RV, a partir deste pla-

nejamento;
3 Planejar espaços de estudos, oração e lazer para dinamizar a re-

gião1;
3 Organizar cada ano um calendário das reuniões.

Responsável

3 Coordenação regional.

PROGRAMA 1
ESPIRITUALIDADE E FORMAÇÃO

 
Este programa tem como tarefa acompanhar e fortalecer a edu-

cação da fé, preparar lideranças que assumam o batismo e se organi-
zem em comunidades.

Projeto 1
Fortalecer e acompanhar as Pastorais

do Batismo e da Catequese

1 Entendemos que para alcançar tais objetivos, precisamos incentivar a in-
tegração também entre os agentes, tendo como modelo At 2,42-47.
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Objetivo

Acompanhar o processo de formação de modo integral para 
o fortalecimento de uma espiritualidade e do compromisso com a 
transformação social.

Justificativa

As realidades de nossas paróquias encontram, em muitas delas, desâ-
nimo por parte das lideranças com acúmulo de atividades, gerando cansaço 
das mesmas, ausência de uma formação sistemática e permanente, portan-
to, uma formação realizada sem planejamento, que não gera compromisso 
e não forma novas lideranças que assumam o ministério nas comunidades. 
Outro dado é que a participação é um elemento que precisamos prestar 
atenção – não se percebe, na maioria dos pais ou responsáveis, interesse em 
acompanhar a educação da fé das crianças e dos adolescentes.

Em nossas conclusões da 19ª Assembleia da Igreja de Goiás iden-
tificamos alguns desafios de organizar um programa de formação da 
educação da fé, atentos a três pontos: conteúdo (eclesiologia – povo de 
Deus, ministerial, profético-transformador, bíblica, catequética, litúrgi-
ca e com atenção ao diálogo ecumênico); metodologia (continuada, or-
gânica, integral, dinâmica, popular e crítica); sujeito (crianças, adoles-
centes, jovens, adultos e pessoa idosa, família e os agentes de pastoral).

Queremos, assim, assumir como seguidores obedientes ao 
Evangelho, essa proposta da educação da fé para que a nossa Região 
caminhe na direção de se fortalecer como Rede de Comunidades.

2012
Retomar o caminho a partir das decisões da

19ª Assembleia Diocesana

Visitar e dialogar com a comunidade de Marcos. 
Planejar tendo como foco este recorte da Opção Fundamental: 

“Discípulos/as de Jesus Cristo queremos construir relações de solida-
riedade, justiça, e comunhão abertos/as à diversidade”.
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3 Analisar o trabalho realizado na região com as pastorais do 
Batismo e com a Catequese;

3 Assimilar as decisões da 19ª Assembleia;
3 Conhecer melhor cada comunidade para responder melhor às 

necessidades;
3 Organizar um plano de trabalho a partir das decisões da 19ª 

Assembleia para trabalhar a dimensão da educação da fé destas 
duas pastorais.

2013
Testemunhar nosso jeito de ser 

Igreja-Missionária

Visitar e dialogar com a comunidade de Lucas. 
Comunicar nossa adesão ao Reino a partir do recorte da Opção 

Fundamental: “Convocados pelo batismo a sermos missionários/as”.

3 Fazer um levantamento dos programas, conteúdos, metodolo-
gias, dinâmicas utilizados pelos/as catequistas das paróquias;

3 Estudar o documento do Vaticano II Ad Gentes (sobre a missão 
da Igreja no mundo);

3 Analisar cada programa: crianças, adolescentes, jovens, adultos e 
famílias, pastorais, movimentos para perceber se estes estão em 
sintonia com as decisões da 19ª Assembleia;

3 Identificar as pessoas que estão envolvidas nas pastorais da cate-
quese e do Batismo, investigar sobre as necessidades de sua for-
mação para assumir o ministério na comunidade;

3 Repensar a metodologia catequética com crianças e adolescentes 
– pré, primeira eucaristia e perseverança, considerando o modo 
de aprender, a idade e o protagonismo do sujeito envolvido no 
processo para que seja autônomo no seu caminhar como Igreja;

3 Trabalhar o conceito de batismo – tanto dos catequistas como 
dos catequizandos assumindo as suas dimensões para que as 
ideias sejam traduzidas na vida dos sujeitos e, portanto, da co-
munidade eclesial;
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3 Propor para que cada paróquia – grupos de catequese e batismo 
– organize visitas às famílias, com a tarefa de ouvir, conhecer e 
aproximar;

3 Promover estudos sobre a realidade da juventude para trabalhar 
os conceitos afins; 

3 Trabalhar a dimensão do anúncio e seguimento da Boa Notícia 
em Lucas para fortalecer uma espiritualidade bíblica;

3 Despertar nessas lideranças o desejo e o gosto pelo Ofício Divino 
das Comunidades e, para isso, promover vivência do mesmo;

3 Realizar uma confraternização na região com essas lideranças, 
para criar e fortalecer os vínculos entre as mesmas.

2014
Aprofundar nosso jeito de ser 

Igreja-Comunidade

Visitar e dialogar com a comunidade de Mateus. 
Vivenciar uma Igreja circular segundo o recorte da Opção 

Fundamental: “Optamos por ser uma grande rede de comunidade 
eclesial de base que una fé e vida”.

