
Assembleia Pastoral
Forania Nossa Senhora do Bom Sucesso



Dinâmica da Assembleia

1. Apresentação das indicações das Paróquias;

2. Complementos, se houver necessidade;

3. Apresentação da Síntese com 4 eixos, palavras-Chaves e Ações 

Pastorais

4. Escolha por maioria simples, de três eixos, para serem 

encaminhados para a Diocese.



www.paroquiabomsucesso.com.br/downloads









Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso

EVANGELIZAÇÃO 
E MISSÃO JUVENTUDE ACOLHIDA



EVANGELIZAÇÃO E DA MISSÃO

EVANGELIZAÇÃO DA FAMÍLIA

Visita missionária às casas; Círculos Bíblicos nas casas para
aprofundar a Palavra de Deus; Ampliar as ações
evangelizadoras no mês Missionário e na Semana da
Família;

FORMAÇÃO

Encontros de Formação Bíblica, sobre a Doutrina Social da
Igreja, Liturgia e para Novas Lideranças; Conscientizar com
mais frequência sobre o Dízimo nas missas e homilias.

PASTORAL

Grupos de Oração e de estudos com horários alternativos
(diurno); Retiros de Conversão; Encontros para namorados,
noivos e família; Promover o Terço dos Homens e das
Mulheres em âmbito paroquial; Missas com as crianças;
Diminuir o número de pastorais e tornar suas ações bem
planejadas e efetivas.

AÇÃO SOCIAL
Desenvolvimento de projetos sociais que atendam aos mais 
necessitados.



JUVENTUDE
Criar eventos que atraiam os jovens, como retiros,
gincanas, jogos, Evangeliza Show; oficinas, corais,
etc.
Desenvolvimento da sua espiritualidade como
cristão;
Acesso a Palavra de Deus;
Desenvolvimento de Projetos Sociais com os jovens;
Atenção aos catequizandos da Crisma;



ACOLHIDA
Acolher as pessoas não só dentro da igreja, mas fora
dela também;
Mutirões de casa em casa com visitas e convites
mostrando uma igreja acolhedora.



Paróquia Nossa Senhora da Assunção

FORMAÇÃO
ABORDAGEM 

DE TEMAS 
ATUAIS

FAMÍLIA



FORMAÇÃO
Bíblica, Litúrgica, Catequética e Doutrina
Social da Igreja

ABORDAGEM DE 
TEMAS

(FAMÍLIA/JUVENTUDE)

Abordar os grandes problemas atuais que
atingem a família e os jovens, com o
objetivo de combater as situações que
favorecem a desestruturação familiar, bem
como favorecer subsídios de apoio aos
jovens.

FAMÍLIA

Ir às famílias afastadas, oferecendo
assistência religiosa (Palavra), assistência
social (Pão) através dos ministros da
Palavra, da Caridade e dos MESCE.



Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima

JUVENTUDE IR AO 
ENCONTRO ACOLHIDA



JUVENTUDE

"Formar acompanhadores de jovens, promover
missões juvenis em vista da renovação de
experiências da fé e de projetos vocacionais e abrir
espaços para que os jovens criem novas formas de
missão, por exemplo, nas redes sociais" (DGAE 194,
cf. ChV, n. 240, 241 e 246).

IR AO ENCONTRO DAS 
PESSOAS

Revisar as ações da paróquia fortalecendo os setores,
possibilitando todas as formas de encontro de
pessoas. Ex.: Terço em família, missa de setor,
missões paroquiais etc.

ACOLHIDA

Promover atitudes de acolhimento. Introduzir as
pessoas que chegam na vida e na pastoral da Igreja,
principalmente aquelas que são marginalizados. Ex.:
Casais de segunda união, pessoas com dependência
química.



Paróquia Nossa Senhora das Graças

DIVULGAR APRIMORAR REFORMAR



DIVULGAR
Divulgar na porta da Igreja toda a programação
paroquial do mês atual e do mês seguinte

APRIMORAR

Aprimorar e divulgar o “Projeto Anjo da Guarda”:
consiste em todos os agentes de pastoral são
chamados a atuarem como anjo da guarda,
convidando pessoas que se afastaram ou que se
nunca fizeram presentes na realidade paroquial a
participarem dos diversos momentos de
evangelização.

