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Objetivo Geral da
Ação Evangelizadora 2015/2019
“Evangelizar com alegria, celebrando a fé viva em nossas
comunidades eclesiais de base, perseverando na Comunhão
Fraterna, na Palavra de Deus, na Oração e na Eucaristia,
motivando a ação dos discípulos missionários de Jesus Cristo,
para que todos tenham vida, rumo ao Reino definitivo”.

3

branco

ÍNDICE
APRESENTAÇÃO...............................................................7
INTRODUÇÃO...................................................................8
I. COMUNIDADE DOS DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS.........9
II. IMAGENS QUE ILUMINARAM O PROCESSO.................16
III. PROPOSIÇÕES DA ASSEMBLEIA DIOCESANA..............19
IV. PROGRAMAÇÃO ESPECIFICA DO DEPARTAMENTO DE
COMUNICAÇÃO, SECRETARIADO DE PASTORAL E EQUIPE
DIOCESANA DE SERVIÇO........................................................23
01. Departamento Diocesano de Comunicação...........................23
02. Secretariado Diocesano de Pastoral.......................................27
03. Equipe Diocesana a Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz............31
04. Equipe Diocesana para Liturgia.............................................34
05. Equipe Diocesana para Catequese de Iniciação Cristã............41
06. Equipe Diocesana para Círculo Bíblico..................................45
07. Equipe Diocesana para Dízimo..............................................52
08. Equipe Diocesana para Família.............................................58
09. Equipe Diocesana para Juventude – Setor Juventude.............63
10. Equipe Diocesana para Formação ........................................71
11. Equipe Diocesana para Comunhão e Participação.................76
12. Conselho Missionário Diocesano...........................................80
13. Serviço de Animação Vocacional ..........................................88
14. Comissão Diocesana para Arte Sacra....................................91

branco

APRESENTAÇÃO
Meus irmãos presbíteros, diáconos, religiosos(as), seminaristas,
fiéis leigos(as) e todo povo de Deus presente em nossa Diocese
de Cachoeiro de Itapemirim.
Paz e bem!
Evangelizar é a identidade e missão de toda a Igreja. A Diocese
de Cachoeiro de Itapemirim, reafirmando o nosso modo
próprio de ser Igreja a partir das Comunidades Eclesiais de
Base (CEBs), assumimos com Alegria e Esperança o mandato
missionário de Nosso Senhor Jesus Cristo: “Ide pelo mundo
inteiro e anunciai a Boa Nova a toda criatura” (Mc 16,15).
O processo da evangelização em nossos dias requer cada vez mais um planejamento que
seja eficaz. Isto muito contribui para canalizar melhor nossas forças, garantindo maior
comunhão e evitando desperdício e cansaço desnecessário.
Nossa diocese, através deste rico processo para a Assembleia Diocesana, se utilizando
do Processo de Planejamento Participativo, procurou trilhar um caminho de amplo
envolvimento de todos os atores de nossa ação evangelizadora. Este caminho exigiu de
todos nós. O Espírito Santo foi o vento que nos impulsionou. A graça de Deus juntamente
com nosso esforço proporcionaram a semente. Aí está nosso Plano Diocesano de Pastoral.
Ele será nossa referência e nossa meta durante o período de 2015 a 2019.
Para que os frutos aconteçam, a partir das luzes deste plano, precisamos nos empenhar
ainda mais para o exercício de uma pastoral de comunhão e participação que favoreça
a animação e o crescimento de nossas comunidades, tendo como modelo as primeiras
comunidades cristãs (cf At 2,42).
Lembro ainda que as inspirações da Exortação Apostólica Evangelii Gaudium (A alegria
do Evangelho) do papa Francisco e as perspectivas de ação das Diretrizes Gerais da Ação
Evangelizadora da Igreja do Brasil - 2015-2019, Documento 102 da CNBB, devem ser
consideradas em todos os níveis da ação pastoral da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.
Aqui, registramos nosso sincero agradecimento à Equipe de Coordenação da Assembleia
e a todos que, de alguma forma, contribuíram no processo. Agradeço também a todos
vocês que, juntamente comigo, conduzirão o processo de operacionalização das ações
pastorais aqui apresentadas. Que o serviço generoso de vocês os encha de alegria e
sentido de vida, e traga muitos frutos de salvação ao nosso povo, formando verdadeiros
Discípulos Missionários de Jesus Cristo.
Contemos com a interseção de São Pedro Apóstolo e com a maternal proteção de Maria,
Nossa Senhora do Amparo.
Cachoeiro de Itapemirim, 29 de junho de 2015
Dom Dario Campos,OFM
Bispo Diocesano
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INTRODUÇÃO
A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, com o presente Plano Diocesano de Pastoral, quer
colocar em prática na sua Ação Evangelizadora as proposições e estratégias apresentadas
na 12ª Assembleia Diocesana de Pastoral, realizada no período de 28 a 30 de novembro
de 2014, na Cidade de Jerônimo Monteiro.
Esta assembleia encampou e ampliou a discussão e os encaminhamentos da assembléia
anterior, realizada no ano de 2008, que nos mostrou a direção para nossa ação pastoral:
“A centralidade da Palavra de Deus com seus desdobramentos na Missão e na Caridade”.
Com o tema “A Comunidade dos Discípulos Missionários” e iluminado pelo lema
bíblico: “Eles se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão, à
fração do pão e às orações” (At 2,42), todo o processo da Assembleia Diocesana foi
inspirado nas quatro colunas fundamentais das primeiras comunidades: Palavra de Deus,
Comunhão Fraterna, Eucaristia e Oração.
No Processo desta assembléia trilhamos o seguinte itinerário: nos meses de fevereiro e
março de 2014 foi realizada a formação para coordenadores paroquiais, preparando-os
para conduzir o processo em vista das assembleias comunitárias e paroquiais. No mês
de maio, através da pesquisa e do recontar a história nas comunidades, foram montadas
as fotografias da comunidade (realidade histórica e atual). No mês de junho foram
realizadas as assembleias nas comunidades, em julho nas paróquias, em setembro nos
regionais, culminando na assembleia a nível diocesano, realizada em novembro.
Podemos dizer que este Processo de Planejamento Participativo exigiu muito de todos
nós, mas nos deu grande alegria e nos apresentou um caminho fértil para nossa ação
pastoral. Através do Documento Final e deste Plano Diocesano de Pastoral, este caminho
chega a todos vocês que são protagonistas da ação evangelizadora em nossa diocese:
bispo, padres, diáconos, religiosos e religiosas, seminaristas e leigos e leigas.
O presente plano traz novamente as proposições e estratégias assumidas na assembléia e,
como novidade, apresenta os projetos pastorais das Equipes e Comissões Diocesanas de
Serviços. Estes projetos deverão ser colocados em prática durante o período 2015-2019.
A cada ano se farão as avaliações para verificarmos os passos dados e os rumos a serem
corrigidos. O conjunto dos projetos é uma resposta concreta às aspirações de nossas
comunidades que surgiram durante todo o processo.
É bom recordar que o que foi produzido nas assembléias comunitárias, paroquiais e
regionais são um rico material que não devem ficar no esquecimento. Esse material é
fruto do trabalho de vocês inspirados pelo Espírito Santo a partir das realidades próprias.
Revisitem este material e busquem também em seu conteúdo iluminações para a
elaboração dos planos de pastoral das comunidades, paróquias e regionais.
Procuramos ser fiéis ao caminho realizado. Agora depende de todos nós assumirmos
as ações propostas neste plano. O empenho deverá ser nosso, mas a força e a luz vem
de Deus. O Nosso Senhor Jesus Cristo está conosco e o seu Santo Espírito continua a
impulsionar a Igreja fazendo novas todas as coisas.
Pe Gelson de Souza
Coordenador Diocesano de Pastoral
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I. A COMUNIDADE DOS
DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS
Fundamentação bíblico-teológica
“Eles se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos,
à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações” (At 2,42)
Introdução - Do encontro com Cristo para a missão
A comunidade dos discípulos missionários nasce e tem como fonte de
sua vida o Encontro com o Senhor — morto e ressuscitado. Há que partir de
Cristo para revitalizar todo o âmbito eclesial, clero e leigos, o ardor missionário
e evangelizador para toda comunidade dos discípulos. De fato, o significado
profundo do ser cristão, discípulo de Cristo, se encontra na própria pessoa do
Senhor Ressuscitado, num Encontro Pessoal e Contínuo com Ele, que forma a
Comunidade Eclesial de Base e é capaz de direcionar a sua vida diante dos muitos
desafios do mundo atual. Sendo assim, todo fiel é convidado a sair da multidão
e, por meio do encontro com o Senhor, de sua graça que age pelo Espírito Santo,
colocar-se no caminho do discipulado missionário. Ser discípulo missionário é
a vocação de cada membro das Comunidades Eclesiais de Base, algo que tem
início no convite, do Senhor, que se realiza todos os dias na comunidade dos
discípulos, renova-se e atualiza-se na missão (DA).
A Comunidade dos discípulos missionários é uma Igreja em Saída,
uma Igreja Missionária e não da sacristia de nossas comunidades. A missão
nasce no coração da Comunidade Eclesial de Base, que compreende o lugar da
Centralidade da Palavra de Deus, deixando que a própria Palavra dirija suas
ações na Caridade, no Serviço e na Missão. Uma Comunidade de Portas
Abertas que vai na direção e ao encontro das famílias, nas estradas das cidades,
nas periferias, nos locais de trabalho e estudo, enfim, onde se encontram os filhos
e filhas de Deus. Por estar aberta, a comunidade dos discípulos missionários é
também Ecumênica, colocando-se disponível ao diálogo e à solidariedade com
os irmãos e irmãs de outras denominações religiosas e de outras crenças. Ainda
hoje, a comunidade dos discípulos missionários ouve o envio missionário de
Cristo: “Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem meus discípulos
ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei” (Mt 28,19-20).
Hoje, as muitas estradas e os muitos desafios que se abrem diante
da comunidade dos discípulos missionários não são somente aquelas
nas quais caminhavam e nem mesmo os conflitos que enfrentavam os
apóstolos, Paulo e os primeiros cristãos. A comunicação no mundo
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atual se amplia numa rede que envolve todo o globo, por diversos meios e
maneiras, promovendo a interligação dos dados, mas - muitas vezes - formando
as pessoas para o Individualismo. O modelo econômico implantado é desumano
e promove a exclusão de milhares de pessoas, marcado ainda pelo flagelo da
escravidão e pelo tráfico humano e a completa banalização da vida humana, em
suas mais variadas formas, tornando e tratando os seres humanos como uma
“matéria” descartável. A cultura é muito marcada por valores contrários aos da
defesa da vida e à sua promoção, roubando dos jovens a força dos valores e a
Alegria do Evangelho. Existe, ainda, uma necessidade clara da reafirmação dos
valores que promovem a vida e a dignidade de todos os homens e mulheres,
seja no âmbito pessoal, quanto no macro social. Desta forma, existe a urgência
e a necessidade da afirmação dos valores próprios do Evangelho, aqueles que
sustentaram e animaram a vida da primeira comunidade dos discípulos e estão nas
bases da convivência humana e da sociedade. Valores tais como a Solidariedade,
a Compaixão, o Diálogo, o Respeito das diferenças e, sobretudo, a Caridade
devem formar a comunidade dos discípulos missionários.
Foi nesse contexto de mudança de época, de urgências pastorais, de grandes
esperanças e desafios, que a Igreja da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim
realizou a sua Assembleia Diocesana. Tal assembleia nasce nas bases de nossa
Igreja, pois, parte de um processo de escuta atenta e minuciosa da realidade
de suas milhares de Comunidades Eclesiais de Base e de suas respectivas
lideranças. Esse caminho foi reproposto nas paróquias e regionais da Diocese,
com a presença e a contribuição dos presbíteros, das congregações religiosas,
dos diáconos e dos leigos, sendo ele concluído na grande Assembleia Diocesana
de 28 e 29 de Novembro de 2014. Nesta, todos os participantes iluminados pela
escuta da Palavra de Deus - ouvindo as vozes e clamores que vinham desde
as Comunidades Eclesiais de Base e inspirados pelo Espírito Santo decidiram
que a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, em sua ação pastoral, em todos os
segmentos e âmbitos, deve: “Evangelizar com alegria, celebrando a fé viva em
nossas comunidades eclesiais de base, perseverando na Comunhão Fraterna, na
Palavra de Deus, na Oração e na Eucaristia, motivando a ação dos Discípulos
Missionários de Jesus Cristo, para que todos tenham vida, rumo ao Reino
definitivo”.
Sendo assim, é profundamente necessário um debruçar-se sobre as bases
das Primeiras Comunidades Cristãs encontradas nas Sagradas Escrituras. Afim
de que a fonte da Palavra de Deus - que está no centro de toda a ação
pastoral e evangelizadora da Igreja - possa fecundar, gerar e nutrir esse
novo e importante momento de nossa caminhada eclesial.
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“Eles se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à
comunhão fraterna, à fração do pão e às orações” (At 2,42)
A Comunidade dos discípulos missionários está fundada sobre a profissão
de fé de Pedro e dos apóstolos e tem em suas bases quatro “colunas”, que são seus
mais importantes pilares: “Mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos
(1), à comunhão fraterna (2), à fração do Pão (3) e às orações (4)” (At 2,42).

O Ensinamento dos Apóstolos - Centralidade da Palavra de Deus e
Espaço de Formação e Amadurecimento de Discípulos Missionários
A primeira coluna é o encontro fecundo com a Palavra de Deus, a pregação
da mesma, a didachè apostólica, isto é, um documento das origens cristãs que
continha os ensinamentos dos apóstolos, uma voz que parte da Igreja e a todos
propõe o primeiro anúncio, o kerigma, o primeiro anúncio que era apresentado
pelos apóstolos como chamado à conversão: “Cumpriu-se o tempo e o Reino
de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho” (Mc 1,15). Os
apóstolos proclamam a decisiva intervenção divina na história humana, a morte
e ressurreição de Cristo, que inaugura o Reino de Deus (cf. At 4,12), convidando
todos a acolherem a fé e a se tornarem, também, anunciadores desta boa nova:
discípulos missionários.
Tal dimensão catequética é o Centro da Vida da Comunidade Eclesial de
Base, que se encontra presente nos Círculos Bíblicos, na Catequese, na Formação
Bíblico-Teológica Permanente e nas demais pastorais e movimentos. Ela deve ser
Kerigmática, propondo o primeiro anúncio da salvação a todos, e Mistagógica,
ajudando os irmãos e as irmãs a entrarem em comunhão com o mistério do
Amor de Deus, por meio de renovados métodos e símbolos. Não sendo somente
dedicada aos que estão sendo iniciados no caminho da fé - crianças, adolescentes
e jovens - mas, contribuindo na formação e animação de toda a Comunidade
Eclesial de Base, já que a intenção é de formar discípulos missionários, à luz
da Palavra de Deus, introduzindo-os no mistério de Cristo. Fundada sobre o
Evangelho, a Igreja é o Povo de Deus que caminha na história e anuncia a
todos, com a palavra e com a vida, a salvação oferecida gratuitamente em Cristo
Jesus.
Perder de vista o valor da Palavra de Deus para nossas Comunidades
Eclesiais de Base pode significar o desencantamento, o esfriamento, a perda da
memória da fé, pois quando se afastam da Palavra os discípulos vagam perdidos,
longe da comunidade, como os discípulos de Emaús. Somente a
Palavra de Deus Encarnada na Vida das Pessoas, proclamada com
autoridade, competência e simplicidade é capaz de iluminar a realidade
e a história de cada discípulo missionário. Sendo assim, todos devem
se empenhar, no estudo e na preparação das homilias, das formações
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e dos encontros de pastoral. De modo que, a Palavra proclamada faça brotar
no coração de cada um a mesma pergunta que foi feita aos apóstolos depois da
pregação no dia de Pentecostes: “Irmãos, que devemos fazer?” (At 2,37). Ao
mesmo tempo, a Palavra anunciada revitaliza os passos dos discípulos ao longo
do caminho, pois é o sinal claro da presença de Cristo que “sopra as cinzas do
coração dos seus discípulos” como fez, também, com os discípulos de Emaús (cf.
Lc 21,32-33).