3 Elaborar um programa de formação das lideranças da catequese 
de modo a provocar a multiplicação da proposta, pensar roteiros 
que podem ser trabalhados, com dinâmicas e textos, facilitando 
a criatividade e a adaptação para cada comunidade seja na cida-
de ou nas comunidades rurais;

3 Trabalhar o conceito de Igreja Povo de Deus – suas dimensões e 
as consequências para a ação e as relações eclesiais;

3 Incentivar que cada paróquia tenha uma equipe de formação des-
tas lideranças para organizar – manhãs ou tardes de formação, 
grupos de estudo, leitura orante da Bíblia a partir do Evangelho 
de Mateus, criando espaços de diálogo e visitas a lugares e aos 
personagens deste Evangelho e com a comunidade de hoje;

3 Realizar um retiro dentro da mística da comunidade de Mateus 
percorrendo alguns lugares bíblicos como exercício do segui-
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mento a Jesus, para vivenciar a pessoa de Jesus Cristo, no seu 
tempo e na sua cultura;

3 Planejar a formação das lideranças – capacitação da multiplica-
ção elaborada a partir do programa construído em 2013, divi-
dindo em três sub-regiões: Jussara e Itapirapuã, Novo Brasil e 
Fazenda Nova, Britânia e Santa Fé;

3 Avaliar o caminho percorrido, rever as ações realizadas no ano, 
retomar o planejamento até 2016.

2015
Transformar a realidade a partir da vivência 

de uma Igreja-Profética

Visitar e dialogar com a comunidade de João.
Refletir a Opção Fundamental desde o recorte: “Renovamos 

com as pessoas excluídas do campo e da cidade, a evangélica opção 
pelos pobres, lutando com elas pela urgente defesa do meio ambiente 
e pela vida em plenitude”.

3 Retomar o programa de formação proposto e realizado nas sub-
regiões;

3 Fortalecer a equipe de formação criada, com estudos pessoais 
sobre a leitura da realidade a partir de uma perspectiva crítica;

3 Conhecer as estruturas organizacionais da sociedade e da Igreja; 
3 Realizar espaço de confraternização entre lideranças para parti-

lha da vida e das práticas;
3 Continuar a capacitação de multiplicadores nas sub-regiões com 

o objetivo de formar lideranças em processo, incluindo novas 
pessoas;

3 Dialogar com a comunidade de João – entender os sinais dos 
tempos de hoje, da tecnologia das novas linguagens para comu-
nicar com os sujeitos;

3 Trabalhar a dimensão do profetismo, aprofundar o conceito da 
caridade, da partilha.
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2016
Celebrar a vida e a caminhada 

como Igreja-Orante

Dialogar com as Primeiras Comunidades dos Atos dos Apóstolos. 
Reconhecer a Opção Fundamental desde o recorte: “A compai-

xão, a Palavra, a prática do Ressuscitado animarão nossa caminhada”.

3 Retomar a Opção Fundamental e aprofundar – “A Compaixão, a 
Palavra, a prática do Ressuscitado animarão a nossa caminhada”;

3 Continuar a capacitação de multiplicadores nas sub-regiões e re-
ver todo caminho feito;

3 Retomar o programa de formação para identificar os acertos e as 
questões trazidas de cada comunidade paroquial;

3 Visitar as primeiras comunidades das testemunhas do 
Ressuscitado, fazer uma visita às igrejas e perceber os elementos 
de fidelidade e infidelidade a Jesus e o seu Projeto e depois visitar 
nossas comunidades de hoje e fazer esta leitura;

3 Realizar um retiro, a partir da Opção Fundamental, para rezar o 
caminho percorrido como Igreja particular de Goiás;

3 Visitar as famílias e conversar sobre a catequese e o batismo, de-
pois perceber que elementos estas destacam que revelam cresci-
mento no processo realizado;

3 Revisitar os programas com seus conteúdos e métodos, para 
identificar as mudanças e as incoerências que permanecem a 
partir das decisões da 19ª Assembleia Diocesana.

METAS – Ponto de chegada em novembro 2016

3 Organizado um programa de formação de lideranças da cate-
quese e do batismo, em uma proposta multiplicadora;

3 Trabalhado a espiritualidade bíblica a partir das visitas e diálogo 
com as comunidades de Lucas, Mateus, João e Atos dos Apóstolos;

3 Ampliado os vínculos entre as pessoas e comunidades e constru-
ção de relações de respeito e acolhida entre leigos e agentes;
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3 Dinamizado as pastorais do Batismo e Catequese nas comunida-
des e paróquias;

3 Formado lideranças para a comunidade;
3 Fortalecido o trabalho de educação da fé através de uma pastoral 

do Batismo e da Catequese acompanhados;
3 Criado um espírito de unidade na diversidade a partir de meto-

dologias e conteúdos adequados a cada público;
3 Aprofundado alguns conceitos/fundamentos na formação de 

uma Rede de Comunidades.