REFORMAR

Reformar a estrutura física das capelas da Paróquia
para melhor acolher o povo numa estrutura bonita e
confortável.



Paróquia São Vicente de Paulo

DEPENDÊNCIA 
QUÍMICA ACOLHIDA PASTORAL 

ORGÂNICA



DEPENDÊNCIA QUÍMICA
Trabalho no que diz respeito a prevenção. Trata-se de
recuperar neles a dignidade da pessoa humana e a
santidade de filhos amados por Deus.

ACOLHIDA

Vale lembrar que ela já está presente no atual plano
diocesano de Pastoral. Sabemos que quando falamos em
acolhida pode gerar uma concepção equivocada de
resumir-se esta dimensão em Pastoral da Acolhida. O
nosso CPP tem consciência de que esta prioridade não é só
dela, mas de todos os cristãos.

PASTORAL ORGÂNICA

Não só em âmbito paroquial, mas também em âmbito
diocesano. É uma necessidade de toda a Igreja! As
pastorais se unirem cada vez mais em vista de uma ação
evangelizadora e catequética, contando sempre com uma
formação permanente enquanto atualização para os
nossos leigos e nossas leigas.



Paróquia São Cristóvão

EVANGELIZAÇÃO FAMÍLIA JUVENTUDE



EVANGELIZAÇÃO Evangelizar através de Círculos Bíblicos

FAMÍLIA Visitar e acolher melhor as famílias

JUVENTUDE Proporcionar espaços interativos que envolvam os jovens



Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos

IGREJA EM 
SAÍDA

SENSO 
PAROQUIAL COMUNICAÇÃO



IGREJA EM SAÍDA

A Igreja precisa sair em missão (Marcos 16,15) “Ide por
todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura”. Está
no documento de Aparecida e também é um pedido
recorrente do Papa Francisco ( que usa a expressão de
Igreja em saída: “a Igreja precisa ter o cheiro do povo”.

SENSO PAROQUIAL

Fazer o Senso Paroquial para conhecer a realidade de
cada paróquia: Crianças que já receberam ou não o
Sacramento do Batismo; Adolescentes e Jovens que já
receberam ou não o Sacramento da Eucaristia.
Adolescentes e Jovens que já receberam ou não o
Sacramento do Crisma. Casais que receberam ou não o
Sacramento do Matrimônio, e se vivem em 2ª União.

COMUNICAÇÃO

Investir e Acreditar nos meios de Comunicação para a
divulgação da Evangelização.



Paróquia São Miguel Arcanjo

FORMAÇÃO FAMÍLIA JUVENTUDE



FORMAÇÃO
Intensificar os cursos Bíblicos, Escola da fé, Leitura Orante
da bíblia. Aprofundamento do Catecismo da Igreja
Católica.

FAMÍLIA

Atenção ao processo de desestruturação e fragmentação
da família. Realização de encontros de casais, formação
com os pais das crianças da Catequese, melhor
organização e atuação da Pastoral Familiar na Paróquia.

JUVENTUDE

Retiros, Encontros de Jovens, Luau, Palestras sobre o uso
abusivo de álcool, drogas e a banalização da sexualidade.



Paróquia Sant’Ana

ESPIRITUALIDADE EVANGELIZAÇÃO FORMAÇÃO



ESPIRITUALIDADE
Incentivar, planejar, programar momentos fortes, tais
como os momentos especiais da liturgia, retiros para
agentes, jovens e adolescentes. Momentos de avivamento
da fé. Desenvolver a intimidade e a amizade com Jesus.

EVANGELIZAÇÃO DE 
CASA EM CASA

Sermos uma Igreja em saída. Superar a acomodação
pastoral. Enfrentar a realidade. Preparar agentes para ir
ao encontro das pessoas. Romper o círculo vicioso de
pequenos grupos que querem se acomodar dentro da
Igreja-Templo sem renovar-se.

FORMAÇÃO BÍBLICA, 
TEOLÓGICA E 

PASTORAL

Desenvolvimento da catequese como um processo para a
vida. Conhecer a Palavra de Deus. Evitar ser o cristão
consumidor dos serviços eclesiais. Conhecer o Catecismo
da Igreja Católica.