A Comunhão Fraterna - Espaço de Comunhão - Serviço e Promoção
da vida e da Justiça
A comunhão fraterna, a caridade ativa, a koinonía, isto é, a comunhão entre
os irmãos da comunidade entre si e com os que ainda não fazem parte da mesma
é a segunda coluna que sustenta a comunidade dos discípulos missionários. Esta
se verifica na vida daqueles que se tornam discípulos de Cristo, “aqueles que
ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática” (Lc 8,21), se atualiza naqueles
que “têm fome e sede de justiça” (Mt 5,6; 6,33) e se torna realidade na Opção
Preferencial pelos Pobres, a fim de que tenham vida, e a tenham em abundância,
como nos indica o próprio Senhor (Jo 10,11; 15,13).
A escuta autêntica e verdadeira da Palavra de Deus deve conduzir à sua
observância e à sua prática, fazendo desabrochar na vida a justiça e o amor, a
solidariedade e a partilha, a comunhão e o compromisso, particularmente, com os
Empobrecidos e Excluídos da Sociedade. Tal compromisso e atitude não deve
ser um apêndice na caminhada pastoral, mas algo essencial na vida da Igreja,
um elemento que a distingue e define. Tal escuta atenta que conduz à prática
da Palavra de Deus deve ser visível na vida e nas ações da comunidade dos
discípulos missionários. Por meio da acolhida, do compromisso dentro da própria
comunidade com os “pequenos na fé”, isto é, aqueles que ainda estão iniciando o
seu caminho no discipulado, a comunidade dos discípulos celebra a sua vivência
do Evangelho. Da mesma forma, ao escutar a Palavra, a Comunidade Eclesial de
Base é formada como o foram os Profetas no Antigo Israel, fazendo surgir, em
seu seio, novos profetas, Defensores da Paz e da Justiça para um tempo novo
repleto de novos desafios (Am 5,24).
A comunhão fraterna nasce, então, da acolhida da Palavra de Deus que é a
semente fecunda lançada no coração de cada discípulo (Mt 13,3-7). Esse clamor
da Palavra deve chegar lá onde existe o sofrimento e a dor, a angústia e a falta
de esperança, a pobreza e a exclusão, a desigualdade e a corrupção, levando um
sopro de vida que cura as feridas e uma luz que indica o caminho (cf.
Sl 119,105). Cristo é a Palavra Viva do Pai, em suas feições, em seu
olhar, em suas palavras e em seus gestos. A comunidade dos discípulos
missionários deve contemplar o rosto de cada irmão e irmã —
semblantes alegres e cheios de esperança, mas muitas vezes - sofridos
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e marcados pelas dores e angústias, rostos de cada criança, jovem, adulto e idoso.
Ao acolher o Senhor, cada discípulo é chamado a acolher também as dores
de cada irmão e cada irmã neste mundo; deve se tornar um Bom Samaritano,
isto é, próximo de seu próximo. Ainda, neste tempo, ecoam forte as palavras do
Concílio Vaticano II quando diz: “As alegrias e as esperanças, as tristezas e as
angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres;e de todos os que sofrem,
são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e angústias dos discípulos
de Cristo” (GS 1).
Tal vivência ativa da Palavra de Deus na caridade e na comunhão por
homens, mulheres, crianças, jovens e idosos das comunidades faz emergir a
figura de Cristo vencedor da morte. Ele que iniciou o seu ministério público
com um anúncio cheio de esperança e vida, confirmado pelos gestos e ações
correspondentes: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu
para evangelizar os pobres; enviou-me para proclamar a remissão aos presos
e aos cegos, a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos
e para proclamar o ano de graça do Senhor” (Lc 4,18-19). Desta forma, hoje,
a Igreja celebra e vive a comunhão fraterna quando age na comunidade e na
sociedade, quando por meio dos inúmeros Projetos Sociais continua a obra
iniciada por Jesus, promovendo a vida em todas as suas dimensões.

A Fração do Pão - Espaço da Maturidade Comunitária - Sinal de Vida
A terceira coluna da comunidade dos discípulos missionários que se coloca
ao lado do anúncio da Palavra é a “fração do pão”, que tem na ceia do Senhor, na
memória do Mistério Pascal e, também, na cena de Emaús, ícones daquilo que
constantemente acontece na comunidade dos discípulos missionários. Cada vez
que se celebra a Palavra de Deus e a Eucaristia - partilhando o “Pão da Palavra”
e o “Pão Vivo do Céu”, todas as vezes que as Comunidades Eclesiais de Base
se encontram para celebrar a sua fé e a sua vida - Cristo está presente Doando a
Vida, Iluminando e Amadurecendo os corações e indicando o caminho a ser
seguido (cf. Lc 24,13-35).
Muitos discípulos missionários se sentem cansados, perderam o encanto,
têm seus olhos obscurecidos pelo desânimo, não são capazes de sonhar e,
principalmente, estão tão preocupados com as próprias dores que não sabem
mais o que significa a palavra Solidariedade. Esses perdem o rumo e a direção,
afastando-se, assim, da comunidade, tornando-se cegos, fechando os olhos
para Deus, para os pobres e para os excluídos. Somente ao redor das Mesas da
Palavra e da Eucaristia é que os discípulos são alimentados e fortalecidos.
Nesta celebração da Fé e da Vida, suas forças são refeitas, a esperança
ressurge e é nutrida em seus corações. É neste lugar fecundo de uma
liturgia unida e que ilumina a vida, que os sofrimentos do caminho
dos discípulos são amainados, os seus sonhos e projetos nascem.
Sobretudo, este espaço se torna um Sinal de Vida para que os olhos dos
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discípulos missionários se abram para enxergar as diversas e sofridas realidades
ao seu redor.
Na comunidade dos discípulos missionários, no momento da fração da
Palavra de Deus e do Corpo de Cristo, ouve-se cantar com grande alegria: “Eis
o Pão da Vida e Pão do Céu que alimenta os homens em marcha para Deus”.
Sim, nesse momento celebrativo, todos são convocados a ouvir a voz do Senhor
e a receber o seu Corpo e Sangue dados como alimento, força daqueles que
caminham e sustento dos que promovem a justiça e a paz. Por isso, devido à
importância desse espaço fundamental na vida da comunidade dos discípulos
é que a mesma deve cuidar com zelo e atenção de sua preparação e celebração.
O improviso e o descuido não podem existir, a fim de que o espaço litúrgico e,
melhor ainda, toda a Celebração do Ano Litúrgico, que é essencial como fonte
de vida para a formação de discípulos missionários, seja bem celebrado e vivido
na Comunidade Eclesial de Base.

Oração - Lugar de Transformação - Fonte do Discipulado e da Missão
A quarta coluna da comunidade dos discípulos missionários é a oração, o
encontro orante com a Palavra de Deus. Nos Círculos Bíblicos, nas Pastorais,
nos Movimentos, nos Retiros, na Leitura Orante da Palavra de Deus e em
outros “lugares e momentos” privilegiados de oração e reflexão, é oferecido ao
fiel a possibilidade autêntica de um Lugar de Encontro com Cristo, Palavra
Viva do Pai. Neste diálogo fecundo com a Palavra de Deus, os discípulos são
transfigurados e transformados pela ação do Espírito Santo, pois somente por sua
presença é que a comunidade dos discípulos missionários terá coragem para sair
de si mesma na direção de uma autêntica evangelização.
Nas palavras do Papa Francisco em sua Exortação Apostólica “A Alegria
do Evangelho”, pode-se ler: “É preciso cultivar sempre um espaço interior que
dê sentido cristão ao compromisso e à atividade. Sem momentos prolongados de
adoração, de encontro orante com a Palavra, de diálogo sincero com o Senhor, as
tarefas facilmente se esvaziam de significado, quebrantamo-nos com o cansaço e
as dificuldades, e o ardor apaga-se” (EG 262). Desta forma, a Oração Encarnada
deve ser a Força, o Ar e a Fonte que impulsiona todas as ações da comunidade
dos discípulos missionários. Assim, faz-se necessário a multiplicação desses
espaços privilegiados de encontro com o Senhor Ressuscitado que sempre nos
conduz ao Pai, nos quais os discípulos são encorajados a apresentarem ao Senhor
a sua vida e o seu caminhar, ao mesmo tempo em que são levados a contemplar
a vida dos mais necessitados e as dores do caminho de cada um deles.
A Igreja é chamada a ser Mestra de Oração, favorecendo e
apresentando aos seus filhos e filhas espaços fecundos de intimidade
com o mistério da Trindade, diante do qual todos são levados à
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contemplação. Desde as crianças aos adultos, todos devem ser introduzidos e
conduzidos pelos caminhos da oração e da contemplação, a fim de que sejam
formados e alimentados em cada passo do caminho do discipulado. A oração
deve ser o espaço para o amadurecimento da fé, com a qual a experiência da
contemplação do Amor Compassivo de Cristo seja tranformadora, sendo capaz
de criar, nos corações que oram, um sincero compromisso com o amor fraterno, o
serviço ao outro e a solidariedade que são frutos da mesma compaixão de Cristo
acolhida pelo fiel.
Ainda no que se refere à oração na vida das comunidades, desponta a
figura de Maria - a mãe do Senhor - mulher orante que soube bem “guardar todas
essas coisas, meditando-as em seu coração” (Lc 2,19.51). Em sua vida, Maria,
Impulsionada pela Ação do Espírito Santo, procurava um sentido profundo
que poderia unir todos os acontecimentos de sua história com o imenso desígnio
divino. Maria é a Mãe da Comunidade dos discípulos missionários, espelho
de oração e contemplação, modelo para todos os que desejam se tornar discípulos
missionários para que, da mesma forma que ela o fez, esses também anunciem,
com a vida, a Palavra que foi acolhida nos espaços e momentos de oração.
Que a Mãe de Jesus e Mãe da comunidade dos discípulos missionários
interceda a Seu Filho, a fim de que, ainda hoje, os discípulos e discípulas do
Senhor queiram sempre dizer sim à vontade do Pai, fazendo tudo o que o Filho
lhes disser.
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II. IMAGENS QUE
ILUMINARAM O PROCESSO
2.1 - Círculos na lagoa
A Assembleia Diocesana de Pastoral, ano 2014, pode ser comparada a uma
pedrinha atirada ao meio de uma lagoa cheia de água, que vai formando círculos
até atingir toda a lagoa. O extraordinário dessa assembleia é que o primeiro
círculo formado foi o da comunidade eclesial, em seguida, o da paróquia, do
regional e, por fim, o da diocese. Isso significa que a Assembleia 2104 iniciouse na Comunidade Eclesial, fechando-se parte dela na assembleia comunitária
e a outra parte levada pelas boas “ondas” à assembleia paroquial. Uma parte
da Assembleia Paroquial foi concluída na própria paróquia e a outra parte foi,
também, levada pelas boas “ondas” ao Regional, acontecendo o mesmo no
Regional para se chegar à Diocese. E, assim, toda a “lagoa” diocesana foi tomada
pelas ondas das assembleias comunitárias, paroquiais, regionais e diocesana,
iniciadas na Comunidade eclesial, confirmando dessa forma nossa opção pelas
Comunidades Eclesiais como ponto de partida de nossa vida pastoral.

2.2 - Mistura da águas
Nossa Assembleia Diocesana de Pastoral, ano 2104, pode ainda ser
comparada ao ajuntamento de águas trazidas de diversos lugares para um
pote comum. O primeiro pote foi a Comunidade Eclesial. Nele se juntaram as
diversas “águas” da comunidade eclesial, levadas por cada membro participante
da Assembleia Dominical, participante das pastorais, dos movimentos e das
associações. A assembleia comunitária foi a junção de todas essas águas.
Terminada a assembleia, cada participante voltou pra casa levando não mais a
água que trouxe consigo, mas a água que trouxe consigo, misturada, agora, às
águas trazidas por todos os demais.
Na paróquia, aconteceu o mesmo processo. Cada comunidade eclesial
trouxe a água de sua Assembleia comunitária. A assembleia paroquial foi a
mistura de todas essas águas num mesmo pote. Terminada a assembleia, cada
comunidade voltou para casa não mais levando a água que trouxe
consigo, mas a água que trouxe consigo, misturada, agora, às águas
trazidas por todas as demais comunidades. E, assim, se repetiu nos
regionais e na diocese.
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2.3 - O trigo e o pão
Nossa Assembleia diocesana pode, ainda, ser comparada com a feitura de
um pão. A Assembleia comunitária foi o primeiro pão a ser feito. Os participantes
da Assembleia dominical, das pastorais, dos movimentos e das associações
enviarem seus “trigos”. Na assembleia comunitária, esses trigos foram ajuntados
e acrescentados a eles o fermento e o sal da Palavra de Deus, da Tradição da
Igreja e dos ensinamentos do Magistério. Toda essa mistura foi batida, sovada
e assada durante horas de reflexão, debate, meditação e oração. Terminada a
assembléia, cada participante, cada pastoral e movimento levou consigo um
pedaço desse pão, feito em mutirão. Um pão que teve o sabor do “trigo” trazido
por cada participante da assembleia.
Na assembleia paroquial, aconteceu o mesmo processo. Cada comunidade
trouxe o trigo de sua assembleia. Tudo foi ajuntado e acrescentado, o fermento e
o sal da Palavra de Deus, da Tradição da Igreja e dos ensinamentos do Magistério.
Toda essa mistura foi, também, batida, sovada e assada durante horas de reflexão,
debate, meditação e oração. Terminada a assembleia, cada comunidade eclesial
levou consigo um pedaço desse pão, feito em mutirão. Um pão que teve o sabor
do “trigo” de cada comunidade da Paróquia. E, assim, repetiu-se nos regionais e
na diocese.

2.4 - O Ciclo da Natureza
Em nossa Assembleia Diocesana de Pastoral utilizamos o Método de
Planejamento Participativo. Sendo aplicado no pastoral da Igreja, ele acontece a
partir do envolvimento de todas as forças vivas presentes na ação evangelizadora
nos diversos âmbitos (comunitário, paroquial, regional e diocesano).
Este processo pode ser também comparado ao Ciclo da Natureza que,
em grande parte, é regido pelo Ciclo da Água. A água presente no solo, rios,
lagos, mares, plantas e animais é evaporada pelo calor do sol e, na forma de
vapor vai para a atmosfera. O vapor de água se ajunta e forma as nuvens. Nas
condições propícias à precipitação, o vapor se condensa e cai em forma de chuva,
garantindo a irrigação dos campos e renovando a vida. Neste processo contínuo
e ininterrupto, a vida biológica se faz e se refaz.
A etapa de ver a realidade (fotografias histórica e da atualidade), com o
esforço das lideranças, seria este processo de evaporação ao calor do sol, que é
o próprio Cristo que nos move na força do Espírito Santo. O material
levantado chega à Assembleia Comunitária de Pastoral. Esta, como
nas nuvens, ajunta tudo e processa. Numa reflexão partilhada à luz
das Sagradas Escrituras, da Tradição da Igreja e dos Ensinamentos do
Magistério Eclesial. Esta é a etapa da condensação. Os frutos aqui
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produzidos (propostas e encaminhamentos), assim como a chuva, retornam para
as bases (pastorais, movimentos, ministérios), irrigando a terra, fazendo germinar
a semente, gerando vida e alimentando a esperança.
Este processo se repetiu nas assembléias paroquiais e regionais que, por
sua vez, fez subir o vapor e o clamor até a assembleia no âmbito diocesano.
Agora é o momento desta água vitalizante retornar, como chuva boa, a todos
os recantos de nossa querida Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, produzindo
frutos, muitos frutos segundo a vontade Deus, que quer salvar a todos.
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III. PROPOSIÇÕES DA
ASSEMBLEIA DIOCESANA
3.1 - PALAVRA DE DEUS
1 - Promover a Palavra de Deus em todos
os níveis de formação da Diocese.
Estratégias:
 Produzir um conteúdo bíblico que evidencie o lugar da Palavra de Deus na vida
cristã e na vida de nossas comunidades
eclesiais de base.

Nos diferentes cursos de formação a
nível comunitário, paroquial, regional e
diocesano, tornar a Palavra de Deus fonte
inspiradora e mantenedora da vida cristã.
2 - Fomentar a participação nos Círculos
Bíblicos como caminho de animação
bíblica de toda pastoral.
Estratégias:
 Divulgar os círculos bíblicos na celebração da Palavra e da Eucaristia.
 Promover encontrões diocesanos de círculos bíblicos.
 Instituir setembro como mês de conscientização da importância da
participação no círculo bíblico.
 Promover a formação bíblica e metodológica dos animadores de círculo
bíblico motivando a participação da criança, adolescente e juventude.
 A partir dos círculos bíblicos, trabalhar a formação para a missão realizando
também mutirões missionários.
3 - Propiciar uma catequese mais bíblica e litúrgica que favoreça
a uma efetiva Iniciação à vida cristã.
Estratégias:
 Elaborar material adequado para tal fim, que seja lúdico,
mistagógico e catequético.
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3.2 - COMUNHÃO FRATERNA
1 - Trabalhar a formação na
Doutrina Social da Igreja em vista de
maior atuação da Igreja nas questões
sociais.
Estratégias:

Apoiar
e
fortalecer
as
Pastorais Sociais visando a ação sócio
transformadora.

