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 ASSEMBLÉIA DIOCESANA DE PASTORAL 
 

ASSEMBLÉIAS COMUNITÁRIAS   
1. ORIENTAÇÕES GERAIS 

 
1.1 .  A Paróquia deverá ser envolvida num clima de muita oração neste tempo de Assembleias.  Não 

podemos nos esquecer que o principal protagonista de toda realização da Igreja é o Espírito Santo de 
Deus; 

1.2 . As Assembleias Comunitárias deverão ser realizadas em junho, as Assembleias Paroquiais, em 
julho; as Regionais, em setembro; 

1.3 .  Para a realização da Assembléia Comunitária necessita-se que a mesma seja convocada pelo 
Conselho de Pastoral Comunitário (CPC) conforme o regimento contido nas “Orientações para os 
Conselhos Pastorais”, editado pela diocese em agosto de 2007. Essa convocação deverá ser logo 
encaminhada àqueles que serão os delegados na Assembléia, conforme o mesmo regimento. O 
Secretariado Diocesano de Pastoral enviou uma cópia deste regimento às secretarias de nossas 
paróquias;    

1.4 .  Os membros delegados que comporão a Assembleia Comunitária deverão estar, desde agora, 
cientes de tudo o que está acontecendo; 

1.5 . Sugerimos a formação de uma equipe paroquial para uma assessoria geral dos trabalhos na 
Paróquia.  Sugerimos também a formação de uma equipe auxiliar na Comunidade, composta pelos 
próprios membros delegados com a finalidade de atuar mais diretamente nos trabalhos da 
Assembléia na Comunidade. Ambas as equipes poderão ser compostas de 3 a 5 pessoas.  
 

2. ASSEMBLEIA COMUNITÁRIA (Antecedentes) 
 

a) A primeira parte da Assembleia terá a participação de todas as pessoas da comunidade. Deverá 
ser preparada e coordenada pelos próprios membros delegados que comporão a Assembleia e a 
equipe auxiliar de trabalho;     

b)  O primeiro passo a ser dado na realização da Assembléia Comunitária é a elaboração de três 
fotografias:  fotografia da História da Comunidade, fotografia da Atual Realidade da Comunidade 
e a fotografia das quatro Colunas Básicas de uma Comunidade Eclesial: A Palavra de Deus, a 
comunhão Fraterna, a Eucaristia e a Oração. Esse primeiro passo é anterior à realização da 
Assembléia propriamente dita.  

c) As Assembleias Comunitárias estão marcadas para junho, mas sua movimentação deverá iniciar-
se desde agora.  As Comunidades deverão ser envolvidas pela oração e a boa expectativa do que 
virá.  

 

 
01.  A FOTOGRAFIA DA HISTÓRIA DA COMUNIDADE (Conforme formulário “Fotografias” da 

Comunidade. Foram enviados dois desses formulários para cada comunidade. Cor AZUL)  
 

02.  A FOTOGRAFIA DA ATUAL REALIDADE DA COMUNIDADE (Conforme formulário 
“Fotografias” da Comunidade. Na mesma folha do formulário da História da Comunidade). 
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03.  FOTOGRAFIA DAS QUATRO COLUNAS DE NOSSA COMUNIDADE (VER) 
 
a)  Esta fotografia será feita por meio de um questionário a ser respondido em dois domingos, 

no final das celebrações, com a participação de todos.  Para isso, o questionário foi dividido 
em duas folhas separadas. Cor BRANCA; 

b) As perguntas deverão ser lidas uma a uma, com calma, para que todos entendam e 
respondam com clareza o que se está perguntando; 

c) Cada paróquia receberá uma média de 50 questionários por comunidade. Caberá à Secretaria 
Paroquial ou ao CPP reparti-los equitativamente com as comunidades. Por exemplo: se uma 
comunidade tem apenas 30 pessoas que irão responder ao questionário, os 20 questionários 
restantes desta comunidade deverão ser encaminhados a outra comunidade que tenha mais 
de 50 pessoas para respondê-lo. Na paróquia onde todas as Comunidades tem 50 ou mais 
pessoas que respondam o questionário, sugerimos que os 50 questionários respondidos por 
cada comunidade sejam suficientes para se ter um bom resultado da pesquisa; 

