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DEMANDAS DIOCESANAS 

 
1ª COLUNA: A PALAVRA DE DEUS 

 
A Palavra de Deus nas celebrações da Eucaristia e da Palavra 

 
DEMANDA ÚNICA:  

 

 Melhorar qualidade nos materiais enviados para as paróquias e 
comunidades (ex. encadernação, revisão de português, etc. 

 A fraca qualidade do “Celebrando”, em seu conteúdo, no atraso das 
entregas; nos erros de digitação e outros... 

 
Círculo Bíblico 
 
DEMANDA 01 – Sobre o Círculo Bíblico 

 Incentivo para o Círculo Bíblico pela Equipe Diocesana. (2) 

  Melhorar a divulgação.  

 Fomentar a participação nos círculos bíblicos. (2) 

 Promover Encontrões Diocesanos de Círculos Bíblicos. 

 Criar um mês de conscientização da importância do Círculo Bíblico. 

 Pensar num Projeto mais amplo para o círculo bíblico. 

 Melhorar o entendimento do sentido formativo e do sentido missionário 
do círculo bíblico. 

 Compor círculo bíblico considerando a realidade da zona rural e zona 
urbana. 

DEMANDA 02 – Sobre os Animadores do Círculo Bíblico 

 Fornecer material de formação para os animadores de Círculos bíblicos 
numa linguagem acessível. 

DEMANDA 03 – Sobre a Cartilha do Círculo Bíblico  

 Elaborar a cartilha mais atrativa, com uma linguagem mais simples, 
baseada no fato da vida, cantos conhecidos, leitura dominical. 

 Reformular e melhorar a qualidade do material, conteúdo e pontualidade 
na entrega. (2) 

 Conter cânticos em ordem no CD e com cifras para todas as 
comunidades (nas cartilhas) 

 Trazer proposta de confraternização e partilha no final da cartilha.  

 Conter propostas de atos concretos de solidariedade – comunhão 
fraterna. 

 Elaborar Cartilha para os diversos públicos: crianças, jovens e adultos – 
da cidade e do campo. 

 
 



2 
 

 
 
Catequese  
DEMANDA 01 – Sobre o Catequista  

 Formação de Catequistas 

 Formação bíblica. (3) 

 Menor tempo de formação para catequistas, experiência para que 
possam atuar. 

 Formar uma equipe diocesana de formação bíblica para auxiliar a 
formação de catequistas nas paróquias. 

DEMANDA 02 – Sobre a Catequese 

 Reformulação da Catequese. 
DEMANDA 02 – Sobre o Material de Catequese  

 Preparar com maior cuidado o material da Catequese. 

 Formar uma equipe para a elaboração do material lúdico-catequético, 
cuja composição deve incluir pedagogos, psicopedagogos, professores, 
padres com doutorado em bíblia, coordenadores de catequese com 
experiência no ofício, entre outros. 

 
Missão 

 Criar material para formação de missionários, projeto conjunto entre 
Círculo Bíblico e Missões. 

 Realizar mutirões missionários 
 
 
OUTRAS DEMANDAS  

 Continuidade das Semanas Bíblica e Teológica. 

 Implementar equipes de formação para as que tragam experiências bem 
sucedidas do ensino religioso de diversas partes do país e de ações 
concretas que possam transformar o jeito de ser catequista, para que 
toda a diocese siga um mesmo parâmetro.  

 
 
 

2ª COLUNA: COMUNHÃO FRATERNA 
 

DEMANDA  01 – PASTORAIS SOCIAIS 

 Apoio e fortalecimentos às pastorais sociais. (2) 
 

DEMANDA 02 -  DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA 

 Produzir Material para formação na Doutrina Social da Igreja  
 
DEMANDA 03 -  PROMOÇÃO HUMANA 
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 Promover a formação do ser humano empreendedor e cidadão, capaz de 
gerar seu próprio sustento. 
 