Produzir material
formação diocesana.

para

a

2 - Fomentar a participação ativa da comunidade eclesial de base nas
políticas públicas em vista da promoção humana.
Estratégias:
 Fortalecer a Pastoral da Sobriedade e apoiar as iniciativas já existentes no
campo de prevenção e recuperação de dependentes químicos.
 Recuperar e dinamizar a Pastoral da Ecologia.
 Formar agentes de Conselhos Municipais e oferecer suporte e apoio.
 Criar a Escola de Fé e Política
3 - Motivar a devolução consciente do dízimo e sua devida aplicação nas
dimensões: religiosa, missionária e social.
Estratégias:
 Conscientizar sobre a aplicação do dízimo em suas três dimensões:
religiosa, social e missionária.
 Produzir subsídios com conteúdo específico para a capacitação
dos agentes do dízimo visando o trabalho pastoral.
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3.3 - EUCARISTIA
1 - Incentivar a participação na
Eucaristia destacando a compreensão
do mistério celebrado.
Estratégias:

Trabalhar a formação para
Ministros Extraordinários da Palavra
e da Eucaristia, utilizando também os
novos meios de comunicação.

Publicar subsídios que ajudem
a aprofundar o sentido e a vivência da
Eucaristia.
 Manter cursos de formação para equipes de liturgia.
2 - Trabalhar a vivência da Eucaristia em seus desdobramentos na missão
e serviço aos irmãos.
Estratégias:
 Intensificar as celebrações comuns em nível paroquial, regional e
diocesano.
 Propor retiros espirituais para ministros, catequistas e lideranças em geral.
 Valorizar a dimensão da acolhida em nossas celebrações e encontros.
3 - Trabalhar o sentido da Eucaristia como alimento da fé do discípulo
missionário superando ideias reducionistas.
Estratégias:
 Oferecer formação teológico-litúrgica para a pastoral da liturgia por meio
dos diversos recursos didáticos.
 Vivenciar melhor os tempos litúrgicos e as festas eucarísticas.
 Melhorar o material litúrgico celebrativo produzido pela Diocese.
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3.4 - A ORAÇÃO
1 - Despertar o espírito de oração e a
oração mesma em sua dimensão pessoal e
comunitária.
Estratégias:

Promover retiros espirituais em nível
paroquial e comunitário propondo variados
métodos de oração.

Formar equipe de espiritualidade nas
paróquias com o auxílio da Equipe Diocesana
para a Formação.

Cultivar a prática da oração nas
crianças, nos adolescentes e nos jovens a partir
da catequese.
 Oferecer formação sobre espiritualidade e oração visando melhorar a
qualidade da oração pessoal.
 Produzir material para a oração em família.
2 - Promover a ligação entre fé e vida, e entre oração e ação.
Estratégias:
 Promover a espiritualidade libertadora a partir da Palavra e da Doutrina
Social da Igreja.
 Produzir material “Estar com o Senhor”, destacando a missão da
comunidade e dos discípulos missionários na transformação da sociedade.
 Propor ações concretas aos fiéis no final das celebrações.
3 - Motivar a Leitura Orante da Bíblia.
Estratégias:
 Repropor o método da Leitura Orante da Bíblia e promover sua aplicação
na catequese, nos encontros pastorais, nos círculos bíblicos, nos retiros e
na oração pessoal.
 Incentivar e promover formas para que todo fiel católico tenha
sua Bíblia.
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IV. PROGRAMAÇÃO ESPECIFICA
DO SECRETARIADO DE PASTORAL,
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E
EQUIPES DIOCESANAS DE SERVIÇO.
01 - PLANEJAMENTO DO DEPARTAMENTO
DIOCESANO DE COMUNICAÇÃO
DEPARTAMENTO DIOCESANO DE COMUNICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

O Departamento Diocesano de Comunicação
tem como finalidade dinamizar os meios e
as estratégias de Comunicação da Diocese
de Cachoeiro de Itapemirim bem como dar
visibilidade à ação evangelizadora que acontece
na Diocese, no impulso dos quatro pilares da
Assembleia Diocesana.

COMPOSIÇÃO
NOME

TELEFONE

EMAIL

Pe. Thiago da Silva Vargas

3521 - 3185

thiagosilvavargas@gmail.com

Diácono Tiago Malanquini

3511 - 7217

timafi@gmail.com

Pe. Walter Luiz B.

3524 - 1285

pwlbma@gmail.com

Fábio Paris – (DCI).

3521 - 0087

fabiobalbinoparis@hotmail.com

Marília (Livraria)

2101 - 7615

livrariadiocesanacachoeiro@
hotmail.com

Pe. Schuenk

3521 - 4733

schuenk@hotmail.com

2101 - 7608

diocese@diocesecachoeiro.org.br

(Dept. Comunicação)
(Dept. Comunicação)
(Rádio Diocesana)

William

(Dep. Comunicação / Site)
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ORGANOGRAMA

PLANEJAMENTO 01
1 – PROJETO (NOME)

Reorganização do Departamento Diocesano
de Comunicação

2 – FINALIDADE

Compreender o lugar e a importância do departamento de comunicação na vida diocesana para que o departamento possa cumprir
com sua missão

3 – METAS

1ª - Reunir bimestralmente os representantes
de cada instância oficial de comunicação da
diocese de Cachoeiro. (Rádio Diocesana,
DCI, Livraria Diocesana, Gráfica Diocesana, Site da Diocese).
2ª – Elaborar o estatuto e o regimento para o
departamento de comunicação.
3ª - Elaborar um plano de comunicação para
a Diocese.
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

Pe. Thiago da Silva Vargas, Diácono Tiago
Malanquini, William Colodetti e representantes da Rádio Diocesana, DCI, Livraria
Diocesana, Gráfica Diocesana, Secretariado
de Pastoral e PASCOM

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Fieis que têm acesso aos meios de
comunicação da diocese e de outros meios
de comunicação
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4.3 – Onde?

Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

4.4 – Quando / Prazo

2015 / 2016

5 – Forma de
Monitoramento

Nas reuniões com os envolvidos

6 – Avaliação

Ao fim de cada ano nas reuniões com os
envolvidos

PLANEJAMENTO 02
1 – PROJETO (NOME)

Criação de Estúdio Audiovisual.

COLUNA

Palavra de Deus.

PROPOSIÇÃO

Propiciar uma catequese mais bíblica e litúrgica que favoreça a uma efetiva Iniciação à
vida cristã.

ESTRATÉGIA

Elaborar material adequado para tal fim, que
seja lúdico, mistagógico e catequético.

2 – FINALIDADE

Produzir material audiovisual que auxilie a
formação pastoral nas comunidades.

3 - METAS

1ª
–
Adquirir
material
audiovisual
para
produção
de
material.
2ª – Criar parceria com a Rádio Diocesana
e com a Equipe Diocesana para Formação.
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

Pe. Thiago da Silva Vargas, Diácono Tiago
Malanquini, William Colodetti e representantes da Rádio Diocesana, DCI, Livraria
Diocesana, Secretariado de Pastoral, PASCOM, Gráfica Diocesana, Equipe Diocesana para Formação.

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Regionais, Paroquias e Comunidades.

4.3 – Onde?

Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.
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4.4 – Quando / Prazo

2015 / 2018

5 – Forma de
Monitoramento

Nas reuniões com os envolvidos.

6 – Avaliação

Ao fim de cada ano nas reuniões com os envolvidos
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02 - PLANEJAMENTO SECRETARIADO DIOCESANO
DE PASTORAL
SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL
O Secretariado Diocesano de Pastoral foi instituído
em 2004 com o objetivo de animar, dinamizar,
coordenar e integrar todas as atividades
pastorais da Diocese. No espírito de nossa 12ª
Assembleia Diocesana de Pastoral – 2014 a
Coordenação Diocesana de Pastoral assume com
empenho encaminhar os trabalhos pastorais para
o próximo triênio 2015 – 2018, considerando as
proposições decididas nesta assembleia, incentivar
e estimular a Ação Evangelizadora dos Discípulos
Missionários na vivência da Palavra de Deus, da
Comunhão Fraterna, da Eucaristia e da Oração.

JUSTIFICATIVA

PLANEJAMENTO 01
1-PROJETO (NOME)

Reeditar os
Diocesanos

Estatutos

dos

Conselhos

COLUNA

Comunhão Fraterna

PROPOSIÇÃO

Produzir material para formação diocesana

ESTRATÉGIA

Produzir a cartilha com os estatutos a partir
do material existentes.

2 – FINALIDADE

Levar ao conhecimento de coordenadores e
agentes de pastorais, movimentos e ministérios a organização pastoral da paróquia e
comunidades com suas devidas funções.

3 - METAS

Que todas as lideranças neste prazo de três
de anos possam ter orientação segura e clara
a respeito da organização pastoral e suas
devidas funções.
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

Coordenação Diocesana de Pastoral e Departamento de Comunicação.
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4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Lideranças comunitárias e paroquiais

4.3 – Onde?

Cachoeiro de Itapemirim

4.4 - Quando / Prazo

2015/2018

5 - Forma de Monitoramento

Por meio da equipe de revisão do material
existente

6 - Avaliação

Fazer acompanhamento no decorrer do
triênio de todas as pessoas que exercem
uma liderança na comunidade e paróquias
para que tomem conhecimentos dos Estatutos da Diocese.

PLANEJAMENTO 02
1-PROJETO (NOME)

Revisão e Reedição do Diretório da Vida
Sacramental

COLUNA

Palavra de Deus

PROPOSIÇÃO

Propiciar uma Catequese mais bíblica e
litúrgica que favoreça uma efetiva iniciação
à vida cristã.

ESTRATÉGIA

Elaborar e confeccionar material adequado
para tal fim.

2 – FINALIDADE

Alcançar com eficiência as normas sacramentais de nossa Diocese.

3 – METAS

No final do triênio os agentes e lideranças
que atuam com os sacramentos estejam conscientes das normas diocesanas no que se
refere a Vida Sacramental
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

Coordenação Diocesana de Pastoral, Equipe
de Liturgia, Equipe de Catequese e Coordenador Diocesano de Pastoral

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Todos Catequistas que atuam na preparação
para receber os Sacramentos.
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4.3 – Onde?

Secretariado Diocesano de Pastoral e Departamento Diocesano de Comunicação.

4.4 - Quando / Prazo

2015/2018

5 - Forma de Monitoramento

Por meio da escuta nas formações das lideranças.

6 - Avaliação

Observar os encaminhamentos dados na
atuação das pastorais de preparação para os
Sacramentos.

PLANEJAMENTO 03
1-PROJETO (NOME)

Normatização dos Recursos do Fundo
Diocesano para Evangelização.

COLUNA

Comunhão Fraterna

PROPOSIÇÃO

Motivar a devolução consciente do Dízimo
e sua devida aplicação nas dimensões:
Religiosa, Missionária e Social.

ESTRATÉGIA

Conscientizar sobre a aplicação dos recursos
da Cúria Diocesana proveniente do repasse
da Coleta da Evangelização que se destina
à Diocese, um valor mensal acordado entre
a Cúria e o Secretariado, um repasse da
Gráfica em cima da tiragem do Refletindo,
Celebrando e Cartilha de Música, e do Saldo
de Encontros Diocesanos.

2 – FINALIDADE

O Fundo Diocesano para Evangelização ter
um caixa único dos recursos financeiros.
Auxiliar a Diocese no gerenciamento dos
recursos para a formação de agentes de
pastorais.

3 – METAS

Os recursos sejam viabilizados para a
formação dos agentes de forma tranquila
e organizada. Que a Evangelização não
sofra dificuldades por falta de um bom
gerenciamento dos recursos.
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

Coordenação Diocesana de Pastoral
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4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Todas as lideranças diocesanas que
necessitarem de formação dentro ou fora da
diocese.

4.3 – Onde?

Secretariado Diocesano de Pastoral

4.4 - Quando / Prazo

2015/2018

5 - Forma de
Monitoramento

Nas prestações de contas feitas pelos
coordenadores diocesanos logo após cada
encontro.

6 - Avaliação

Feita no último CPD do ano.
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03 - PLANEJAMENTO SERVIÇO DA CARIDADE, DA
JUSTIÇA E DA PAZ
EQUIPE DIOCESANA A SERVIÇO DA CARIDADE, DA
JUSTIÇA E DA PAZ

JUSTIFICATIVA

A Igreja Católica no Brasil caracteriza-se por sua
forte atuação na defesa dos direitos humanos e
na luta pela ética e pela justiça na sociedade. O
espírito da Constituição Pastoral Gaudium et Spes
(Concílio Vaticano II), impregna a Pastoral Social
para o serviço da Caridade da Justiça e da Paz à
luz do Evangelho e da Missão de Nosso Senhor
Jesus Cristo.
A Cáritas e as Pastorais Sociais da Diocese de
Cachoeiro de Itapemirim desenvolvem sua atuação
na busca da inclusão social, da igualda
de, da
justiça, participando da construção de alternativas
que possibilitem melhores condições de vida
para todos. Para alcançar tais objetivos a ação
se estrutura através de atitudes complementares
e interligadas fundamentadas na Comunhão
Fraterna: “assumindo com nova força essa opção
pelos pobres, manifestamos que todo processo
evangelizador envolve a promoção humana e a
autêntica libertação ‘sem a qual não é possível
uma ordem justa na sociedade’. Entendemos,
além disso, que a verdadeira promoção humana
não pode reduzir-se a aspectos particulares:
‘deve ser integral, isto é, promover todos os
homens e o home todo’, a partir da vida nova em
Cristo que transforma a pessoa de tal maneira
que ‘a faz sujeito de seu próprio desenvolvimento.
Para a Igreja, o serviço da caridade, assim
como o anúncio da Palavra e a celebração dos
sacramentos, ‘é expressão irrenunciável da
própria essência”. (Conferência de Aparecida, p.
180).
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COMPOSIÇÃO
NOME

TELEFONE

EMAIL

Pe. Giovanni Geraldo Quites

(28) 99924-2204

frquites@hotmail.com

Carlos Elias Sartorio Rangel

(28) 99910-6155

calimasartorio@gmail.com

José Luiz Gonçalves

(28) 99952-8071

joseluizpsi@gmail.com

Ir. Gerline Deolinda de Paiva (28) 99885-7711

gerlinep@yahoo.com.br

Ir. Clotilde Zandonadi

(28) 99929-3636

clotildezan@hotmail.com

Rogério Soares

(28) 99996-6876

rogerio@cimef.com.br

ORGANOGRAMA

PLANEJAMENTO
1 – PROJETO (NOME)

Discípulos (as) Missionários (as) a serviço
da vida.

COLUNA

Comunhão Fraterna

PROPOSIÇÃO

Trabalhar a formação na DSI que abranja os
diversos seguimentos na Igreja.
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ESTRATÉGIA

Produzir material a partir da DSI e das
ações pastorais presentes na Diocese de
Cachoeiro de Itapemirim. Divulgar, através
de programas radiofônicos, a DSI e as ações
das pastorais sociais presentes na Diocese.
Promover eventos em datas significativas
em nível nacional e internacional.

2 – FINALIDADE

Promover a consciência sobre a DSI
como ação capaz de produzir ações
transformadoras a favor da vida.

3 – METAS

Atingir os Regionais da Diocese de
Cachoeiro de Itapemirim. Animar e
fortalecer as Pastorais Sociais na Igreja
Diocesana. Fomentar a pastoral de conjunto.
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

Equipe Diocesana a Serviço da Caridade, da
Justiça e da Paz.

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Diversos seguimentos pastorais, ministérios
extraordinários, catequese, CPPs e CPCs e
fiéis leigo

4.3 – Onde?

Nos Regionais.

4.4 - Quando / Prazo

2015-2018

5 - Forma de
Monitoramento

Trimestral através da Equipe Diocesana a
Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz.