d) A coordenação deste trabalho será por conta dos membros delegados que comporão a 
Assembleia Comunitária e a equipe auxiliar dos trabalhos da Assembleia; 

e)  Providenciar caneta para todos;  
f) A comunidade deverá estar ciente do que se trata. Deverá saber o “porque” de estar 

respondendo tal questionário.  As perguntas deverão ser lidas uma a uma, com calma, para 
que todos entendam e respondam com clareza. 

g) O questionário deverá ser recolhido e, em seguida tabulado, sem que seja necessário fazê-lo 
logo após a realização da pesquisa. Teremos dessa forma uma fotografia das quatro colunas 
da Comunidade: A Palavra de Deus, a Comunhão Fraterna, A Eucaristia e a Oração; Uma cópia 
dessa tabulação deverá ser enviada a Assembleia Paroquial; 

 
 

04.  TABULAÇÃO E PRÉ-DIAGNÓSTICO PASTORAL (A serem feitos antes da Assembleia) 
 

A TABULAÇÃO (O formulário para essa tabulação deverá ser o próprio questionário usado na 
pesquisa) 
 
4.1.  A tabulação consistirá na contagem dos “votos” dado a cada resposta e na anotação deste total 
à frente das respectivas respostas, utilizando para isso uma cópia do próprio questionário usado na 
pesquisa;  
4.2. Este trabalho deverá ser feito com a participação máxima dos membros delegados da 
Assembléia, para que todos sejam ainda mais contagiados pelo clima da mesma;     
4.3. O resultado apresentado nesta tabulação será utilizado como a principal base das Assembleias 
Comunitárias, Paroquiais, Regionais e Diocesana.  Deverá ser também apresentado a toda 
Comunidade, como forma das pessoas se tornarem inseridas na Assembleia Comunitária e mais 
conhecedoras de suas realidades. Essa fotografia, dentro da nossa metodologia tem o nome de 
“VER”.  

 
 
 

 
 
 



3 
 

 
 
 

05.  O PRÉ-DIAGNÓSTICO PASTORAL (C/ formulário próprio. Cor: Amarela) 
  

O PRÉ-DIAGNÓSTICO CONSISTIRÁ EM: 
Á partir da soma do número de votos dado a cada resposta, soma esta vinda da tabulação anterior, 
destacar, por coluna, a resposta mais votada em cada pergunta, transcrevendo-a com seu respectivo 
número de votos, para o formulário próprio, intitulado “Pré-Diagnóstico Pastoral”, cor Amarela. (Foram 
enviadas às paróquias, duas cópias desse formulário para cada comunidade)  
 
ATENÇÃO:  Todo este trabalho deverá ser feito antes do dia da Assembléia.  O resultado do pré-diagnóstico 
será levado para Assembléia Comunitária.  
 
 

06.  A ASSEMBLÉIA COMUNITÁRIA (o dia da Assembleia) 
 

a) Participarão do dia da Assembleia Comunitária todos os membros delegados prescritos pelo 
Regimento Diocesano, na cartilha “Orientações para os Conselhos Pastorais”. Estas orientações 
foram enviadas às secretarias paroquiais pelo Secretariado Diocesano de Pastoral. 

 
b) Todos os que comporão essa Assembléia deverão estudar com antecedência, individualmente ou 

em grupos, o texto: CEBs – Comunidade dos discípulos missionários, escrito pelo padre 
Anderson. Este escrito foi baseado na interpretação de Atos 2,42, interpretando-o a partir do 
documento de Aparecida e da Exortação “Evangelii Gaudium”, do papa Francisco. Esta leitura 
ajudará aos membros delegados da Assembléia julgar e decidir o que fazer, com resultado 
apresentado pela pesquisa.  O estudo do texto e o conhecimento do resultado da pesquisa 
deverão ser estudados com antecedência por esses que comporão a Assembleia. Tudo indica que 
este texto será também traduzido num breve documentário em DVD. 