Recursos humanos

3 Criar uma equipe em cada paróquia responsável pelo projeto de 
formação de lideranças;

3 Escolher 02 agentes da região e uma equipe de lideranças leigas 
para acompanhar o projeto.

Recursos financeiros

 Despesas previstas
3 Viagens para reuniões de planejamento, elaboração da proposta, 

participação das formações oferecidas nas paróquias;
3 Cópia de textos pra estudos em grupo;
3 Alimentação nos encontros de formação;
3 Despesas com uso de computador, internet.
 Fontes de apoio
3 Arrecadação/contribuição dos participantes;
3 Contribuições das paróquias/ região;
3 Colaboração das famílias da comunidade.

Critérios para a avaliação

3 Sujeitos que recebem da catequese/batismo comprometidos com 
o caminho;

3 Líderes preparados e com conceitos claros;
3 Lideranças com clareza do caminho da Igreja de Goiás;
3 Pessoas para uma atuação e leitura crítica da realidade.
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Comunicação

3 Apresentar o projeto para as lideranças da catequese e do batis-
mo e agentes em todas as paróquias e comunidades;

3 Criar um espaço nas redes sociais, nos meios de comunicação 
das paróquias da região para comunicar os passos do projeto;

3 Enviar notícia para o site da Diocese;
3 Comunicar com o setor de catequese do Regional Centro-Oeste 

e da CNBB;
3 Organizar uma lista dos correios eletrônicos (e-mail) de todas as 

lideranças das paróquias – Pastoral do Batismo e catequese para 
enviar comunicação sobre o caminho a ser realizado;

3 Preparar um informativo virtual com as notícias e informações 
de textos, para a lista de contados.

PROGRAMA 2
RENOVAÇÃO DA VIDA COMUNITÁRIA

Projeto 1
Construir as rede de comunidades 

e fortalecer pastorais

Objetivo

Organizar e acompanhar as comunidades, fortalecer as pastorais: 
Família, Juventude e Dízimo, para que assumam seu protagonismo na 
evangelização. Exercitar com a comunidade a partilha e seu significa-
do, em vista de formar lideranças.

Justificativa

Nas escutas realizadas através das visitas na comunidade em pre-
paração para a 19ª Assembleia Diocesana deparamos com várias situ-
ações: solidão, pessoas afastadas da comunidade, conflitos familiares, 
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dificuldade de diálogo entre as gerações, falta de condições econômi-
cas; autoritarismo nas relações entre as pessoas; situação de desempre-
go, emprego que afasta pessoas da família; ausência da transmissão da 
religião, famílias que não acompanham a educação da fé dos/as filhos/
as, pouco desejo da experiência comunitária; pouco interesse pela cria-
ção de novos grupos e, revelando a necessidade de organizar melhor, 
com novas metodologias e aprofundamento da dimensão da partilha.

Por estas situações que nos desafiam percebemos a necessidade 
de organizar e acompanhar uma ação evangelizadora junto às famílias 
compostas nos seus diferentes matizes em nossa região – pai, mãe e 
filhos, mãe solteira, viúvos e viúvas, casais de segunda união, casais 
separados ou divorciados sem a segunda união, casais católicos com 
união civil, união de fato livre, netos e avós... Na região esta pastoral 
está organizada em duas paróquias. Há paróquias em que não é possí-
vel ser realizado o trabalho somente com casais. Por esta razão a pro-
posta é de assumir a Pastoral da Família que acompanhe estas famílias 
para escutá-las e organizar um trabalho com elas e a partir delas.

A situação da juventude foi um dos destaques da assembleia, as 
rodas de conversa revelam que existem conflitos nas famílias, pouca 
capacidade de escuta dos adolescentes e jovens, dificuldades de or-
ganizar-se em grupo, fácil acesso a drogas, situação do desemprego. 
Também há necessidade de fortalecer a Pastoral da Juventude, pois 
a presença e participação dos jovens estão marcadas por momentos 
difíceis. Em muitas paróquias falta o acompanhamento que permita 
realizar processos na educação da fé.

Queremos que estas pastorais mencionadas acima se tornem ins-
trumento para a promoção da vida e de uma pastoral de conjunto, 
levando as pessoas a buscar a vida em comunidade e, por ela, a prática 
da justiça, do perdão e da Eucaristia/partilha. Isto é, promover uma 
Igreja discípula, acolhedora e profética, com ministérios que envol-
vam a vida eclesial e social desta porção do povo de Deus.
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2012
Retomar o caminho a partir das decisões da

19ª Assembleia Diocesana

Visitar e dialogar com a comunidade de Marcos. 
Planejar tendo como foco este recorte da Opção Fundamental: 

“Discípulos/as de Jesus Cristo queremos construir relações de solida-
riedade, justiça e comunhão abertos/as à diversidade”.