6 - Avaliação

Anual.
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04 - PLANEJAMENTO LITURGIA
EQUIPE DIOCESANA PARA LITURGIA

JUSTIFICATIVA

A Equipe de Serviço para Liturgia tem por objetivo
promover e acompanhar a vida litúrgica e o seu
processo de inculturação. Os Projetos do Plano de
Atividades pretendem concretizar esse objetivo, à
luz das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora
da Igreja do Brasil, com base nas conclusões da 12ª
Assembleia Diocesana de Pastoral – 2014 quando
foram sugeridas prioridades para fortalecer
a renovação da liturgia em nossa Diocese de
Cachoeiro de Itapemirim.
A Equipe Diocesana para a Liturgia assume com
empenho a animação da vida litúrgica da diocese
tendo em vista a Igreja como Comunidade dos
Discípulos Missionários na vivência da Palavra
de Deus, da Comunhão Fraterna, da Eucaristia e
da Oração.
COMPOSIÇÃO

NOME

TELEFONE

EMAIL

Pe. Thiago da Silva
Vargas

(28)99966-8851

thiagosilvavargas@gmail.com

Sueli C. Moreira Volpini

(28)99885-1277

kabiel@hotmail.com

Alex Figueira

(28)99992-0102

alexlfigueira@hotmail.com

Geraldo Pirovani

(28)99883-1701

geraldopirovane@yahoo.com.br

Verônica Pirovani

(28)99917-1700

Verônica.pirovane@hotmail.com

Penha

(28)99291-9331

dzezinho@hotmail.com

Luis

(28)99918-0421

Nunesjunior1973@hotmail.com
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ORGANOGRAMA

PLANEJAMENTO 01
PROJETO (NOME)

Livro de Orações e Bênçãos

COLUNA

Palavra de Deus e Oração

PROPOSIÇÃO

Despertar o espírito de oração e a oração
mesma em sua dimensão pessoal e comunitária.

ESTRATÉGIA

Cultivar a prática da oração nas crianças,
adolescentes e jovens a partir da catequese.
Produzir material para a oração em família.

2 – FINALIDADE

Um livro que contenha orações que facilitem e motivem os pequenos encontros, bênçãos nas casas e em diversas circunstâncias,
adorações do Santíssimo Sacramento na
vida comunitária.
Proporcionar as comunidades um material
litúrgico dentro de nossas realidades Paroquial/Diocesana;

3 – METAS

Oferecer um material capaz de ajudar a comunidade a celebrar de forma orante e participativa os diversos momentos de sua vida
de fé: Orações diversas, o Terço, roteiros
para adoração ao Santíssimo Sacramento,
roteiros para Bênçãos da casa, dos alimentos, de uma gestante, família enlutada etc.
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4 – EXECUÇÃO
4.1 – Responsáveis

Equipe do Celebrando e colaboradores
Equipe da Música Litúrgica
Equipe Ministros Palavra, Eucaristia e
TQM’s

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Pastorais e Movimentos

4.3 – Onde?

Todas as comunidades da Diocese

4.4 - Quando / Prazo

2016/2017

5 - Forma de
Monitoramento

Reuniões de avaliação para análise do material a medida que for sendo montado.
Revisão Texto
Diagramação (Gráfica)
Formações a nível Diocesano

6 – Avaliação

Realizada pelos integrantes da Equipe Diocesana para Liturgia e clero.

PLANEJAMENTO 02
PROJETO (NOME)

Livro de Vida e Canto

COLUNA

Palavra de Deus e Oração e Eucaristia e o
Domingo

PROPOSIÇÃO

Propiciar uma catequese mais bíblica e litúrgica
que favoreça a uma efetiva Iniciação à vida cristã.
Incentivar a participação na Eucaristia destacando a compreensão do mistério celebrado.
Trabalhar a vivência da Eucaristia em seus desdobramentos na missão e serviço aos irmãos.
Despertar o espírito de oração e a oração mesma
em sua dimensão pessoal e comunitária.

ESTRATÉGIA

Publicar subsídios que ajudem a aprofundar
o sentido e a vivência da Eucaristia.
Intensificar as celebrações comuns em nível
paroquial, regional e diocesano.
Melhorar o material litúrgico celebrativo
produzido pela Diocese.
Produzir material para a oração em família.
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2 – FINALIDADE

Oferecer às equipes do Canto Litúrgico um
material que ajude a escolher, dentro dos
critérios litúrgicos, os cantos para a Celebração do Mistério Pascal e também para as
diversas reuniões e encontros de evangelização em nossas CEB’s.

3 – METAS

Organizar no Livro de cantos um elenco de
cantos divididos por tempo litúrgico;
Confeccionar partituras e cifras para cada
canto do livro, utilizando o material já disponível na Cartilha de canto da Diocese.
Disponibilizar CD’s de áudio de forma
didática, para acompanhamento dos cantos;
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

Equipe da Música Litúrgica e colaboradores

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Comunidades,
Movimentos

4.3 – Onde?

Regionais, Paróquias e Comunidades

4.4 - Quando / Prazo

2016/2017

5 - Forma de
Monitoramento

Reuniões de avaliação para análise do
material a medida que for sendo montado.
Revisão de Texto
Diagramação (Gráfica)
Formações a nível Diocesano

6 – Avaliação

Realizada pelos integrantes da Equipe
Diocesana para Liturgia e clero.

Ministérios,

Pastorais

e

PLANEJAMENTO 03
PROJETO (NOME)

Formações Ofício Divino das Comunidades

COLUNA

Palavra de Deus / Eucaristia e o Domingo /
Oração
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PROPOSIÇÃO

Propiciar uma catequese mais bíblica e
litúrgica que favoreça a uma efetiva Iniciação
à vida cristã.
Incentivar a participação na Eucaristia
destacando a compreensão do mistério
celebrado.
Trabalhar a vivência da Eucaristia em seus
desdobramentos na missão e serviço aos
irmãos.
Trabalhar o sentido da Eucaristia como
alimento da fé do discípulo missionário
superando ideias reducionistas.
Despertar o espírito de oração e a oração mesma
em sua dimensão pessoal e comunitária.

ESTRATÉGIA

Elaborar material adequado para tal fim, que
seja lúdico, mistagógico e catequético.
Publicar subsídios que ajudem a aprofundar o
sentido e a vivência da Eucaristia.
Intensificar as celebrações comuns em nível
paroquial, regional e diocesano.
Vivenciar melhor os tempos litúrgicos e as
festas eucarísticas.
Cultivar a prática da oração nas crianças,
adolescentes e jovens a partir da catequese.
Produzir material para a oração em família.

2 – FINALIDADE

Favorecer momentos orantes na vida
comunitária, pequenos grupos que rezam
juntos e partilham suas alegrias e tristezas,
amadurecendo a sua fé e fazendo a verdadeira
experiência com Jesus.

3 – METAS

Tornar o Ofício Divino conhecido e vivenciado
como fonte de espiritualidade bíblica e
litúrgica para o discipulado missionário.
Revitalizar a experiência de Celebrar a Palavra
Deus através da espiritualidade do Ofício
Divino e desenvolver a prática de santificar as
Horas do dia.
Dar orientações para momentos orantes com
Ofício Divino das Comunidades para que
todos possam utilizar o subsídio de forma
correta.
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4 – EXECUÇÃO
4.1 – Responsáveis

Equipe da Diocesana da Pastoral Litúrgica
Equipe Diocesana do Celebrando
Equipe da Música Litúrgica e colaboradores
Equipe Diocesana para a Formação

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Comunidades,
Movimentos

4.3 – Onde?

Regionais, Paróquias e Comunidades

4.4 - Quando / Prazo

2016/2017

5 - Forma de
Monitoramento

Reuniões de avaliação
Formações a nível Diocesano

6 – Avaliação

Realizada pelos integrantes da
Diocesana para Liturgia e clero.

Ministérios,

Pastorais

e

Equipe

PLANEJAMENTO 04
PROJETO (NOME)

Revisão das Cartilhas de Formação inicial para
Ministérios da Pregação da Palavra de Deus e
da Distribuição da Eucaristia

COLUNA

Palavra de Deus e Eucaristia e o Domingo

PROPOSIÇÃO

Promover a Palavra de Deus em todos os níveis
de formação da Diocese.
Incentivar a participação na Eucaristia
destacando a compreensão do mistério
celebrado.
Trabalhar o sentido da Eucaristia como
alimento da fé do discípulo missionário
superando ideias reducionistas.

ESTRATÉGIA

Produzir um conteúdo bíblico que evidencie o
lugar da Palavra de Deus na vida cristã e na
vida de nossas comunidades eclesiais de base.
Trabalhar a formação para Ministros
Extraordinários da Palavra e da Eucaristia,
utilizando também os novos meios de
comunicação.
Propor retiros espirituais para ministros,
catequistas e lideranças em geral.
Melhorar o material litúrgico celebrativo
produzido pela Diocese.
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2 – FINALIDADE

Aprofundar a espiritualidade e conhecimento
dos candidatos aos Ministérios da Palavra e
da Eucaristia, com base na Palavra de Deus,
na Teologia Litúrgica e no serviço missionário
para uma comunicação autêntica do anúncio do
evangelho e da presidência dos ritos litúrgicos.

3 – METAS

- Reelaborar as Cartilhas de Formação inicial,
a partir de uma metodologia que insira os
candidatos no caminho do discipulado de Jesus
e na vivência em Comunidade.
- Usar além do material impresso outros
recursos didáticos, tais
como, material
audiovisual e as novas mídias sociais.

4 – EXECUÇÃO
4.1 – Responsáveis

Equipe Diocesana da Pastoral da Liturgia
Equipe do Celebrando e colaboradores
Equipe Diocesana dos Ministérios da Palavra
e da Eucaristia
Equipe Diocesana para a formação

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Candidatos aos Ministérios da Palavra e da
Eucaristia da Diocese

4.3 – Onde?

Regionais, Paróquias e Comunidades

4.4 - Quando / Prazo

2016/2017

5 - Forma de
Monitoramento

Reuniões de avaliação para análise do
material a medida que for sendo montado.
Revisão de Texto
Diagramação (Gráfica)
Formações a nível Diocesano

6 – Avaliação

Realizada pelos integrantes da Equipe
Diocesana para Liturgia e clero.
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05 - PLANEJAMENTO CATEQUESE DE INICIAÇÃO CRISTÃ
EQUIPE DIOCESANA PARA CATEQUESE DE INICIAÇÃO
À VIDA CRISTÃ

JUSTIFICATIVA

A Equipe Diocesana para a Catequese de Iniciação
à Vida Cristã, em comunhão com as Diretrizes
Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil,
o Documento de Aparecida e, a caminhada e opções
pastorais da Diocese de Cachoeiro de ItapemirimES é uma Equipe de Serviço, animação e suporte
à catequese de Iniciação à Vida Cristã em todo o
território diocesano.
COMPOSIÇÃO

NOME

TELEFONE

Pe. Jhauber Luiz Moreira da Silva (28) 3528-1081

EMAIL
jhauber.luiz@gmail.com

Antônio Alvino Alves Moreira

(28) 99992-9564

Dionne Gonçalves

(28) 99883-5827 dionnehg@hotmail.com

Geralda Andrade da Silva

(28) 99975-5863 ---

Lourdes Ogioni

(28) 99952-9929 lourdesogioni@hotmail.com

Juliana Amorim

(28) 99967-8161 julianaamorim03@hotmail.com

Maria Conceição Nazaré

(28) 3518-0580

---

Miriam Menezes Bechepeche

(28) 3522-6251

miriambechepeche@
hotmail.com

Neusa Barbieri

(28) 99946-0689 barbierineusa@hotmail.com

Regina Schubert Vantil de Paula

(28) 3522-3688

reginacatequese@hotmail.com

Rosângela Rosa

(28) 3522-3686

rosangelazen1810@hotmail.com

Vera Lúcia Cypriano

(28) 99942-9437 vera_cypriano@hotmail.com
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ORGANOGRAMA

PLANEJAMENTO 01
PROJETO

CATEQUESE: um processo de
amadurecimento de fé na ética da
humanização de Jesus Cristo.

COLUNA

Palavra de Deus

PROPOSIÇÃO

Este plano de pastoral visa integrar as diversas
etapas de preparação para a celebração
e vivência dos sacramentos do Batismo,
Eucaristia e Crisma no âmbito da Iniciação à
Vida Cristã, provendo conteúdo sistemático
e progressivo da fé, de modo que os fiéis se
identifiquem com a Pessoa de Jesus Cristo no
caminho do discipulado.

ESTRATÉGIA

Para acompanhar as novas gerações a
catequese necessita de uma metodologia
que tenha como base a Palavra de Deus e o
engajamento comunitário em vista da missão,
com empenho e investimento na Formação
básica paroquial para o catequista iniciante
e Formação permanente paroquial para os
demais catequistas.
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FINALIDADE

Com o objetivo de desenvolver uma catequese
de cunho mais bíblico e orante, mais litúrgico
e lúdico, a catequese de Iniciação à Vida Cristã
oferece aos catequistas e coordenadores,
encontros/cursos de formação e capacitação
metodológica e pedagógica, como mecanismo
de ação: instrução e aprimoramento de suas
habilidades para que a evangelização alcance
toda a sociedade.

METAS

Apresentar um material de formação básica
para catequistas iniciantes, incluindo o estudo
da Didaqué;
Restituir o Ministério Catequético na diocese
como medida de capacitação dos catequistas,
tendo como objetivo, o investimento na
Formação permanente paroquial;
Produzir um Guia catequético conceituando
as etapas de preparação dos sacramentos
(batismo/eucaristia/crisma) com seus objetivos
específicos, orientações e faixa etária;
Intensificar na Catequese a espiritualidade do
Ano Litúrgico;
Desenvolver um material catequético para as
famílias, incluindo a Bíblia para as crianças;
Oferecer depois da 1ª Eucaristia atividades
com a Infância e Adolescência Missionaria;
Elaborar uma programação de ação na
etapa do Crisma – de pastoral de conjunto
com a Juventude – acrescentando junto aos
encontros um estágio pastoral empírico, onde
os catequizandos irão conhecer a realidade
paroquial: participar da perseverança na
comunidade; conhecer as pastorais da
paróquia; os segmentos juvenis; os ministérios
de música; os movimentos; as atividades
missionárias; voluntariado etc. para depois
do término da preparação do sacramento
da Confirmação, o jovem possa atuar,
pastoralmente, com mais consciência na sua
comunidade como discípulo missionário.
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EXECUÇÃO
RESPONSÁVEIS
PARA QUEM?

ONDE?

Equipe diocesana de Catequese de Iniciação à
Vida Cristã
Catequistas que atuam em nossas Comunidades
Eclesiais de Base.
Encontros diocesano e regional;
Programa semanal de catequese infantil na
Rádio Diocesana;
Jornal formativo INFORMAR;
Escola Catequética São José de Anchieta.

QUANDO/PRAZO

2015 a 2018

FORMA DE
MONITORAMENTO

Durante o processo formativo.

AVALIAÇÃO

Feito pela equipe ao final de cada etapa
formativa.
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06 - PLANEJAMENTO CÍRCULOS BÍBLICOS
EQUIPE DIOCESANA PARA CÍRCULOS BÍBLICOS

JUSTIFICATIVA

O trabalho com os Grupos de Reflexão (Círculos
Bíblicos) em nossa Diocese de Cachoeiro de
Itapemirim tem se desenvolvido nos últimos anos
com um trabalho principalmente voltado para
a confecção da Cartilha Refletindo com alguns
trabalhos esporádicos de formação de Animadores
e com Encontros de massa em duas oportunidades.
O intenso trabalho da Equipe nos últimos
quatro anos, desde a sua criação, concentrou-se
principalmente na elaboração do Subsídio para os
nossos Grupos de Reflexão.
Nota-se, entretanto, a necessidade cada vez
mais urgente, de Formação para os Animadores
dos Círculos Bíblicos, assim como uma maior
visibilidade dos Grupos de Reflexão.
Com a centralidade da Palavra de Deus colocada
como eixo norteador de nossa ação evangelizadora,
os grupos de Círculos Bíblicos, acre
ditamos,
assumem um lugar de destaque em nosso trabalho
pastoral, pois são lugares privilegiados da reflexão
da Palavra e sementeira de projetos missionários e
de testemunho de caridade.
Os grupos de Círculos Bíblicos querem continuar
sendo a essência de nossas Comunidades Eclesiais
de Base e as células geradoras de vida para as
nossas pastorais.
COMPOSIÇÃO

NOME

TELEFONE

EMAIL

Pe. João Batista Maroni

(28) 99986-5602 jbmaroni@hotmail.com

Geraldo José Pirovani

(28) 99973-6364 geraldojpirovani@gmail.com

Geraldo Antônio Fernandes

(28) 99932-6948 gfernandes58@outlook.com

Ana Lúcia Aniquim da Silva

(28) 99959-7551 utopia.moda@hotmail.com

Janete Maria Gomes Debona

(28) 99909-5817
45

João Lopes de Carvalho

(28) 99918-3433 lopeskxu@hotmail.com

Maria Aparecida Vieira

(28) 99973-6792 cidavieyra@hotmail.com

Maria Pereira Gualandi

(28) 99923-9336

Sérgio Henrique Ferreira Alves (28) 99962-7945

O Grupo de Círculo Bíblico com seu animador;
O coordenador (a) comunitário dos círculos bíblicos;
Equipe de coordenação paroquial, composta de 5 a 8 pessoas;
Equipe de coordenação diocesana, localizada na Paróquia São Filipe,
Aeroporto, Cachoeiro;

PLANEJAMENTO 01
1-PROJETO (NOME)

Encontrão Diocesano de Círculos Bíblicos
- 2015.