  
c) A principal atividade do dia da Assembléia é o debate entre o resultado da pesquisa feita na 

comunidade e o texto “CEBs – Comunidade dos discípulos missionários”; 
 
d) O dia da Assembleia deverá ser recheado com cânticos, oração, uma brevíssima narrativa da 

História da Comunidade e sua atual realidade, como também uma celebração de encerramento, 
não necessariamente a missa. Tudo isso realizado de modo simples e não muito prolongado; 

 
e) O roteiro ou a pauta do dia da Assembléia deverá ser montado pela equipe de coordenação da 

Assembléia Comunitária com o apoio da equipe paroquial, que poderá propor uma pauta comum 
para todas as comunidades da Paróquia; 
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f)  Para o debate do conteúdo da Assembléia, que resultará no 
diagnóstico pastoral, propomos os seguintes passos:  
  

PRIMEIRO PASSO:  Visualizar o PRÉ-DIAGNÓSTICO PASTORAL (folha Amarela).  Ele contém as 
respostas mais votadas em cada coluna com seu total de votos. (Essa visualização poderá ser feita 
em folhas contendo o pré-diagnóstico, no quadro negro, no data show, etc).   Comentar esse 
resultado, analisando cada coluna em separado.  Se for oportuno e necessário, comparar a resposta 
destacada com as respostas que obtiveram menor quantidade de votos.  Fazer o necessário para 
enriquecer ao máximo o entendimento do resultado apresentado pelo prognóstico, sem maquiá-lo.  
 
SEGUNDO PASSO: Ler e recordar a parte do texto: “CEBs – Comunidade dos Discípulos Missionários” 
referente a coluna em debate. Ou, então, exibir o DVD, caso seja possível. Tudo isso em vista de uma 
breve reflexão do texto. 
   
TERCEIRO PASSO: Inspirados no texto refletido e nas conclusões do Pré-diagnóstico pastoral, montar 
o Diagnóstico Pastoral, debatendo e respondendo as perguntas sugeridas no formulário: Diagnóstico 
Pastoral (Julgar), folha Verde. Este diagnóstico está assim formulado: 
 
 

01.  O QUE ESTÁ ÓTIMO E BOM SEGUNDO O QUE SE DEBATEU SOBRE AS QUATRO COLUNAS? 
(Numa só resposta destacar o ótimo e o bom das colunas. Essas respostas serão destinadas a uma 
Ação de Graças numa celebração dominical com toda a Comunidade). 
 

02. O QUE ESTÁ RUIM E NECESSITA SER MELHORADO? 
(Numa só resposta, descrever o que diz respeito a todas as colunas. Estas respostas serão 
encaminhadas nas questões abaixo) 
 

03.  DAQUILO QUE NECESSITA SER MELHORADO, O QUE É DE RESPONSABILIDADE DA PARÓQUIA?  
(Separar o que é de responsabilidade da Paróquia para ser enviado a Assembleia Paroquial). 
 

04.  DAQUILO QUE NECESSITA SER MELHORADO, O QUE É DE RESPONSABILIDADE DA COMUNIDADE?  
 

05. DAQUILO QUE NECESSITA SER MELHORADO E QUE É DE RESPONSABILIDADE DA COMUNIDADE, 
PRIORIZAR DUAS OU TRÊS DEMANDAS. (Encaminhá-las para o “AGIR”, no verso do Diagnóstico) 
  
 
OBSERVAÇÃO: Propomos a priorização de 2 ou 3 demandas para não sobrecarregar a vida da 
Comunidade, lembrando que outras ações serão também propostas pela Paróquia, o Regional e a 
Diocese.  
Poderá acontecer que a resposta exigida por alguma demanda seja apenas uma mudança de atitude 
ou alguma atitude que necessite ser tomada, não exigindo que se crie uma nova ação. Esta atitude 
poderá entrar como uma prioridade a mais.   
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O AGIR  
 

(Com formulário próprio, no verso do diagnóstico pastoral, folha verde.  A ser 
encaminhado na própria Assembleia, caso haja tempo. Senão, poderá ser encaminhado 

n’outro dia, sem tardar muito, no calor da própria Assembleia) 
 

ATENÇÃO:  Usar para cada demanda, um formulário do “AGIR”, em separado.  