3 Realização de encontro para receber os símbolos da Jornada 
Mundial da Juventude;

3 Encontros das lideranças da Região para acompanhar a PJ da 
Região;

3 Encontros de Pastoral da Família;
3 Percepção das situações de famílias existentes na região e os ser-

viços prestados pela Igreja e o que eles atendem ou quem não 
está atendido.

2013
Testemunhar nosso jeito de ser 

Igreja-Missionária

Visitar e dialogar com a comunidade de Lucas. 
Comunicar nossa adesão ao Reino a partir do recorte da 

Opção Fundamental: “Convocados pelo batismo a sermos missio-
nários/as”.

3 Fazer um levantamento da organização dos serviços que existem 
nas comunidades sobre família, juventude e dízimo;

3 Organizar três grupos para fazer o levantamento: Família, jovens 
e pessoas que estão na Pastoral do Dízimo;

3 Realizar um mapa da região que indique: número de grupos de 
casais, de jovens e da organização do dízimo;

3 Identificar pessoas que podem contribuir com estes serviços;
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3 Organizar um caminho de formação de lideranças que perpasse 
pela compreensão dos conceitos de família, juventude e de parti-
lha/Dízimo;

3 Oferecer um espaço de espiritualidade para casais, jovens e lide-
ranças da Pastoral do Dízimo;

3 Apoiar a juventude da região para participar da JMJ;
3 Acompanhar as comunidades da cidade e da zona rural, organi-

zar o estudo sobre o tema da Campanha da Fraternidade, prepa-
rar lideranças das pastorais da Família e Juventude para organi-
zar vários grupos sobre os círculos bíblicos na região.

2014
Aprofundar nosso jeito de ser 

Igreja-Comunidade

Visitar e dialogar com a comunidade de Mateus. 
Vivenciar uma Igreja circular segundo o recorte da Opção 

Fundamental: “Optamos por ser uma grande rede de comunidade 
eclesial de base que una fé e vida”.

3 Aprofundar o tema, Igreja Povo de Deus, estudar o documento 
do Vaticano II (Lumem Gentium) e as Conferências Episcopais 
que tratam do tema para a América Latina;

3 Acompanhar a formação e preparação das comunidades para a 
vivência dos Subsídios, preparando lideranças para a realização 
de encontros atrativos, capazes de motivar o povo para a partici-
pação;

3 Fortalecer as equipes de coordenação e acompanhamento das fa-
mílias, juventude e dízimo a partir do estudo da comunidade de 
Mateus;

3 Preparar a comunidade para a vivência da CF que trata das si-
tuações do tráfico humano e a influência nas famílias, de modo 
especial na juventude;

3 Organizar espaços de espiritualidade sobre a vivência da comu-
nidade de Mateus. 
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2015
Refletir e transformar

Visitar e dialogar com a comunidade de João.
Refletir a Opção Fundamental: “Renovamos com as pessoas 

excluídas do campo e da cidade, a evangélica opção pelos pobres, 
lutando com elas pela urgente defesa do meio ambiente e pela vida 
em plenitude”.

3 Construir um programa de formação para famílias, desde a comuni-
dade de João, identificar os símbolos de hoje para dialogar com João;

3 Acompanhar as comunidades da zona rural e urbana na pre-
paração dos roteiros para os círculos e encontros das famílias e 
CEBs, preparar as lideranças, capacitar os coordenadores/as para 
realizar os encontros;

3 Acompanhar os movimentos da região integrando-os na cami-
nhada da Diocese;

3 Continuar o acompanhamento aos grupos de famílias e juventude;
3 Ampliar e trabalhar o conceito de dízimo.
3 Realizar grupos de estudo sobre o tema da caridade e da trans-

formação da sociedade;
3 Organizar a Pastoral da Família em três núcleos: lideranças que 

acompanham a fase pré-matrimonial, pós-matrimonial e dos casos 
especiais. Que a família seja protagonista da evangelização, promo-
vendo os valores permanentes com base da sociedade e da Igreja;

3 Lutar por políticas públicas que promovam a família principal-
mente da classe menos favorecida, nas áreas de educação e saúde.

2016
Celebrar a vida e a caminhada 

como Igreja-Orante

Dialogar com as Primeiras Comunidades dos Atos dos 
Apóstolos. 
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Reconhecer a Opção Fundamental desde o recorte: “A compai-
xão, a Palavra, a prática do Ressuscitado animarão nossa caminhada”.

