PRIORIDADES PASTORAIS DIOCESANAS E PAROQUIAIS
PRIORIDADES DIOCESANAS

AÇÕES PRIORITÁRIAS

Como será feito na Matriz

Como será feito na Comunidade
Lourenço

São

Como será feito nas
Comunidades Rurais

1) Utilizar das Celebrações para 1) Ampliar a realização das Celebrações 1) Promover de dois em dois meses a
promover a acolhida das famílias.
da Palavra nos Setores.
missas nas casas das famílias.

FAMÍLIA

IMPLANTAR E/OU REESTRUTURAR A
PASTORAL FAMILIAR

2) Oferecer por ocasião das missas de
7º dia, aniversário de matrimônio, e
outras ocasiões especiais, um cartão
com mensagem à família e/ou ao
casal.

2) Ampliar as visitas missionárias nos
Setores.
2) Promover visitas missionárias às
3) Promover na Igreja, Setores, famílias em suas casas através dos
Pastorais e Movimentos a Acolhida das membros do Grupo de Oração.
famílias.
1) Promover processo de escuta dos
Jovens.

JUVENTUDE

Organizar a escala das equipes de

Promover

funções litúrgicas nas missas das 11h.

Família.

encontros

voltados

a

PROMOVER O ENGAJAMENTO DOS JOVENS celebração, de modo, que os jovens 2) Promover na Comunidade a Juventude, tendo em vista a sua
integração dos jovens que estão
possam assumir o compromisso das
inserção na Comunidade e na própria
NAS PARÓQUIAS
concluindo a Catequese Crismal.
3) Promover na Comunidade atividades
específicas voltadas ao jovens.

1) Promover a conscientização do
Dízimo nas celebrações comunitárias
e nas casas;

CATEQUESE E FORMAÇÃO

FORMAÇÃO SÓLIDA E CONTÍNUA PARA
TODOS OS FIÉIS, ESPECIALMENTE OS
AGENTES DE PASTORAL

Estruturar a Pastoral da Comunicação
para que produza vídeos com
Organizar formações com temas sobre 2) Promover a conscientização ltúrgica
conteúdos formativos sobre temas
a dimensão missionária e orientações da Comunidade, principalmente sobre
pertinentes à fé católica para que a
para visita às famílias nos setores.
o gesto do Silêncio litúrgico.
liderança possa acompanhar e
compartilhar nas redes sociais.
3) Promover formação sobre a
aplicação de dinâmicas na catequese.