 
 ATENÇÃO: 
 
// A partir das Assembleias Comunitárias, cada Comunidade disporá de um rico material sobre sua realidade 
pastoral. Este material deverá ser tratado com muito zelo e ser usado como referência em todos os eventos 
e empreendimentos pastorais;  
 
// Nosso processo das Assembléias continua com as Assembleias Paroquiais e Regionais, tendo como 
conclusão final a Assembleia Diocesana em novembro próximo.  Todas elas terão como ponto de partida e 
ponto de chegada as Assembleias Comunitárias. Aguardemo-las com muita oração de expectativa;  
 
// A Comunidade deverá enviar à Assembléia paroquial os seguintes materiais: 
+ Cópia do resultado geral da pesquisa comunitária; 
+ Cópia do resultado do Pré-diagnóstico pastoral; 
+ Cópia do resultado do diagnóstico Pastora (julgar);  
+ Cópia do “Agir”. 
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ASSEMBLEIA PAROQUIAL (Primeiro esboço. Sujeito a revisão) 
 

01. PROPOSTA DE REALIZAÇÃO: Julho de 2014. 
 

02. TRABALHOS ANTECEDENTES: 
Convocação da Assembléia - segundo as “Orientações para os Conselhos Pastorais”, documento 
diocesano editado no ano 2007;   
Promoção de um clima de Oração e expectativa para a Assembleia Paroquial, inclusive nas 
Comunidades que já fizeram suas Assembléias Comunitárias; 
Montagem de uma breve fotografia da História e da atual Realidade da Paróquia, com a mesma 
finalidade da que fora montada nas comunidades. (Veja no escrito, como foi); 
Somatório do resultado final da pesquisa feita em cada comunidade, obtendo assim o resultado 
paroquial da pesquisa; 
Destacar, por coluna, o que foi enviado pelas comunidades naquilo que diz respeito ao que necessita 
ser melhorado e que é de responsabilidade da Paróquia ou da Diocese; Destacar as prioridades, pelo 
número de votos de cada demanda.  
O resultado paroquial da pesquisa + aquilo que necessita ser melhorado e que é de 
responsabilidade da Paróquia + o texto CEBs – Comunidade dos discípulos missionário, serão o 
principal ingrediente de trabalho das Assembléias Paroquiais. Todo esse material deverá estar pronto 
e estudado antes da Assembléia.  
 
 

03. O DIA DA ASSEMBLÉIA 
 
A pauta desse dia deverá ser feita pelo pároco junto ao Conselho Paroquial e membros da 
Assembléia. Não poderá faltar: Oração Inicial e final, e se possível, a celebração da Eucaristia. 
 
A metodologia da Assembléia Paroquial é a mesma usada nas Assembleias das Comunidades 
Eclesiais de Base: “VER”, “JULGAR”, “AGIR”.  
 
Para compor o “VER” a paróquia dispõe do resultado da pesquisa realizada em cada comunidade + 
o resultado do pré-diagnóstico + o resultado do diagnóstico naquilo que as comunidades indicaram 
como de responsabilidade da Paróquia. 
 
O marco doutrinal, que é o mesmo texto usado nas Assembleias Comunitárias, deverá ser 
aprofundado em sua própria exegese e hermenêutica. A Paróquia poderá convidar alguém para que 
o faça antes ou durante a própria assembleia. 
 
O Pré-diagnóstico e o diagnóstico pastoral (JULGAR) seguirão os mesmos padrões das Assembléias 
Comunitárias. Serão enviados às Paróquias os formulários próprios de cada passo.  
 
O “AGIR” também seguirá os mesmos padrões das Assembleias Comunitárias, com formulário 
próprio.   
 
Aguardem outras informações  
  

 