3 Retomar com as pastorais da Família, Juventude e do Dízimo 
todo caminho percorrido para identificar as mudanças na vida 
da comunidade;

3 Mapear os serviços – grupos de família, juventude e de dízimo 
e comparar com o mapa anterior identificando o crescimento 
quantitativo;

3 Ampliar e trabalhar o conceito de Dízimo.
3 Estudar os Atos dos Apóstolos como testemunhas do Ressuscitado, 

para celebrar com os grupos, a vida da comunidade;
3 Realizar uma avaliação para perceber se os pontos de chegada 

foram alcançados;
3 Organizar o plano dos próximos 4 anos a partir da 20ª Assembleia 

Diocesana.

METAS – Ponto de chegada em novembro 2016

3 Organizado e fortalecido as pastorais da Família, Juventude e 
Dízimo nas paróquias do regional;

3 Ampliado o diálogo entre as pastorais, movimentos e serviços na 
região;

3 Trabalhado a espiritualidade bíblica a partir das visitas e di-
álogo com as comunidades de Lucas, Mateus, João e Atos dos 
Apóstolos;

3 Ampliado os vínculos entre as pessoas e comunidades e cons-
truído relações de respeito e acolhida entre leigos e agentes;

3 Criado espaços de participação da juventude na comunidade;
3 Formado lideranças para a comunidade, capazes de defender a 

vida;
3 Conhecida a realidade das famílias, identificado as situações da 

vida e buscado transformar estas realidades como comunidade;
3 Criado um espírito de unidade na diversidade;
3 Ampliado o conceito de Dízimo;
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3 Aprofundado alguns conceitos/fundamentos na formação de 
uma Rede de Comunidades.

Recursos humanos

3 Criar, em cada paróquia, as equipes das pastorais da Família, 
Juventude e Dízimo, onde não estão organizadas e fortalecer as 
que existem com novas lideranças;

3 Escolher 02 agentes da região e uma equipe de lideranças para 
acompanhar o projeto.

Recursos financeiros

 Despesas previstas
3 Viagens para reuniões de planejamento, elaboração da proposta, 

participação das formações oferecidas nas paróquias;
3 Cópia de textos para estudos em grupo;
3 Alimentação nos encontros de formação;
3 Despesas com uso de computador, internet.
 Fontes de apoio
3 Arrecadação/contribuição dos participantes;
3 Contribuições das paróquias/ região;
3 Colaboração das famílias da comunidade.

Critérios para a avaliação

3 Comunidade acolhedora das famílias e dos jovens;
3 Líderes preparados e com conceitos claros;
3 Lideranças com clareza do caminho da Igreja de Goiás;
3 Pessoas para uma atuação e leitura crítica da realidade;
3 Ampliado o diálogo entre as comunidades e movimentos.

Comunicação

3 Apresentar e dialogar sobre o projeto com a família, jovens e 
agentes em todas as paróquias e comunidades;

3 Criar um espaço nas redes sociais, nos espaços de comunicação 
das paróquias da região para comunicar os passos do projeto;
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3 Manter atualizado o mapa dos grupos – quantidade de grupos 
por paróquias;

3 Enviar notícias para o site da Diocese;
3 Comunicar com o setor de família e juventude do Regional 

Centro-Oeste e da CNBB;
3 Participado da Jornada Mundial da Juventude;
3 Participado dos encontros das CEBs;
3 Organizar uma lista dos correios eletrônicos (e-mail) de todas as 

lideranças das paróquias (das pastorais).

PROGRAMA 3
ANIMAÇÃO MISSIONÁRIA

Objetivo

Trabalhar a dimensão missionária assumindo nossa convocação 
como batizados para sermos discípulos missionários e missionárias 
no testemunho do compromisso com o Ressuscitado para que haja 
vida e vida em abundância (Jo 10, 10).

Justificativa

Percebemos em nossas práticas pastorais isolamento, falta de 
entrosamento, falta de unidade entre pastorais e grupos, revelando a 
ausência de uma espiritualidade missionária. Portanto, necessitamos 
de uma formação que leve ao compromisso missionário a partir do 
Evangelho para a prática do seguimento de Jesus Cristo.

Assumir a nossa vocação de batizados para sermos missionários/
as em todos os ambientes: trabalho, família, lazer, porque queremos 
construir redes de relações de solidariedade, justiça e comunhão, 
abertos à diversidade.
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2012
Retomar o caminho a partir das decisões da 

19ª Assembleia Diocesana

Visitar e dialogar com a comunidade de Marcos. 
Planejar tendo como foco este recorte da Opção Fundamental: 

“Discípulos/as de Jesus Cristo queremos construir relações de solida-
riedade, justiça e comunhão abertos/as à diversidade”.

3 Planejar o caminho, identificar as experiências de missão em 
nossa região;

3 Participar da missão em Sanclerlândia;
3 Avaliar o caminho percorrido.

 
2013

Testemunhar nosso jeito de ser 
Igreja-Missionária

Visitar e dialogar com comunidade de Lucas. 
Comunicar nossa adesão ao Reino a partir do recorte da 

Opção Fundamental: “Convocados pelo batismo a sermos missio-
nários/as”.