COLUNA

Palavra de Deus

PROPOSIÇÃO

Encontrão de círculos bíblicos a nível
diocesano, abrangendo todas as paróquias.

ESTRATÉGIA

Encontrão “massivo” > celebrativo, orante,
festivo e reflexivo.

2 – FINALIDADE

Promover o avivamento dos grupos de
círculos bíblicos

3 – METAS

Reunir o maior número possível de
grupos de círculos bíblicos para um dia de
confraternização, festa, oração, estudo e
reflexão.
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

Equipe diocesana de Círculos Bíblicos.

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Todos os círculos bíblicos existentes na
diocese.
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4.3 – Onde?

Parque de Exposição de Cachoeiro.

4.4 - Quando / Prazo

Num domingo de setembro de 2015.

5 - Forma de
Monitoramento

Na preparação e na realização do encontro
No dia do encontro, com os participantes em
geral. Na equipe de coordenação diocesana
dos círculos bíblicos. Na medida do
possível, ouvindo a repercussão do mesmo
nas paróquias.

6 – Avaliação

PLANEJAMENTO 02
1-PROJETO (NOME)

“Refletindo” no ar

COLUNA

Palavra de Deus

PROPOSIÇÃO

Reativação do programa radiofônico
semanal dos Círculos Bíblicos.

ESTRATÉGIA

Edição semanal do programa, através da
Rádio Diocesana. Envio do mesmo às
demais rádios que, na diocese, veiculam
programas religiosos em sua programação,
como a Oração da Ave Maria.

2 – FINALIDADE

Divulgar o Círculo Bíblico pelo rádio.
Refletir com os ouvintes o tema da reunião
de círculo bíblico daquela semana. Auxiliar
os participantes dos círculos bíblicos a
melhor entenderem o tema refletido naquela
semana.

3 – METAS

Julho de 2015 > Início da edição do
programa.
Dezembro de 2015 > Exibição do programa
em todas as rádios que veiculam programas
religiosos.
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

Equipe diocesana de Círculos Bíblicos.
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4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Os membros de círculos bíblicos que ouvem
rádio.

4.3 – Onde?

Todas as rádios que na diocese veiculam
algum programa religioso

4.4 - Quando / Prazo

Início: julho de 2015. O programa deverá
acompanhar a edição das cartilhas.

5 - Forma de
Monitoramento

Acompanhamento na edição do programa e
na sua exibição nas diversas emissoras.

6 – Avaliação

Avaliar a edição, o formato e conteúdo.
Avaliar a exibição em cada emissora. Avaliar
a audiência, sabendo a opinião dos ouvintes.

PLANEJAMENTO 03
1-PROJETO (NOME)

Formação permanente de Animadores de
Círculos Bíblicos

COLUNA

Palavra de Deus

PROPOSIÇÃO

Oferecer conteúdo bíblico teológico
e técnica de condução de reunião aos
animadores de Círculos Bíblicos.

ESTRATÉGIA

Oferecer tais formações a nível regional,
corpo a corpo, como através de vídeos e
outros recursos técnicos.

2 – FINALIDADE

Preparar melhor os animadores de Círculos
Bíblicos para a função de coordenar um
grupo e a reunião.

3 – METAS

Manter em cada ano a formação dos
Animadores de Círculos Bíblicos, conforme
a necessidade de cada tempo e situação.
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

Equipe diocesana de Círculos Bíblicos.

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Animadores e coordenadores de Círculos
Bíblicos em todos os níveis.

4.3 – Onde?

Nos Regionais
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4.4 - Quando / Prazo

Início: Após o Encontrão Diocesano, em
setembro de 2015.

5 - Forma de
Monitoramento

Assessoria bíblico teológica e assessoria
técnica de coordenação de grupo e de
reuniões.

6 – Avaliação

Avaliação próxima > no dia da formação,
com os participantes.
Avaliação a longo prazo > buscando
de maneira constante saber os efeitos
da formação, através das paróquias e
comunidades.

PLANEJAMENTO 04
1-PROJETO (NOME)

Criação da Cartilha “Refletindo Jovem”

COLUNA

Palavra de Deus

PROPOSIÇÃO

Oferecer uma cartilha específica para a
reflexão dos jovens em círculos bíblicos.

ESTRATÉGIA

Composição da cartilha com uma equipe
formada pelos próprios jovens. Execução
do uso da cartilha num “plano piloto”, em
comunidades da Paróquia Santo André
Apóstolo.

2 – FINALIDADE

Formação de Círculos Bíblicos jovens.

3 – METAS

Segundo semestre de 2015 > Publicação
da cartilha para a Paróquia Santo André
Apóstolo.
Ano 2016 e 2017 > publicação da cartilha
para as demais paróquias.
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

Equipe provisória formada com jovens da
Paróquia S. André Apóstolo, Aracuí.

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

De início: jovens das comunidades eclesiais
da Paróquia Santo André Apóstolo.

4.3 – Onde?

Na comunidade Eclesial
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4.4 - Quando / Prazo

Segundo semestre de 2015.

5 - Forma de
Monitoramento

Acompanhamento periódico dos grupos
recém formados, a ser feito pela equipe
paroquial de jovens.

6 – Avaliação

Recepção da cartilha e recepção da proposta
de formação do Círculo Bíblico Jovem.
Avaliação mensal, junto aos animadores e
membros dos grupos.

PLANEJAMENTO 05
1-PROJETO (NOME)

Proposta de Encontrões Paroquiais e
Regionais de Círculos Bíblicos

COLUNA

Palavra de Deus

PROPOSIÇÃO

Encontrões paroquiais entre os grupos de
todas as comunidades.
Encontrão Regional entre os grupos de todas
as paróquias;

ESTRATÉGIA

Encontrão “massivo” > celebrativo, orante,
festivo, alegre e reflexivo, aos moldes do
Encontrão Diocesano 2015.

2 – FINALIDADE

Promover o avivamento dos grupos de
círculos bíblicos

3 – METAS

Ano 2016 > Realização de Encontrões em
todas as Paróquias e Regionais.
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

Equipes paroquiais e equipes regionais, com
assessoria da Equipe Diocesana.

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Todos os círculos bíblicos de cada paróquia.
Todos os círculos bíblicos de cada regional.

4.3 – Onde?

A ser visto por cada paróquia e por cada
regional.
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4.4 - Quando / Prazo

Ano 2016 e 2017, tendo sempre por base o
mês de setembro.

5 - Forma de
Monitoramento

A ser discutido pela Paróquia e pelo
Regional.

6 – Avaliação

A ser discutida pela Paróquia e pelo
Regional.
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07 - PLANEJAMENTO EQUIPE DIOCESANA PARA O DÍZIMO
EQUIPE / COMISSÃO / SETOR: EQUIPE DIOCESANA PARA O DÍZIMO

JUSTIFICATIVA

Estar em comunhão e concretizar com as decisões
finais da 14ª Assembleia da CNBB de Itaici, SP
em 1974:
1. Todas as Igrejas particulares no Brasil devem
ter como meta a implantação do dízimo como
sistema de contribuição sistemática e periódica,
que substitua progressivamente o sistema de taxas;
2. Haja um intenso trabalho de conscientização do
povo e dos agentes de pastoral e de progressiva
organização do sistema ao nível diocesano,
paroquial e de base;
3. As Igrejas, dentro de um mesmo regional,
devem prestar mútua ajuda, fazendo circular as
várias experiências;
4. Os regionais cuidem da elaboração de subsídios,
onde eles forem necessários e pedidos pelas
Igrejas Particulares;
5. Os Organismos nacionais prestem aos regionais
a devida assessoria;
6. Cada Igreja Particular fixará a data a partir da
qual será obrigatória a implantação do sistema.
COMPOSIÇÃO

NOME

TELEFONE

EMAIL

Pe. José Carlos Ferreira da Silva

(28) 99917-5341 pejcfsilva@hotmail.com

Leandro Moreth

(28) 99959-7518 hotmail.com

Elcione Borel de Freitas

(28) 99901-3669 hotmail.com

Vanuza de Fátima Viana de C.
Caitano

(28) 99935-3164 vanuzacrt@hotmail.com

Agnaldo do Rigo

(28) 99986-0392 Agnaldo.ajmf@gmail.com

Valcenir Zuqui

(28) 99944-5299 valcenirzuqui@gmail.com

leandromoreth@
elcionefreitas@
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Anselmo da Silva Mariano

(28) 99916 0241

Anselmo@wurth.com.br

Deoclaci Pessim Gançalves

(28) 99969 6062

vendas.pessim@hotmail.com

Maria das Graças Freitas Silva

(28) 99908 7590

mariagfreitas@hotmail.com

Diácono
Eromar
Campanha

(28) 99984 6078

eromarcampanha@
hotmail.com

Marcelo Barbosa

(28) 99939 0099

mbmarcelodimmy@
gmail.com

Carlos Henrique Dias

(28) 99949 7304

henriquesale@gmail.com

Valentim

ORGANOGRAMA

PLANEJAMENTO 01
PROJETO

Produção de subsídios educativos

COLUNA

Comunhão Fraterna

PROPOSIÇÃO

Motivar a devolução consciente do dízimo
e sua devida aplicação nas dimensões:
religiosa, missionária e social.
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ESTRATÉGIAS

01 - Conscientizar sobre a aplicação do
dízimo em suas três dimensões: religiosa,
social e missionária.
02 - Produzir subsídios com conteúdo
específico para a capacitação dos agentes do
dízimo visando o trabalho pastoral.

2 – FINALIDADE

Analisar novas formas e métodos e capacitar
os agentes sobres as formas de captar e
aplicar os recursos recebidos do dizimo
atendendo as indicações da Assembleia
Diocesana de Pastoral;

3 - METAS

Pontuar aspectos importantes da organização
prática da pastoral do dizimo e a busca de
resultados mensuráveis;
Discutir a relação da Pastoral do Dízimo
com os aspectos gerais da Gestão Eclesial;
Elaborar
e
discutir
técnicas
de
relacionamentos pessoal e pastoral com os
dizimistas;
Apresentar subsídios, técnicas e ferramentas
de controles para capitação do Dízimo e a
fidelização do dizimista;
Mostrar os benefícios e as técnicas da
prestação de contas com os dizimistas e com
a comunidade sobre a aplicação dos valores
arrecadados;
Capacitar para a formação de líderes
e a motivação das equipes paroquias e
comunitárias;
Apontar novos caminhos para a Pastoral do
Dízimo.
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

Formação e capacitação dos agentes de
Pastoral

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Agentes de pastoral
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4.3 – Onde?

Diocese, paróquias e comunidades

4.4 - Quando / Prazo

2015 e 2016

5 - Forma de
Monitoramento

Durante o processo formativo

6 - Avaliação

02 - PROJETO
COLUNA
PROPOSIÇÃO

ESTRATÉGIAS

2 – FINALIDADE

3 - METAS

4.1 – Responsáveis
4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Feito pela Equipe, junto aos agentes
envolvidos.

PLANEJAMENTO 02
Produção de subsídios
Comunhão Fraterna
Motivar a devolução consciente do dízimo
e sua devida aplicação nas dimensões:
religiosa, missionária e social.
01 - Conscientizar sobre a aplicação do
dízimo em suas três dimensões: religiosa,
social e missionária.
02 - Produzir subsídios com conteúdo
específico para a capacitação dos agentes do
dízimo visando o trabalho pastoral.
Conscientizar os fiéis sobre a dimensão
bíblica, teológica e espiritual do dízimo
e sobre sua responsabilidade para com a
comunidade de que fazem parte.
Levar cada fiel católico praticante a entender
que o dízimo é uma contribuição voluntária,
com fundamento bíblico, que todo cristão
deve assumir como obrigação pessoal para
a manutenção da vida da paróquia na qual
vive regularmente sua fé.
4 – EXECUÇÃO
EQUIPE DIOCESANA PARA O DÍZIMO
Fiéis Católicos Participantes e afastados das
Comunidades que compõem a Diocese de
Cachoeiro
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4.3 – Onde?

Nas paróquias e comunidades

4.4 - Quando / Prazo

2015 e 2016
Durante o processo de produção dos
materiais

5 - Forma de
Monitoramento
6 - Avaliação

Feito pela Equipe, junto as comunidades,
após a composição e distribuição de cada
material.

7. Materiais propostos

01 – CD de áudio contendo fundamentações
bíblicas e respostas a questionamentos sobre
o dízimo;
02 - Folheto estilo jornal contendo:
Fundamentação bíblica e testemunho
sobre devolução e aplicação do dízimo nas
comunidades da diocese;
03 – Folder Catequético sobre o dizimo;
04 - Calendário Diocesano 2016

PLANEJAMENTO 03
03 - PROJETO

Mês de conscientização do dízimo

COLUNA

Comunhão Fraterna

PROPOSIÇÃO

Motivar a devolução consciente do dízimo
e sua devida aplicação nas dimensões:
religiosa, missionária e social.

ESTRATÉGIAS

01 - Conscientizar sobre a aplicação do
dízimo em suas três dimensões: religiosa,
social e missionária.
02 - Produzir subsídios com conteúdo
específico para a capacitação dos agentes do
dízimo visando o trabalho pastoral.

2 – FINALIDADE

Conscientizar os fiéis sobre a dimensão
bíblica, teológica e espiritual do dízimo
e sobre sua responsabilidade para com a
comunidade de que fazem parte.
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3 - METAS

1º) Agradecer a Deus – pelos dizimistas
que temos; 2º) Informar – da necessidade
de novos dizimistas; 3º) Conscientizar
– sobre o 5º Mandamento da Igreja; 4º)
Celebrar – a generosidade dos dizimistas e
a dedicação das Equipes do Dizimo. Educar
para o entendimento de que, o dízimo é uma
contribuição voluntária, com fundamento
bíblico, que todo cristão deve assumir como
obrigação pessoal para a manutenção da
vida da paróquia na qual vive regularmente
sua fé.
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

EQUIPE DIOCESANA PARA O DÍZIMO

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Fiéis
Católicos
Participantes
das
Comunidades que compõem a Diocese de
Cachoeiro

4.3 – Onde?