SINTETIZANDO



EIXOS

FAMÍLIA JUVENTUDE ACOLHIDA FORMAÇÃO



EIXO REFERÊNCIAS
PALAVRAS-CHAVES AÇÕES PASTORAIS

FAMÍLIA

1.Igreja em saída; 

2.Ir ao encontro, 

3.Enfrentar 

realidade; 

4.Ação social; 

5.Evangelização.

Círculo Bíblico, Setorização, Missas, Terços
e Encontros em Família; Projetos Sociais
em diálogo com os Poderes Públicos; Visita
missionária às casas; Ampliar as ações
evangelizadoras no mês Missionário e na
Semana da Família; Realização de
encontros de casais, formação com os pais
das crianças da Catequese, melhor
organização e atuação da Pastoral Familiar
na Paróquia.



EIXO REFERÊNCIAS
PALAVRAS-CHAVES AÇÕES PASTORAIS

JUVENTUDE

1.Atenção; 

2.Acolhida;

3.Acompanhar;

4.Drogas; 

5.Sexualidade.

Desenvolver retiros, gincanas, jogos, shows,
oficinas, projetos sociais, trabalho de prevenção
as drogas, álcool e demais vícios educar para a
sexualidade e afetividade. Atenção aos grupos de
catequese (Crisma).

Formar acompanhadores de jovens, promover
missões juvenis em vista da renovação de
experiências da fé e de projetos vocacionais e
abrir espaços para que os jovens criem novas
formas de missão, por exemplo, nas redes sociais"



EIXO REFERÊNCIAS
PALAVRAS-CHAVES AÇÕES PASTORAIS

ACOLHIDA

1.Atitude Cristã;

2.Abertura 

Pastoral;

3.Receber bem;

4.Espírito de 

Diálogo;

5.Romper Vícios.

Ações decorrentes, dos Padres, da 
Secretaria Paroquial e de todas as 
Pastorais e Movimentos Eclesiais; Promover 
atitudes de acolhimento. 

Introduzir as pessoas que chegam na vida e 
na pastoral da Igreja, principalmente 
aquelas que são marginalizados. Ex.: 
Casais de segunda união, pessoas com 
dependência química.



EIXO REFERÊNCIAS
PALAVRAS-CHAVES AÇÕES PASTORAIS

FORMAÇÃO

1.Bíblica;

2.Teológica;

3.Doutrina 

Social;

4.Espiritual;

5.Catequética.

Desenvolver momentos 
formativos nas Paróquias; 
Utilizar-se das ferramentas de 
comunicação; Organização de 
conteúdo; Retiros; 
Desenvolvimento das lideranças; 
Cultivar a Espiritualidade.



EIXO REFERÊNCIAS
PALAVRAS-CHAVES AÇÕES PASTORAIS

FAMÍLIA

1. Igreja em saída; 
2. Ir ao encontro, 
3. Enfrentar realidade; 
4. Ação social; 
5. Evangelização.
6. Acolhida

Círculo Bíblico, Setorização, Missas, Terços e Encontros em Família; Projetos Sociais
em diálogo com os Poderes Públicos; Visita missionária às casas; Ampliar as ações
evangelizadoras no mês Missionário e na Semana da Família; Realização de encontros
de casais, formação com os pais das crianças da Catequese, melhor organização e
atuação da Pastoral Familiar na Paróquia. Semana Nascituro. Atitude cristã da
Acolhida.

JUVENTUDE

1. Atenção; 
2. Acolhida;
3. Acompanhamento;
4. Drogas; 
5. Sexualidade.

Desenvolver retiros, gincanas, jogos, shows, oficinas, projetos sociais, trabalho de
prevenção as drogas, álcool e demais vícios educar para a sexualidade e afetividade.
Atenção aos grupos de catequese (Crisma). Formar acompanhadores de jovens,
promover missões juvenis em vista da renovação de experiências da fé e de projetos
vocacionais e abrir espaços para que os jovens criem novas formas de missão, por
exemplo, nas redes sociais”. Atitude cristã da Acolhida.

FORMAÇÃO

1. Bíblica;
2. Teológica;
3. Doutrina Social;
4. Espiritual;
5. Catequética.
6. Acolhida

Desenvolver momentos formativos nas Paróquias; Utilizar-se das ferramentas de
comunicação (plataformas online/EAD); Organização de conteúdo; Retiros;
Desenvolvimento das lideranças; Cultivar a Espiritualidade. Atitude cristã da Acolhida.