3 Motivar a criação de equipes nas paróquias e na região para 
acompanhar as atividades da missão;

3 Visitar e dialogar com a comunidade de Lucas – identificar nela 
a força missionária organizando estudos;

3 Motivar momentos de oração a partir da leitura orante para for-
talecer uma espiritualidade missionária;

3 Organizar Semanas Missionárias com a juventude envolvendo 
todas as forças vivas da comunidade; 

3 Fazer um levantamento dos conceitos que temos na comunidade 
sobre juventude, perceber e refletir as implicações destes concei-
tos em nossas práticas de relação com estes sujeitos.
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2014
Aprofundar nosso jeito de ser 

Igreja-Comunidade

Visitar e dialogar com a comunidade de Mateus. 
Vivenciar uma Igreja circular segundo o recorte da Opção 

Fundamental: “Optamos por ser uma grande rede de comunidade 
eclesial de base que una fé e vida”.

3 Conhecer a proposta da Semana Missionária oferecida pela CNBB;
3 Apoiar e acompanhar a realização da Semana Missionária em 

preparação à JMJ na diocese;
3 Avaliar o caminho realizado para perceber se houve maior apro-

ximação entre as pastorais e grupos durante o ano;
3 Rever o programa e projeto de missão previsto até 2016, fazer os 

ajustes;
3 Estudar a comunidade de Mateus para visitar e dialogar com as 

pessoas e lugares que Mateus nos apresenta, continuar a forma-
ção bíblico-espiritual;

3 Fortalecer a equipe missionária da paróquia buscando convocar 
pessoas das pastorais, movimentos e serviços;

3 Preparar lideranças, aprofundando o conceito de Igreja Povo de 
Deus, a partir do documento Lumen Gentium (Luz para os povos);

3 Realizar a missão em um bairro da paróquia ou na zona rural do 
Município.

2015
Transformar a realidade a partir da vivência 

de uma Igreja-Profética

Visitar e dialogar com a comunidade de João.
Refletir a Opção Fundamental desde o recorte: “Renovamos 

com as pessoas excluídas do campo e da cidade, a evangélica opção 
pelos pobres, lutando com elas pela urgente defesa do meio ambiente 
e pela vida em plenitude”.
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3 Retomar o Plano do Programa e Projeto para ajustar o caminho, 
coisas que foram feitas e outras que surgiram que podem ser as-
sumidas pela equipe;

3 Organizar grupos de estudo sobre o funcionamento da socieda-
de para atuar e realizar uma missão que seja transformadora das 
situações de morte existentes nas comunidades;

3 Estudar o documento do Vaticano II, Gaudium et Spes, aprofun-
dar o ano da Caridade, estudar os conceitos;

3 Participar ou realizar a Missão em uma das cidades da Região.

2016
Celebrar a vida e a caminhada como 

Igreja-Orante

Dialogar com as Primeiras Comunidades dos Atos dos Apóstolos. 
Reconhecer a Opção Fundamental desde o recorte: “A compai-

xão, a Palavra, a prática do Ressuscitado animarão nossa caminhada”.

3 Retomar o plano de trabalho, o caminho realizado, prever para o 
ano a avaliação das atividades realizadas;

3 Organizar momentos de confraternização com as equipes em 
nível de paróquia e de região para retomar o caminho feito, am-
pliar os vínculos de amizade;

3 Estudar e organizar momentos de celebrações do documento do 
Vaticano II (Sacrosantum Concillium) – Liturgia;

3 Organizar, a partir das equipes missionárias, a escuta nas famí-
lias, com os jovens, com os adolescentes e crianças sobre o cami-
nho realizado, identificar as mudanças na comunidade a partir 
do projeto assumido;

3 Identificar situações que continuam pedindo atenção de nossa 
evangelização.

METAS – Ponto de chegada em novembro 2016

3 Formado as equipes missionárias na região e motivada a criação 
em cada paróquia;
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3 Trabalhado a espiritualidade bíblica a partir das visitas e di-
álogo com as comunidades de Lucas, Mateus, João e Atos dos 
Apóstolos;

3 Ampliado os vínculos entre as pessoas e comunidades e constru-
ído relações de respeito e acolhida entre todos;

3 Dinamizado a missão como lugar de testemunho do Ressuscitado 
nas comunidades;

3 Formado lideranças para a comunidade;
3 Fortalecido o trabalho de educação da fé através de um testemu-

nho cristão como discípulo-missionário;
3 Realizado junto com as pastorais atividades coletivas, com parti-

cipação e respeito à autonomia dos sujeitos envolvidos;
3 Aprofundado alguns conceitos: Povo de Deus, Batismo, 

Juventude, Família e conhecido melhor sobre liturgia e missão. 