Nas comunidades

4.4 - Quando / Prazo

Mês de julho de cada ano

5 - Forma de
Monitoramento
6 - Avaliação

Avaliações periódica com os agentes
envolvidos no processo.
Feito pela Equipe, junto às comunidades,
após a composição e distribuição de cada
material.
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08 - PLANEJAMENTO SETOR FAMÍLIA
SETOR FAMÍLIA

JUSTIFICATIVA

A Pastoral Familiar tem por objetivos: servir e
promover com toda a Igreja e sociedade a cultura
da vida e do amor. Dedicar-se a defesa e a promoção
da vida, hoje tão banalizada, e da família, que
precisa para o bem de toda a sociedade e do
Estado, reassumir seu insubstituível papel sóciotransformador, seja na ação pastoral da Igreja,
bem como na elaboração das políticas públicas
nos diversos âmbitos do Estado Brasileiro.
Na realização da Pastoral de Conjunto e na
articulação com os demais movimentos da
Igreja, propõe-se neste biênio 2015-2016, a de
senvolver atividades pontuais, relacionadas com
a Vida e a Família. Em todas as ações procura
agir iluminada também pelas Diretrizes Gerais da
Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil. O texto
2011-2015, reconhece que a família continua
como apoio fundamental, no entanto, mais frágil,
e exposto a rupturas e nos insta a evangelizar
proclamando a Boa Nova de Jesus Cristo,
Caminho para Santidade, por meio do serviço,
dialogo, anuncio e testemunho de comunhão a luz
da opção pelos pobres, promovendo a dignidade
da pessoa, renovando a comunidade, formando
o Povo de Deus e participando da construção de
uma sociedade justa e solidária, a caminho do
Reino Definitivo.
COMPOSIÇÃO

NOME

TELEFONE

EMAIL

Diác. Sergio Ricardo S.
Ribeiro

(28) 99949-9484 bretondobrasil.com.br

Rozangela Leida S. Ribeiro

(28) 99253-2486 com.br

Wellington Moreira Cruz

---

sergio.ribeiro@

tecnogran@grantrade.
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---

Alexandra da Penha Araujo
Cruz

(28) 99924-2330 gmail.com

José Edilson Bernardo

(28) 99977-8965 bernardoje@hotmail.com

Maria Aparecida Sant’Anna
Bernardo

(28) 99986-3892 bernardoje@hotmail.com

Pedro Bruno do Nascimento

(28) 99977-8631 ---

Jaira Gomes Silva

28-99945-8252

Ronilson Luis dos Santos Rios

(28) 99928-3059 ---

Elaine Caetano Rios

(28) 99911-5875 elainnecaetano@hormail.
(28) 99273-0280 com

alexandraaraujo50@

jairaph2000@hotmail.com

ORGANOGRAMA

PLANEJAMENTO – SETOR PRÉ-MATRIMÔNIO
1-PROJETO (NOME)

Formação individualizada de acompanhamento dos noivos rumo ao Sacramento do
Matrimônio.
Implantação do Método Billings
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COLUNA

Palavra de Deus / Fração do Pão

PROPOSIÇÃO

Preparar os agentes da Pastoral Familiar
para melhor formação dos noivos.

ESTRATÉGIA

Utilização do material oferecido pela
diocese (apostilas)

2 – FINALIDADE

Melhor conscientização do Sacramento do
Matrimônio para os noivos.

3 – METAS

Qualificar e instruir os agentes da Pastoral
Familiar para uma melhor formação para os
noivos.
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

Casal coordenador do setor PRÉMATRIMÔNIO com apoio da equipe
diocesana.

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Coordenadores paroquiais/comunitários e
seus respectivos agentes.

4.3 – Onde?

Nas paróquias e comunidades.

4.4 – Quando / Prazo

Contínuo.

5 – Forma de
Monitoramento

Encontros diocesanos avaliativos e visitas
nos regionais.

6 – Avaliação

Feito pelo casal coordenador diocesano do
setor PRÉ-MATRIMÔNIO.

PLANEJAMENTO SETOR PÓS-MATRIMÔNIO
1-PROJETO (NOME)

Implantação do encontro FAMÍLIA JOVEM
em todas as paróquias da diocese.

COLUNA

Fração do Pão / Palavra de Deus

PROPOSIÇÃO

Direcionar os recém-casados a uma vida
matrimonial mais equilibrada e harmoniosa.

ESTRATÉGIA

Oferecer os encontros nas paróquias,
apresentando aos jovens casais.
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2 – FINALIDADE

Acompanhar os jovens casais no início da
vida matrimonial.

3 – METAS

Instruir os jovens casais na vida matrimonial,
engajando-os na vivência comunitária e
trabalhos pastorais.
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

Casal Coordenador do setor PÓSMATRIMÔNIO com ajuda da equipe
diocesana.

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Casais jovens de 0 a 5 anos de casados.

4.3 – Onde?

Nas paróquias.

4.4 – Quando / Prazo

2015/2016

5 – Forma de
Monitoramento

Encontros diocesanos avaliativos e visitas
nos regionais.

6 – Avaliação

Feito pelo casal coordenador diocesano do
setor PÓS-MATRIMÔNIO.

PLANEJAMENTO – SETOR CASOS ESPECIAIS
1-PROJETO (NOME)

Implantação do Encontro BOM PASTOR

COLUNA

Comunhão Fraterna

PROPOSIÇÃO

Acolhimento e Evangelização dos casais
em segunda união, integrando-os na
comunidade paroquial.

ESTRATÉGIA

Oferecer o encontro nas paróquias aos casais
de segunda união.

2 – FINALIDADE

Integração dos casais de segunda união nas
comunidades paroquiais, estimulando-os a
participar de suas atividades, tanto religiosas
como sociais e fornecendo pistas concretas
para sua perseverança.
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3 – METAS

Resgatar os casais, usando de misericórdia.
EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

Casal coordenadores do setor CASOS
ESPECIAIS com ajuda da equipe diocesana.

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Casais em segunda união.

4.3 – Onde?

Nas paróquias.

4.4 – Quando / Prazo

2015/2016

5 – Forma de
Monitoramento

Encontros diocesanos avaliativos e visitas
nos regionais.

6 – Avaliação

Feito pelo casal coordenador diocesano do
setor CASOS ESPECIAIS.
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09 - PLANEJAMENTO SETOR DIOCESANO DA
JUVENTUDE
SETOR DIOCESANO DA JUVENTUDE

JUSTIFICATIVA

A missão realizada junto aos jovens na Diocese de
Cachoeiro de Itapemirim, ES nestes últimos tempos vem
acontecendo nas mais variadas formas com a doação de
serviços de Sacerdotes, Religiosos e Leigos que buscam
corresponder aos apelos na Evangelização da Juventude.
Até o ano de 2008 havia um Padre diretamente responsável
pela assessoria da Pastoral da Juventude acompanhando
momentos de formação, celebrações e reuniões periódicas
com representações dos Regionais. Diante da realidade
atual na Igreja houve uma dispersão muito grande
em relação à Pastoral da Juventude. Uma sociedade
exigente, cheia de transformações com variedades de
influências, um período de sofrimento e esvaziamento
da compreensão da proposta da PJ em nossas Comu
nidades e Paróquias. Percebe-se uma diversidade de
iniciativas, poucos assessores disponíveis que falem a
linguagem do jovem, que caminhe junto, oriente e deixa
o próprio jovem exercer seu protagonismo. É urgente
um comprometimento de toda a Igreja Diocesana com a
causa juvenil, na superação de preconceitos e dispersão
com inúmeros desafios apresentados como tráfico de
drogas, comércio de armas, assassinatos de jovens,
desestruturação familiar. Situações de risco e abandono.
Em contrapartida há assessores leigos, religiosos,
sacerdotes preocupados e ocupados com esta causa, mas
é urgente um maior comprometimento.
“Após dois anos de reflexão e duas Assembleias da CNBB,
a Igreja do Brasil recebe como presente o documento:
Evangelização da Juventude: Desafios e Perspectivas
pastorais. No mesmo período em que o Papa se encontra
com a juventude brasileira”. (CNBB, Doc. 85, p. 05).
O Documento 85 da CNBB é um instrumento para a
Evangelização da juventude, oferece propostas, provoca
a busca de novos caminhos. O Documento é dividido em
três partes: I. Elementos para o conhecimento da realidade
dos jovens; II. Um olhar de fé a partir da Palavra de Deus
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JUSTIFICATIVA

e do Magistério; III. Linhas de ação.
A partir do mês de abril de 2008 o assessor anterior da
PJ, Pe. José Roberto Gonçalves passou a assumir outro
serviço na Diocese. Diante da necessidade e ausência de
sacerdote para assumir a assessoria aos jovens, a convite
do Bispo Diocesano Ir Maria Rosângela Vieira IJE
assume a assessoria da PJ ao mesmo tempo o nascimento
do Setor Juventude em comunhão com a CNBB. Como a
demanda é de uma grande diversidade, a partir de junho
de 2009, Ir Roseli Duarte dos Santos SDN, assume a
assessoria da PJ que passa ser incluída dentro do Setor
Juventude assim como os “Movimentos, Congregações
Religiosas, Novas Comunidades, Grupos Juvenís e de
Crisma, Com a graça de Deus e com unidade de todas
as instâncias que trabalham com a Juventude nesta Igreja
surgirão caminhos e métodos novos com estratégias nas
mais diversas maneiras de ser e fazer.
Atribuições: Acompanhar as Coordenações das Equipes
Diocesanas de trabalhos com a Juventude, no diálogo
como espaço de comunhão e participação para articular
todos os seguimentos juvenis num trabalho de conjunto.
Promover momentos de formação com representações
de jovens das Paróquias e Regionais para favorecer a
integração juvenil num processo de acompanhamento,
escuta, acolhida, discernimento, conversão pessoal e
pastoral.
Abrangência: “Pastorais da juventude, Movimentos
Eclesiais,
Novas
Comunidades,
Congregações
Religiosas que trabalham com juven
tude, Catequese
Crismal, Pastoral Vocacional, Pastoral da Educação,
Pastoral Familiar, Pastoral do Adolescente, Pastoral
Universitária e outros segmentos eclesiais envolvidos
com evangelização juvenil. ” (CNBB, Doc. 85, n. 193 e
anexo 5 gráfico C).

COMPOSIÇÃO
NOME

TELEFONE

Pe. Enildo Genésio de Souza

(28) 3552-1443

Juliano Guimarães

(28) 99967-3400
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EMAIL

juliano@
comunidadevidanova.com

Sérgio da Silva Martins

(28) 99962-3564

Manuele Pinheiro

(28) 99883-7004

manu_pinheiro22@
hotmail.com

Paolla Teixeira Basto

(28)99966-2299

paollinh@gmail.com

Luciano Biccas e Luivanea
(28)99881-0047
Cypriano Biccas

lucianobiccas@gmail.com

Leonardo Silva

(28)99915-3104

leo.lusilva@hotmail.com

Júlio Célio

(28) 3552-1443

Wander

(28)99966-7255

Roney Folqueto

(28)99278-2164

ORGANOGRAMA

PLANEJAMENTO 01
1-PROJETO (NOME)

Escola de Liderança

COLUNA

Palavra de Deus
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roney_falqueto@
hotmail.com

PROPOSIÇÃO

Um encontro fecundo com a Palavra de
Deus, Contribuindo na formação e animação
na construção de uma sociedade justa e
solidária, a caminho do Reino definitivo.

ESTRATÉGIA

Em comunhão com a Assembleia Diocesana
de Pastoral também queremos fazer ressoa
na juventude e em todas as expressões que
trabalham na evangelização da juventude

2 – FINALIDADE

A Missão: postura e experiência missionária,
defesa da vida; A assessoria: quantidade e
qualidade de assessores; as estruturas de
acompanhamento: espaços próprios juvenis,
setor juventude.
Um instrumento para a evangelização
da juventude. Ele pretende não esgotar o
assunto nem aprofundar a compreensão
do fenômeno juvenil, mas sim oferecer
propostas evangelizadoras às realidades
locais de modo provocador, na busca de
novos caminhos, num diálogo franco e
construtivo com a cultura pós-moderna.
Dividimos as reflexões em três partes:
I. Elementos para o conhecimento da
realidade dos jovens.
II. Um olhar de fé a partir da Palavra de
Deus e do Magistério.
III. Linhas de ação.

3 - METAS

Em comunhão com a Assembleia Diocesana
de Pastoral também queremos fazer ressoa
na juventude e em todas as expressões que
trabalham na evangelização da juventude
o Objetivo geral: Evangelizar com alegria,
celebrando na Comunhão a fé viva em nossas
comunidades eclesiais de base, perseverando
na Comunhão Fraterna, na Palavra de Deus,
na Oração e na Eucaristia, motivando a ação
dos discípulos missionários de Jesus Cristo,
para que todos tenham vida, rumo ao Reino
definitivo.
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4 – EXECUÇÃO
4.1 – Responsáveis

Setor Juventude

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Todos que desejam formação para atuar
com a juventude

4.3 – Onde?

Alegre

4.4 - Quando / Prazo

Trimestral

5 - Forma de
Monitoramento

Semestral / Cachoeiro de Itapemirim

6 - Avaliação

Coordenadores Diocesanos de Pastorais
Juvenis, Movimentos e Novas Comunidades

PLANEJAMENTO 02
1-PROJETO (NOME)

DNJ – Dia Nacional da Juventude

COLUNA

Eucaristia

PROPOSIÇÃO

Apoiar e fortalecer as Pastorais, as Novas
Comunidades e os movimentos, ou seja,
todos os seguimentos Juvenis

ESTRATÉGIA

Na medida em que todas as forças
evangelizadoras estiverem organizadas e
unidas será possível responder com mais
capacidade e resultados a este clamor por
vida plena em todas as suas dimensões.
Deste modo, o que nos motiva à existência
do Setor Juventude é, em primeiro lugar,
a realidade juvenil e a missão comum de
evangelização que todos os segmentos têm
diante do chamado de Jesus Cristo.

2 – FINALIDADE

Fortalecer o sentido de pertença eclesial
e de responsabilidade sobre a missão
evangelizadora da Igreja; - Ser expressão
eclesial e social da diversidade juvenil; Auxiliar a diocese a responder com mais
capacidade e resultados ao clamor dos
jovens por vida plena em todas as suas
dimensões.
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EVANGELIZAR proclamando a Boa-Nova
de Jesus Cristo, caminho para a santidade,
por meio do serviço, diálogo, anúncio
e testemunho de comunhão, à luz da
evangélica opção pelos pobres, promovendo
a dignidade da pessoa, renovando a
comunidade eclesial, formando o povo de
Deus e participando da construção de uma
sociedade justa e solidária, a caminho do
Reino definitivo.

3 - METAS

4 – EXECUÇÃO
4.1 – Responsáveis

Setor Juventude

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Todos os Jovens da Diocese

4.3 – Onde?

Cachoeiro de Itapemirim

4.4 - Quando / Prazo

Anual seja
Diocesano.

5 - Forma de
Monitoramento

Semestral / Cachoeiro de Itapemirim

6 - Avaliação

Juntos aos Coordenadores Diocesanos de
Pastorais Juvenis, Movimentos e Novas
Comunidades

Paroquial,

Regional

ou

PLANEJAMENTO 03
1-PROJETO (NOME)

Reunião Setor Juventude

COLUNA

A Oração

PROPOSIÇÃO

Despertar o espírito de oração e a oração
mesma em sua dimensão pessoal e
comunitária. Promover retiros espirituais
em nível Diocesano e retiros Regionais,
Paroquiais e comunitários propondo vários
métodos de oração.
Cultivar a prática da oração nas crianças,
nos adolescentes e nos jovens a partir da
catequese.
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ESTRATÉGIA

Os Evangelhos assinalam com frequência
que Jesus rezava e passava horas e noites
em oração diante do Pai. As celebrações e
a oração são espaças importantes onde este
encontro pessoal acontece e é aprofundado,
no silêncio e na contemplação. O
jovem encontra o Senhor na leitura dos
Evangelhos e na vida comunitária, na
qual aprende a escutar a voz de Deus no
meio das circunstâncias próprias de nosso
tempo, vivenciando assim o mistério da
Encarnação.
61. A formação do discípulo acontece na
vida de comunidade, onde se experimenta
o mandamento novo do amor recíproco, que
suscita um ambiente de alegria, de amizade,
de carinho, de acolhida e de respeito. O
encontro com Cristo, presente entre aqueles
que se reúnem em seu nome. (cf. Mt 18,20)

2 – FINALIDADE

Fortalecer o sentido de pertença eclesial
e de responsabilidade sobre a missão
evangelizadora da Igreja; - Ser expressão
eclesial e social da diversidade juvenil; Auxiliar a diocese a responder com mais
capacidade e resultados ao clamor dos
jovens por vida plena em todas as suas
dimensões.

3 - METAS

EVANGELIZAR proclamando a Boa-Nova
de Jesus Cristo, caminho para a santidade,
por meio do serviço, diálogo, anúncio
e testemunho de comunhão, à luz da
evangélica opção pelos pobres, promovendo
a dignidade da pessoa, renovando a
comunidade eclesial, formando o povo de
Deus e participando da construção de uma
sociedade justa e solidária, a caminho do
Reino definitivo.
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4 – EXECUÇÃO
4.1 – Responsáveis

Setor Juventude

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Coordenadores Diocesanos de Pastorais
Juvenis, Movimentos e Novas Comunidades

4.3 – Onde?