DEMANDA 04 – QUESTÃO ECOLÓGICA 

 Criar hábitos na Diocese, com ramificações nas Paróquias, de consciência 
ecológica e ações concretas de reflorestamento, proteção de nascentes, 
reciclagem de resíduos. 

 
DEMANDA 05 - POLÍTICAS PÚBLICAS 

  Ter uma ação efetiva para atender as comunidades no âmbito educacional,   
saúde, etc. 

 Auxílio na participação da sociedade nas Políticas Públicas com suporte e 
apoio. 

 Criar projetos sociais na diocese vinculados à catequese, à prevenção de 
drogas, à conscientização ambiental, à sustentabilidade, ao 
empreendedorismo, que inspirem as paróquias a seguir o mesmo exemplo. 
 

DEMANDA  06 – QUESTÕES PASTORAIS 

 Organização da Pastoral de Conjunto 

 Formação da Pastoral do acolhimento e da Pastoral da Comunicação 

 Criar a Escola de Fé e Política. 
 
 

DEMANDA 07 – QUESTÕES PARÓQUIAS 

 As paróquias maiores contar com o auxílio de um vigário paroquial ou 
seminarista. 

 Investir em leigos para a administração das obras e serviços da diocese a fim 
de que os padres tenham mais tempo para as comunidades e o povo. 

 Disponibilizar seminaristas para trabalhar nas paróquias e pastorais 
 

DEMANDA 08 – DÍZIMO 

 Rever o repasse do dízimo feito para a diocese. (Principalmente de quem está 
construindo Capelas) 

 O pouco número de publicação e a fraca qualidade do material de 
conscientização do Dízimo que vem da diocese;  

 A falta de um esclarecimento de como a Diocese administra e reparte o 
dízimo em suas três dimensões; 

 Conscientização do dízimo – ação mais efetiva que a de julho 

 Formar e capacitar coordenadores paroquiais e de pastorais em gestão 
financeira e de recursos, gestão administrativa e gestão de pessoas. Essa 
ideia poderia ser abrangida aos párocos que têm que lidar com funcionários e 
administrar as suas paróquias. Essa capacitação ajudaria em primeiro plano 
os coordenadores que muitas vezes estão despreparados e precisam lidar 
com vários problemas e conflitos. 
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OUTRAS DEMANDAS 

 Abertura e funcionamento do Cenáculo 

 Promover eventos para a juventude. 

 Organizar e Reorganizar a Pastoral da Juventude  

 Material para formação de lideranças jovens paroquiais. 

 Dar mais apoio e investimentos, fazer grandes encontros. 
 

 
3ª COLUNA: EUCARISTIA 

 
 

DEMANDA 01: SOBRE A EUCARISTIA 

 Formação para Ministros da Palavra e da Eucaristia. 

 Intensificar as celebrações comuns a nível Paroquial, Regional e 
Diocesano. 

 Melhorar material litúrgico. 

 Formação Liturgia e Música. Cânticos e cifras em CD`s. 

 Retiro para as lideranças, formação litúrgicas (cantos leituras...)  
  
 

OUTRAS DEMANDAS 

 Unificar as orientações e seguir as normas da diocese para os sacramentos 
batismo e matrimônio. 

 Cursos específicos de liturgia. 

 Cumprir os documentos da CNBB com mais agilidade e veracidade. 

 Vivenciar o tempo litúrgico em tudo na Igreja, de modo especial nos 
sacramentos. 
 
 

4ª COLUNA: ORAÇÃO 
 
 

DEMANDA: A ORAÇÃO 

 Oferecer aprofundamento na Leitura Orante. 

 Promover Retiros espirituais. (3).  

 Ensinar a sair da oração para a ação. 

 Divulgar e tornar conhecidas outras formas de oração. 

 Novenas em conjunto. 

 Partilha de vida e de fé.  

 Incentivar Grupos de Oração 
 
 
 