Recursos humanos

3 Motivar a criação de uma equipe em cada paróquia responsável 
pelo projeto de missão;

3 Escolher 02 agentes da região e uma equipe de lideranças leigas 
para acompanhar o projeto.

Recursos financeiros

 Despesas previstas
3 Viagens para reuniões de planejamento, elaboração da proposta, 

participação das formações oferecidas nas paróquias;
3 Cópia de textos para estudos em grupo;
3 Alimentação para os missionários quando forem na paróquia ou 

na zona rural;
3 Despesas com uso de computador, internet.
 Fontes de apoio
3 Arrecadação/contribuição dos participantes;
3 Contribuições das paróquias/ região;
3 Colaboração das famílias da comunidade.
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Critérios para a avaliação

3 Lideranças com clareza do seu ser discípulo-missionário;
3 Líderes preparados e com conceitos claros;
3 Lideranças com clareza do caminho da Igreja de Goiás;
3 Pessoas preparadas para uma atuação e leitura critica da realidade;
3 Lideranças com clareza da Opção Fundamental e seu significado 

para a vida pessoal e da Igreja de Goiás.

Comunicação

3 Apresentar o projeto para as lideranças das pastorais convocadas 
para formar as equipes, organizar o plano de trabalho, distribuir 
as tarefas entre as pessoas;

3 Criar um espaço nas redes sociais para a Região com espaços de 
comunicação das paróquias da região para comunicar os passos 
do projeto;

3 Enviar notícia para o site da Diocese; responsáveis pela Missão em 
todos os níveis tanto do Regional Centro-Oeste como da CNBB;

3 Organizar uma lista dos correios eletrônicos (e-mail) de todas as 
lideranças das paróquias – das equipes da missão, para comuni-
cação pessoal;

3 Comunicar nas celebrações;
3 Organizar murais com fotos nas portas das Igrejas e comunidades. 

PROGRAMA 4 
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

Projeto 1
Escola de Fé e Política

Objetivo

Desenvolver uma formação política das lideranças das paróquias 
que atuam nos diversos âmbitos da Igreja e da Sociedade para atuarem 
a partir do compromisso eclesial com atuação crítica na realidade.
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Justificativa

Reconhecemos em nossa 19ª Assembleia Diocesana que vive-
mos mergulhados em um sistema capitalista, neoliberal, que nos iso-
la e exclui muitos de nossos irmãos dos bens criados para todos/as. 
Percebemos que as instituições e, de modo especial, os meios de co-
municação tendem a influenciar nossas atitudes de seguir Jesus. Aqui 
em nossa região, podemos constatar a concentração de terras nas 
mãos de poucos, também reconhecemos a luta pela terra de assenta-
mentos, a falta de cuidado com os rios, a falta de espaço de lazer para 
as famílias, a ausência de pessoas que defendem os direitos humanos, 
como por exemplo, os conselhos, o legislativo e o executivo, em sua 
maioria sua ação visa os interesses pessoais e não públicos.

Percebemos em nosso processo de avaliação da 19ª Assembleia 
Diocesana que o ser cristão exige um compromisso com a cocriação.

2012
Retomar o caminho a partir das decisões da

19ª Assembleia Diocesana. 

Visitar e dialogar com a comunidade de Marcos. 
Planejar tendo como foco este recorte da Opção Fundamental: 

“Discípulos/as de Jesus Cristo queremos construir relações de solida-
riedade, justiça e comunhão abertos/as à diversidade”.

3 Rever as situações da vida do povo, perceber os gritos e necessi-
dades do povo;

3 Planejar o caminho;
3 Organizar momentos com os grupos para refletir e rezar.

2013
Testemunhar nosso jeito de ser 

Igreja-Missionária

Visitar e dialogar com a comunidade de Lucas. 
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Comunicar nossa adesão ao Reino a partir do recorte da 
Opção Fundamental: “Convocados pelo batismo a sermos missio-
nários/as”.

3 Fazer o levantamento das necessidades das lideranças;
3 Organizar uma equipe da Escola de Fé e Cidadania;
3 Organizar um programa de formação da Escola de Fé e Cidadania;
3 Estudar a realidade da juventude a partir das situações de desem-

prego, políticas públicas, participação política;
3 Estudar com a equipe o tema da droga, de modo a entender por-

que a sociedade necessita delas;
3 Conhecer o funcionamento dos conselhos de direitos dos muni-

cípios, saber quais funcionam e como funcionam;
3 Motivar a formação de um grupo para acompanhamento das de-

cisões das Câmaras de Vereadores dos municípios.

2014
Aprofundar nosso jeito de ser 

Igreja-Comunidade

Visitar e dialogar com a comunidade de Mateus. 
Vivenciar uma Igreja circular segundo o recorte da Opção 

Fundamental: “Optamos por ser uma grande rede de comunidade 
eclesial de base que una fé e vida”.