Cachoeiro de Itapemirim

4.4 - Quando / Prazo

2015 a 2017
Semestral / Cachoeiro de Itapemirim

5 - Forma de
Monitoramento
6 - Avaliação

Semestral / Cachoeiro de Itapemirim
Coordenadores Diocesanos de Pastorais
Juvenis, Movimentos e Novas Comunidades
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10 - PLANEJAMENTO PARA FORMAÇÃO
EQUIPE DIOCESANA PARA FORMAÇÃO
A Equipe Diocesana para a Formação nasce
da necessidade de, oferecer assessoria Bíblica,
Teológica e Pastoral às Escolas de Teologia e
Pastoral e outros espaços formativos da Diocese
de Cachoeiro de Itapemirim, como também às
demais Equipes de Serviço quando necessitam.

JUSTIFICATIVA

COMPOSIÇÃO
NOME

TELEFONE

EMAIL

Pe. Andherson F. L. de Souza

(28) 3529-1622

andherfran@
hotmail.com

Míriam Bechepeche

(28) 3522-6251
(28) 99901-8559

miriambechepeche@
hotmail.com

Fatima Guinâncio

(28) 99963-2979

fatimafull@
hotmail.com

Maria Aparecida

(28)99957-5636

cida.helenavitoria@
hotmail.com

PLANEJAMENTO 01
1-PROJETO (NOME)

Grupo de Coordenação e Acompanhamento
das Escolas de Teologia e Pastoral da
Diocese

COLUNA

Palavra de Deus

PROPOSIÇÃO

Propiciar a organização e o acompanhamento
geral das Escolas de Teologia e Pastoral da
Diocese

ESTRATÉGIA

Formação de um Grupo composto por
diáconos e leigos de toda a Diocese
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2 – FINALIDADE

Conhecer as realidades de cada Escola
de Teologia e Pastoral, bem como outros
grupos de Estudo existentes na Diocese,
acompanhar seu processo formativo e
oferecer formação permanente em todas as
áreas.

3 – METAS

Animar, fortalecer e Garantir o crescimento
do caminho formativo das Escolas de
Teologia e Pastoral e outros Espaços
Formativos da Diocese.
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

A Equipe de Formação Diocesana
somada à Equipe de Coordenação e
Acompanhamento das Escolas de Teologia
e Pastoral

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

As Escolas de Teologia e Pastoral e
Espaços Formativos da Diocese

4.3 – Onde?

Em todo o Território Diocesano

4.4 – Quando / Prazo

2015 – 2018

5 – Forma de
Monitoramento

Durante o Processo e de forma continuada

6 – Avaliação

Pela Equipe Diocesana de Formação e pela
de Coordenação e Acompanhamento das
Escolas de Teologia e Pastoral

PLANEJAMENTO 02
2-PROJETO (NOME)

Estar com o Senhor

COLUNA

Palavra de Deus

PROPOSIÇÃO

Propiciar a Leitura Orante da Palavra
de Deus e a Formação Continuada de
Comunidades de Discípulos Missionários
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ESTRATÉGIA

Material de Formação Bíblica de
Linguagem simples para os diversos
âmbitos das CEB´s

2 – FINALIDADE

Indicar o Caminho do Discipulado como
necessário para a formação das CEB´s

3 – METAS

Propiciar o entendimento do Caminho do
Discipulado e a formação de verdadeiros
Discípulos Missionários
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

A Equipe de Formação Diocesana

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

As CEB´s e suas diversas lideranças
pastorais

4.3 – Onde?

Em todo o Território Diocesano

4.4 – Quando / Prazo

2015 – 2016

5 – Forma de
Monitoramento

Durante o Processo e de forma continuada

6 – Avaliação

Pela Equipe Diocesana de Formação e pela
Coordenação Pastoral Diocesana

PLANEJAMENTO 03
1-PROJETO (NOME)

Seminário Formativo

COLUNA

Palavra de Deus

PROPOSIÇÃO

Conhecer e propagar as experiências de
Formação encontradas na Diocese. Garantir
a criação de Espaços de Formação Bíblico
Teológica a nível Diocesano para públicos
variados.

ESTRATÉGIA

Seminários de Formação Bíblico Teológica

2 – FINALIDADE

Formar grupos específicos nas áreas de
Bíblia e Teologia
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Proporcionar momentos de Reflexão e
Formação Bíblico Teológica para grandes
públicos

3 – METAS

4 – EXECUÇÃO
4.1 – Responsáveis

A Equipe de Formação Diocesana e a
Coordenação de Pastoral Diocesana

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Lideranças leigas e o público católico em
geral

4.3 – Onde?

A decidir

4.4 – Quando / Prazo

Anual????

5 – Forma de
Monitoramento

Durante o Processo e de forma continuada

6 – Avaliação

Pela Equipe Diocesana de Formação e pela
Coordenação Pastoral Diocesana

PLANEJAMENTO 04
1-PROJETO (NOME)

Central de Formação Continuada à Distância
– Estar com o Senhor

COLUNA

Palavra de Deus

PROPOSIÇÃO

Criar um Espaço Multimidiático que seja
criador e propagador de um conteúdo de
Formação Qualificada e Continuada em
todo o território da Diocese

ESTRATÉGIA

Criação de um Projeto Piloto de Formação
Bíblico-Teológica Continuada à Distância

2 – FINALIDADE

Formar discípulos missionários no território
de suas Paróquias e CEB´s

3 – METAS

Elaborar o projeto com parcerias, procurando
experiências já existentes. Iniciar um projeto
piloto no Regional I da Diocese. Expandir o
projeto para todo o território Diocesano.
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4 – EXECUÇÃO
4.1 – Responsáveis

A Equipe de Formação Diocesana e a
Coordenação de Pastoral Diocesana

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Lideranças leigas das CEB´s e o público
católico em geral

4.3 – Onde?

Projeto Piloto no Regional I

4.4 – Quando / Prazo

2015 – Elaboração do Projeto com parceiros
2016 – Início do Projeto Piloto no Regional I
2017 – Propagação do Projeto

5 – Forma de
Monitoramento

Durante o Processo e de forma continuada

6 – Avaliação

Pela Equipe Diocesana de Formação e pela
Coordenação Pastoral Diocesana
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11 - PLANEJAMENTO COMUNHÃO E PARTICIPAÇÃO
EQUIPE DIOCESANA PARA COMUNHÃO E PARTICIPAÇÃO

JUSTIFICATIVA

Esta equipe quer trabalhar em comunhão com
as demais equipes na perspectiva de despertar
para a comunhão e participação conforme
intuições e inspirações do Concílio Vaticano
II, principalmente, a partir da Constituição
Dogmática “Lumem Gentium” (LG).
Com esta Equipe trabalharemos a dimensão interna
da Igreja, e a sua identidade. Ela é convocada
para a comunhão fraterna, para a formação de
uma comunidade de irmãos e irmãs de fé, pela
participação de todos. Cada um com seus dons e
carismas para o bem de todo o corpo.
“Nos dias de hoje, os homens estão profundamente
ligados uns aos outros pelos laços sociais, pela
independência técnica e pela cultura. Torna-se
então mais urgente o dever que tem a igreja de
promover a unidade perfeita de todos, em Cristo”
(LG, 284).
Assumimos o objetivo geral de nossa Assembleia
Diocesana de “Evangelizar com alegria,
celebrando a fé viva em nossas comunidades
eclesiais de base, perseverando na Comunhão
Fraterna, na Palavra de Deus, na Oração e na
Eucaristia, motivando a ação dos Discípulos
Missionários de Jesus Cristo, para que todos
tenham vida, rumo ao Reino definitivo”, propomos
este projeto de ação da Equipe Diocesana para a
Comunhão e Participação a ser realizado nos anos
2015 – 2018.
COMPOSIÇÃO

Nome
Pe. Antônio Tatagiba
Vimercat

Telefone

Email

(28) 3522-7620

vimercat@dci.org.br
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Lionete Maria Basoni Fiório

(28) 99971-1338 biabfiorio@yahoo.com.br

José Carlos Carlete

(28) 3517-3424

Geraldo Magela Barbosa

(28) 99901-8760

Verônica Souza Ribeiro

(28) 99963-7356

verônica.souzaribeiro@
hotmail.com

Laerte de Moulin Júnior

(28) 99278-2252

adrianacmoulin@
yahoo.com.br

Maria Regina Biló Louzada

(28) 99961-3672 celiamoreira@live.com

José Luiz Zani

(28) 99985-6629 jose_zani@hotmail.com

Rosalina Mastela Bedin

(28) 99939-3315

Erivelton Souza

(28) 99256-4875

ORGANOGRAMA
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jose@
comunidadevidanova.
com

eriveltonsouza@bol.
com.br

PLANEJAMENTO
1-PROJETO (NOME)

A comunidade dos Discípulos Missionários

COLUNA

Eucaristia e Domingo.

PROPOSIÇÃO

Promover a unidade e a comunhão em todos
os níveis de formação da Diocese. Incentivar
a participação na Eucaristia destacando
a compreensão do mistério celebrado.
Trabalhar o sentido da Eucaristia como
alimento da fé do discípulo missionário
superando ideias reducionistas.

ESTRATÉGIA

Publicar subsídios que ajudem a aprofundar
o sentido e a vivência da Eucaristia.
Vivenciar melhor os tempos litúrgicos e as
festas Eucarísticas.

2 – FINALIDADE

Despertar a consciência de unidade e
comunhão a partir da Eucaristia que une e
integre todas as diferenças.

3 - METAS

Atingir os CPP’s, Associações, Movimentos
Religiosos, Conselho Diocesano de Leigos
juntamente com os Presbíteros, Diáconos,
Religiosos e Religiosas.
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

Equipe Diocesana para Comunhão e
Participação.

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

CPP’s,
Associações,
Movimentos
Religiosos, Conselho Diocesano de Leigos.

4.3 – Onde?

Jerônimo Monteiro e Seminário Diocesano
Bom Pastor.

4.4 - Quando / Prazo

2º Semestre de 2015 – Diretrizes Nacionais
e Diocesanas para o Quadriênio.
2º Semestre de 2016 – Lumem Gentium.
2º Semestre de 2017 – Documento de
Aparecida.
2º Semestre de 2018 – Evangelii Gaudium
“A alegria do Evangelho”.
2º Semestre de 2019 – Avaliação e
Planejamento para o próximo quadriênio.
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5 - Forma de
Monitoramento

Encontros periódicos com os membros
da Equipa Diocesana para Comunhão e
Participação.

6 - Avaliação

Reuniões periódicas com a Equipe de acordo
com as necessidades.
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12 – PLANEJAMENTO CONSELHO MISSIONÁRIO
DIOCESANO
CONSELHO MISSIONÁRIO DIOCESANO

JUSTIFICATIVA

A comunhão exige a missão com o seu dinamismo
essencial. A Igreja, que se percebe como comunidade
de fé, é impelida, naturalmente, a continuar a missão
de Jesus que a convocou, constituiu e enviou. Ela
é chamada a assumir ativamente, em todos os seus
membros, a mesma missão de Cristo, proclamando
o Reino de Deus e testemunhando o Evangelho em
todo tempo e lugar, em todas as épocas e nações,
reconhecendo a riqueza evangélica das diferentes
culturas.
Comunhão e missão são dois aspectos inseparáveis.
A comunhão se concretiza no empenho missionário,
na partilha dos valores e experiências... Evangelizar
é a missão principal da Igreja, cujo referencial é o
próprio Jesus, com sua pedagogia, “o mesmo ontem,
hoje e sempre” (Hb 13, 8). O Decreto Conciliar Ad
Gentes, a Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi
(Anúncio do Evangelho, de Paulo VI), Evangelli
Gaudium (A Alegria do Evangelho), o documento 40
da CNBB, entre outros Documentos do Magistério
da Igreja, revelam a preocupação com esta dimensão
da vida eclesial.
Estar no mundo para evangelizar (Ide e ensinai...),
para anunciar a Boa Notícia que salva e que liberta
respeitando as diversas culturas. Este anúncio
se dirige a todos os seres humanos, em todas as
situações existenciais e locais. O livro do Atos dos
apóstolos expressa uma Igreja inserida na história,
através do anúncio do ressuscitado, suscitando se
guidores de Jesus Cristo numa adesão de fé.
O “Ide e fazei de todos discípulos...” (At 28, 16s)
se torna exigente neste terceiro milênio, em face
dos grandes desafios da realidade que nos cerca,
especialmente dos cristãos indiferentes e afastados.
Essa Equipe Diocesana para a Missão tem por
finalidade organizar e realizar as tarefas de animação,
formação, organização e cooperação missionária em
todos os níveis da Igreja, e dedicam especial atenção
à espiritualidade missionária.
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COMPOSIÇÃO
NOME

TELEFONE

EMAIL

Diácono Júlio César André de
Sá

(28) 99883-5273

Juliocesar.desá@
hotmail.com

Selma Márcia da Silva Vieira
Fonseca

(28) 99918-4797

selmakairos@
hotmail.com

Alessandra Bazoni Dillen Pizetta (28) 99885-7276
Maria do Carmo Silveira Novo

(28) 99966-6789 mcsnovo@gmail.com

João Trocate Moreira Neto

(28) 99885-4874 trocate@gmail.com

Leonardo Silva

(28)99915-3104

Júlio Célio

(28) 3552-1443

ORGANOGRAMA

PLANEJAMENTO 01
1-PROJETO (NOME)

Formação de COMIPA

COLUNA

Comunhão Fraterna
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leo.lusilva@
hotmail.com

PROPOSIÇÃO

Fortalecer a dimensão missionária na
Diocese, Regionais e Paróquias

ESTRATÉGIA

Visitar e dar formação às Paróquias da
Diocese por Regional

2 – FINALIDADE

Manter vivo e dinâmico o trabalho
missionário; e fazer com que mais pessoas,
nas diversas comunidades, pastorais e
movimentos conheçam a Jesus Cristo e
vivenciem Sua Palavra.

3 – METAS

Procurar reencantar as pessoas que estão
dentro da Igreja para a Missão; atingir os
que estão afastados e os que ainda não foram
evangelizados, indo ao encontro deles em
suas casas ou famílias.
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

COMIDI

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Todas as Comunidades

4.3 – Onde?

Paróquias da Diocese

4.4 – Quando / Prazo

2016/2017/2018

5 – Forma de
Monitoramento

Visitar as Paróquias e/ou Regionais por
meio do COMIDI

6 – Avaliação

Reuniões do COMIDI por Regional

PLANEJAMENTO 02
1-PROJETO (NOME)

Encontro Diocesano Missionário

COLUNA

Comunhão Fraterna

PROPOSIÇÃO

Fortalecer a dimensão missionária dos
COMIPAS – Conselhos Missionários
Paroquiais.
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ESTRATÉGIA

Realizar o encontro diocesano com os
coordenadores das Paróquias da nossa
Diocese e dos Comipas.

2 – FINALIDADE

Obter maior unidade e espírito missionário
solidário

3 – METAS

Formação, integração das diversidades
missionárias em nossa Diocese, com desejo
de obter maior unidade e espírito missionário
e solidário.
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

COMIDI

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Todas as Comunidades e Paróquias.

4.3 – Onde?

Na Sede da Diocese, em Cachoeiro de
Itapemirim

4.4 – Quando / Prazo

2016/2017/2018

5 – Forma de
Monitoramento

COMIDI

6 – Avaliação

Reuniões do COMIDI

PLANEJAMENTO 03
1-PROJETO (NOME)

Missão Continental

COLUNA

Comunhão Fraterna

PROPOSIÇÃO

Realizar encontros de formação

ESTRATÉGIA

Realizar formação à luz do Documento de
Aparecida; CAM 3; COMLA 9 e documentos
da CNBB sobre Missão continental.

2 – FINALIDADE

Obter maior unidade e espírito missionário
solidário

3 – METAS

Formação, integração das diversidades
missionárias em nossa Diocese.
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4 – EXECUÇÃO
4.1 – Responsáveis

COMIDI

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Todas as Comunidades

4.3 – Onde?

Nas Paróquias e/ou Regionais da nossa
Diocese

4.4 – Quando / Prazo

2016/2017/2018

5 – Forma de
Monitoramento

COMIDI

6 – Avaliação

Reuniões do COMIDI

PLANEJAMENTO 04
1-PROJETO (NOME)

Santas Missões Populares

COLUNA

Comunhão Fraterna

PROPOSIÇÃO

Fortalecer a dimensão missionária na
Diocese, nos Regionais e Paróquias

ESTRATÉGIA

Promover através dos COMIPAS as missões
nas mais diversas comunidades de toda a
Diocese

2 – FINALIDADE

Manter vivo e dinâmico o trabalho
missionário, fazer com que mais pessoas,
nas diversas comunidades, pastorais e
movimentos conheçam Jesus Cristo e vivam
a sua Palavra.