3 Prever uma Escola com 4 ou 5 etapas para o ano, realizada em 
um ou dois municípios com estrutura de acolhida;

3 Comparar os compromissos de transformação das estruturas da 
sociedade do tempo de Jesus e dos tempos de hoje;

3 Continuar acompanhando das decisões da Câmara de Vereadores 
e comunicando com a comunidade, motivando outras pessoas a 
participar;

3 Organizar grupos sobre a participação política do cidadão;
3 Incentivar pessoas para se inscreverem na Escola de Fé e 

Cidadania;
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3 Realizar a escola, sendo um dia presencial, outros conteúdos 
para estudo pessoal, grupo ou por computador, verificando o 
acesso dos participantes.

2015
Transformar a realidade a partir da vivência 

de uma Igreja-Profética

Visitar e dialogar com a comunidade de João.
Refletir a Opção Fundamental desde o recorte: “Renovamos 

com as pessoas excluídas do campo e da cidade, a evangélica opção 
pelos pobres, lutando com elas pela urgente defesa do meio ambiente 
e pela vida em plenitude”.

3	 Realizar a segunda Escola de Fé e Cidadania, preparar conse-
lheiros para participar com clareza das decisões e defender os 
direitos, conhecendo como funciona a instituição;

3	 Continuar acompanhando a Câmara de Vereadores para ocupar 
os espaços de participação;

3	 Integrar os serviços dos vicentinos, instituições e outros nos ser-
viços de transformação da sociedade;

3	 Integrar a reflexão de partilha do dízimo com o exercício de par-
tilha e caridade nas vivências de trabalho, escola, política.

2016
Celebrar a vida e a caminhada 

como Igreja-Orante

Dialogar com as Primeiras Comunidades dos Atos dos Apóstolos. 
Reconhecer a Opção Fundamental desde o recorte: “A compai-

xão, a Palavra, a prática do Ressuscitado animarão nossa caminhada”.

3	 Retomar o caminho feito, perceber as mudanças na mentalidade 
das lideranças envolvidas no acompanhamento à Câmara e na 
Escola de Fé e Cidadania.
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3	 Formar os representantes dos conselhos para uma participação 
ativa e consciente.

METAS – Ponto de chegada em novembro 2016

3	 Formado lideranças para acompanhamento dos conselhos;
3	 Organizado equipes e realizado a Escola de Fé e Cidadania;
3	 Criado consciência dos pobres para assumir o seu protagonismo 

e sua transformação social;
3	 Trabalhado a espiritualidade bíblica no compromisso com a 

transformação social;
3	 Ampliado os vínculos entre as pessoas e comunidades e cons-

truído relações de respeito e acolhida entre todos;
3	 Criado espaços de participação da juventude na comunidade;
3	 Formado lideranças para a comunidade capazes de defender a vida;
3	 Articulado os serviços de transformação social nas comunidades;
3	 Criado um espírito de unidade na diversidade a partir de meto-

dologias e conteúdos adequados a cada público;
3	 Aprofundado alguns conceitos fundamentais sobre o funciona-

mento da sociedade, políticas públicas, conselho.
3	 Despertado pessoas para atuar no ambiente da Igreja e da 

Instituição Pública comprometidas com a transformação social;
3	 Preparado lideranças para uma leitura e atuação crítica da realidade;
3	 Acompanhado a formação de Conselhos de direitos nos diversos 

municípios

Recursos humanos

3	 Criar as equipes da Escola de Formação para Fé e Cidadania;
3	 Escolher 02 agentes da região e uma equipe de lideranças leigas 

para acompanhar o projeto.

Recursos financeiros

 Despesas previstas
3	 Viagens para reuniões de planejamento, elaboração da proposta, 

participação das formações oferecidas nas paróquias;
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3	 Cópia de textos para estudos em grupo;
3	 Alimentação nos encontros de formação;
3	 Despesas com uso de computador, internet.
 Fontes de apoio
3	 Arrecadação/contribuição dos participantes;
3	 Contribuições das paróquias/ região;
3	 Colaboração das famílias da comunidade.

Critérios para a avaliação

3	 Comunidade conhecedora dos direitos;
3	 Líderes preparados e com conceitos claros;
3	 Lideranças com clareza do caminho da Igreja de Goiás;
3	 Assumido com clareza na opção pelos pobres;
3	 Pessoas com uma atuação e leitura crítica da realidade;
3	 Participação da comunidade na esfera política do município.

Comunicação

3	 Apresentar e dialogar o projeto para o debate com os grupos e 
pessoas envolvidas na dimensão sócio-transformadora;

3	 Ampliar ou criar um espaço nas redes sociais, nos espaços de 
comunicação das paróquias da região para comunicar os passos 
do projeto;

3	 Manter atualizado o levantamento das políticas públicas e dos 
conselhos;

3	 Enviar notícias para o site da Diocese; com o setores do Regional 
Centro-Oeste e da CNBB;

3	 Organizar uma lista dos correios eletrônicos (e-mail) de todas as 
lideranças das paróquias - das pastorais.