3 – METAS

Procurar reencantar as pessoas que estão
dentro da Igreja para a missão e atingir os
que estão afastados e os que ainda não foram
evangelizados, indo ao encontro deles em
suas casas ou famílias.
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4 – EXECUÇÃO
4.1 – Responsáveis

COMIDI

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Todas as Comunidades

4.3 Onde?

Nas paróquias e Comunidades Eclesiais de
Base da nossa Diocese.

4.4 – Quando / Prazo

2017/2018

5 – Forma de
Monitoramento

COMIDI e COMIPAS

6 – Avaliação

Relatório nas reuniões do COMIDI e nos
COMIPAS

PLANEJAMENTO 05
1-PROJETO (NOME)

Famílias Missionárias

COLUNA

Comunhão Fraterna

PROPOSIÇÃO

Desenvolver a missão por meio de casais
missionários

ESTRATÉGIA

Visitar famílias existentes nas Paróquias da
nossa Diocese.

2 – FINALIDADE

Desenvolver a missão por meio de casais
missionários para visitarem casais (famílias)
nas mais diversas Comunidades da nossa
Diocese, tentando fazer um trabalho
conjunto com a Pastoral Familiar.

3 – METAS

Procurar reencantar as pessoas que estão
dentro da Igreja para a missão e atingir os
que estão afastados e os que ainda não foram
evangelizados, indo ao encontro deles em
suas casas ou famílias.
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

COMIDI
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4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Todas as Comunidades

4.3 – Onde?

Nas paróquias e Comunidades Eclesiais de
Base da nossa Diocese.

4.4 – Quando / Prazo

2017/2018

5 – Forma de
Monitoramento

COMIDI, COMIPAS e CPC’s.

6 – Avaliação

Relatórios e Testemunhos nas reuniões do
COMIDI, COMIPAS e CPC’s

PLANEJAMENTO 06
1-PROJETO (NOME)

Infância e Adolescência Missionária – IAM

COLUNA

Comunhão Fraterna

PROPOSIÇÃO

Formação e incentivo a criação do EFAIM

ESTRATÉGIA

Realização das formações nas paróquias da
Diocese

2 – FINALIDADE

Procurar reencantar as crianças e
adolescentes que estão dentro da Igreja para
a Missão e atingir os que estão afastados e
os que ainda não foram evangelizados, indo
ao encontro deles em suas casas ou famílias.
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

COMIDI, COMIPAS e Infância
Adolescência Missionária (POM
Pontifícias Obras Missionárias)

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Infância e Adolescência de todas as
Comunidades

4.3 – Onde?

Nas paróquias da nossa Diocese.

4.4 – Quando / Prazo

2016/2017/2018

5 – Forma de
Monitoramento

COMIDI e Infância
Missionária (IAM)
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e

e
–

Adolescência

Relatório nas reuniões do COMIDI e
COMIPAS

6 – Avaliação

PLANEJAMENTO 07
1-PROJETO (NOME)

Juventude Missionária – JM

COLUNA

Comunhão Fraterna

PROPOSIÇÃO

Formação da Juventude Missionária

ESTRATÉGIA

Criação da Juventude Missionária nas
Paroquias de nossa Diocese com a parceria
e trabalho em conjunto com a Pastoral da
juventude.

2 – FINALIDADE

Procurar reencantar os jovens que estão
dentro da Igreja para a Missão e atingir os
que estão afastados e os que ainda não foram
evangelizados, indo ao encontro deles em
suas casas ou famílias.
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

COMIDI,
COMIPAS
Missionária

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Juventude de todas as Comunidades

4.3 – Onde?

Nas paróquias da nossa Diocese.

4.4 – Quando / Prazo

2016/2017/2018

5 – Forma de
Monitoramento

COMIDI e Juventude Missionária

6 – Avaliação

Relatório nas reuniões do COMIDI e
COMIPAS
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e

Juventude

13 - PLANEJAMENTO SERVIÇO DE ANIMAÇÃO
VOCACIONAL
EQUIPE / COMISSÃO / SETOR: SERVIÇO DE ANIMAÇÃO
VOCACIONAL

JUSTIFICATIVA

As profundas transformações que acontecem também
em nosso país, diferentemente do ocorrido em outras
épocas, têm alcance global e afetam o mundo inteiro.
Neste “novo contexto social a realidade para o
ser humano se tornou cada vez mais sem brilho e
complexa. Isso, de um lado, nos tem ensinado a
olhar a realidade com mais humildade, sabendo que
ela é maior e mais complexa que as simplificações
com que costumávamos vê-la em passado” (DA 34.
36) e, de outro, nos tem desafiado num anúncio de
Jesus Cristo que desperte o ser humano para a sua
vocação fundamental e sua atuação na Igreja e no
mundo.
Por isso, o SAV (Serviço de Animação Vocacional)
na nossa Diocese de Cachoeiro de Itapemirim
exige ser assumido com um novo, vigoroso e
mais decidido compromisso por parte de todos os
membros da Igreja, na consciência de que este não
é um elemento secundário ou acessório, nem um
momento isolado ou setorial, quase uma simples
parte, ainda que relevante da pastoral global da
Igreja. “Sim, a dimensão vocacional é conatural
e essencial à pastoral da Igreja”. A razão está no
fato de que a vocação define, em certo sentido, o ser
profundo da Igreja, ainda antes do seu operar (PDV
34).
Sensíveis aos sinais dos tempos e norteados pela
Palavra de Deus, assumimos o objetivo geral de
nossa Assembleia Diocesana de “Evangelizar com
alegria, celebrando a fé viva em nossas comunidades
eclesiais de base, perseverando na Comunhão
Fraterna, na Palavra de Deus, na Oração e na
Eucaristia, motivando a ação dos Discípulos
Missionários de Jesus Cristo, para que todos
tenham vida, rumo ao Reino definitivo”, propomos
este projeto de ação do SAV a ser realizado nos anos
2015 – 2018.
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COMPOSIÇÃO
NOME

TELEFONE

EMAIL

Pe. Antônio Tatagiba Vimercat

(28) 3522-7620

vimercat@dci.org.br

Ir. Mônica Cestari Nascimento

(28) 3521-2138

moncanascimento@
gmail.com

Ir. Gerline Deolinda de Paiva

(28) 3522-8950

gerlinep@yahoo.com.br

Josemar Teixeira dos Santos

(28) 999555-7275

Josemar.t@hotmail.com

Propedêutico

(28) 3522-7620

PLANEJAMENTO
1-PROJETO (NOME)

A comunidade dos Discípulos Missionários.

COLUNA

Palavra de Deus.

PROPOSIÇÃO

Promover a Palavra de Deus em todos os
níveis de formação da Diocese.

ESTRATÉGIA

Produzir um conteúdo Bíblico que evidencie
o lugar da Palavra de Deus na vida cristã e
na vida de nossas Comunidades Eclesiais de
Base.

2 – FINALIDADE

Criar uma cultura vocacional em nossa
Igreja Diocesana.

3 - METAS

Atingir todas as Paróquias de nossa Diocese
através dos Casais Vocacionais juntamente
com os Presbíteros, Diáconos, Religiosos e
Religiosas.
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

SAV (Serviço de Animação Vocacional).

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Jovens, CPP’s, Ministros Extraordinários
da Pregação da Palavra de Deus e Casais
Vocacionais.
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4.3 – Onde?

Nos regionais em lugares a serem
definidos e Encontros Vocacionais Mensais
Diocesanos no Seminário Diocesano Bom
Pastor.

4.4 - Quando / Prazo

Mensais e Semestrais de 2015 – 2018.

5 - Forma de
Monitoramento

Encontros periódicos com os casais
vocacionais.

6 - Avaliação

Através de um encontro no final de 2016
e outro no final de 2018 com os casais
vocacionais e através dos encontros
vocacionais mensais.
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14 - PLANEJAMENTO COMISSÃO DIOCESANA DE
BENS CULTURAIS DA IGREJA
COMISSÃO DIOCESANA DE BENS CULTURAIS DA IGREJA

JUSTIFICATIVA

A Comissão Diocesana de Bens Culturais da Igreja
objetiva-se a orientar as concepções arquitetônicas
e intervenções físicas necessárias (reformas e
adaptações) dos Espaços Litúrgicos Celebrativos
e edificações da estrutura administrativa
existentes nas Paróquias, em suas comunidades,
bem como salvaguardar o Patrimônio Histórico
e Cultural Religioso imóvel, integrado, móvel e
imaterial da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.
Fundamenta-se na eclesiologia do Concílio
Vaticano II, na teologia litúrgica e nas expressões
artísticas e tecnológicas que possibilitem projetos
e edificações, onde o Sagrado possa ser vivenciado
e perpetuado para que a igreja de pessoas e a
edificação material permaneçam como sinal da
Igreja Viva - povo de Deus.
A Comissão realiza estudos atualizados,
periodicamente, participan
do de cursos e
seminários sobre Bens Culturais Religiosos com
aprofundamento em Arte Sacra e Liturgia, com o
intuito de melhor servir à Comunidade Católica.
COMPOSIÇÃO

NOME

TELEFONE

EMAIL

Pe. Walter Luiz B. M. Altoé

28 99917 5569

pwlbma@gmail.com

Cora Augusta Duarte Aguieiras

28 99926 4955

coraduarte@gmail.com

Débora Moura Carias

28998856 6131

carias.arq@gmail.com

Jacqueline Zandomeneghi Soares

28 99271 3414

arq.jacqueline@
gmail.com

Mateus Oliveira

28 99900 8889

mmoarquitetura@
gmail.com

Monica Fittipaldi

28 99999 1198

mfittipaldim@
gmail.com

Renata Fiório Zaggo

28 99935 4670

renatazaggo@gmail.com
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Hélio Campos

28 99956 8133

hcprojetos@terra.com.br

João Trocate Moreira Neto

28 99885 4874

trocate@gmail.com

PLANEJAMENTO 01
1-PROJETO (NOME)

Patrimônio - Memorial e Biblioteca

COLUNA

Comunhão fraterna

PROPOSIÇÃO

Criar um memorial diocesano com uma
biblioteca de volumes e virtuais

ESTRATÉGIA

Obter espaço físico, recursos financeiros e
acervo material e digital

2 – FINALIDADE

Memória da diocese e salvaguarda dos bens
culturais e fontes de pesquisa

3 – METAS

1-Espaço físico com terminal de computador,
2-Acolher acervo material,
3-Conseguir patrocinadores.
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

Comissão Diocesana de Bens Culturais e
profissionais de áreas

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Comunidades, pesquisadores, estudantes e
visitantes

4.3 – Onde?

Local a definir em Cachoeiro de Itapemirim

4.4 - Quando / Prazo

Até 2018

5 - Forma de
Monitoramento

Reuniões mensais da Comissão

6 - Avaliação

Semestral, pela Comissão Diocesana de
Bens Culturais

PLANEJAMENTO 02
1-PROJETO (NOME)

Patrimônio - Inventários
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COLUNA

Eucaristia

PROPOSIÇÃO

Fazer inventários de todas as igrejas
históricas e tombadas

ESTRATÉGIA

Inventariar através dos técnicos da Comissão
em parceria com universitários

2 – FINALIDADE

Salvaguardar e conhecer as riquezas da
arquitetura religiosa e seus bens integrados,
móveis e imóveis com valor artístico

3

1-Levantamento in loco,
2-Reconhecimento,
Diagnóstico
catalogação

- METAS

e

4 – EXECUÇÃO
4.1 – Responsáveis

Comissão Diocesana de Bens Culturais,
parceiros

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Comunidades
inventariadas

4.3 – Onde?

Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

4.4 - Quando / Prazo

2017

5 - Forma de
Monitoramento

Reuniões mensais da Comissão

de

origem

das

igrejas

Semestral, pela Comissão Diocesana de
Bens Culturais

6 - Avaliação

PLANEJAMENTO 03
1-PROJETO (NOME)

Patrimônio: Roteiro Turístico das Igrejas
históricas

COLUNA

Eucaristia e Oração

PROPOSIÇÃO

Criar catálogo ilustrado das igrejas históricas
e tombadas

ESTRATÉGIA

Utilizar como referência os inventários,
mapeamento, fotografias e recursos dos
patrocinadores
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Criar um roteiro turístico, histórico, orante
e devocional.

2 – FINALIDADE
3

1-Diagramação dos catálogos,
2- Busca de Patrocinadores

- METAS

4 – EXECUÇÃO
4.1 – Responsáveis

Comissão Diocesana de Bens Culturais da
igreja, Comunidades Locais

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

População em geral

4.3 – Onde?

Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

4.4 - Quando / Prazo

2017

5 - Forma de
Monitoramento

Reuniões mensais da Comissão Diocesana
de Bens Culturais da Igreja (CDBCI)

6 - Avaliação

Semestral, pela Comissão Diocesana de
Bens Culturais da Igreja

PLANEJAMENTO 04
1-PROJETO (NOME)

Projetos: Análise e Orientação

COLUNA

Eucaristia e Comunhão Fraterna

PROPOSIÇÃO

Acolher os projetos que são enviados para
análise da Comissão

ESTRATÉGIA

Através dos plantões semanais e das
reuniões mensais da Comissão

2 – FINALIDADE

Ter espaços litúrgicos adequados aos
documentos da igreja

3 - METAS

Orientações técnicas e especialidades
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

Profissionais habilitados da Comissão
Diocesana de Bens Culturais da igreja

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Comunidades e profissionais
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4.3 – Onde?

Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

4.4 - Quando / Prazo

Permanente

5 - Forma de
Monitoramento

Plantões e Reuniões da Comissão Diocesana
de Bens Culturais da igreja (CDBCI)

6 - Avaliação

Semestral, pela Comissão Diocesana de
Bens Culturais da Igreja

PLANEJAMENTO 05
1-PROJETO (NOME)

Projetos: Revisão e atualização do Guia
Diocesano do Espaço Sagrado

COLUNA

Eucaristia e Comunhão Fraterna.

PROPOSIÇÃO

Acolher os projetos que são enviados para
análise da comissão

ESTRATÉGIA

Através dos plantões semanais e das
reuniões mensais da comissão

2 – FINALIDADE

Ter espaços litúrgicos adequados aos
documentos da igreja

3 - METAS

Orientações técnicas e especialidades
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

Profissionais habilitados da Comissão
Diocesana de Bens Culturais da igreja

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Comunidades e profissionais

4.3 – Onde?

Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

4.4 - Quando / Prazo

Permanente

5 - Forma de
Monitoramento

Plantões e Reuniões da Comissão Diocesana
de Bens Culturais da igreja (CDBCI)

6 - Avaliação

Semestral, pela Comissão Diocesana de
Bens Culturais da Igreja
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PLANEJAMENTO 06
1-PROJETO (NOME)

Projetos: Regimento
Comissão

e

Estrutura

da

COLUNA

Comunhão Fraterna

PROPOSIÇÃO

Formular o regimento da comissão a fim de
estruturá-la

ESTRATÉGIA

Reuniões especificas

2 – FINALIDADE

Definições atribuições

3 - METAS

Melhorar o desempenho da comissão
4 – EXECUÇÃO
Comissão Diocesana de Bens Culturais da
igreja

4.1 – Responsáveis
4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

4.3 – Onde?

Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

4.4 - Quando / Prazo

2016

5 - Forma de
Monitoramento

Reuniões
especificas
da
Comissão
Diocesana de Bens Culturais da igreja
(CDBCI)

6 - Avaliação

Semestral, pela Comissão diocesana de bens
culturais da Igreja

PLANEJAMENTO 07
1-PROJETO (NOME)

Formação: Profissionais e Agentes Pastorais

COLUNA

Comunhão Fraterna

PROPOSIÇÃO

Capacitação e formação em espaço sagrados

ESTRATÉGIA

Oferecer cursos de formação

2 – FINALIDADE

Conscientização dos
Lideranças Pastorais

3 - METAS

1-Divulgação dos conhecimentos ligados ao
espaço sagrado,
2- Formar mentalidades de acordo com os
ensinamentos do Concilio Vaticano II
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Profissionais

e

4 – EXECUÇÃO
Comissão Diocesana de Bens Culturais da
igreja

4.1 – Responsáveis
4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Profissionais e Agentes Pastorais

4.3 – Onde?

Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

4.4 - Quando / Prazo

Permanente

5 - Forma de
Monitoramento

Reunião especificas da Comissão Diocesana
de Bens Culturais da igreja (CDBCI) e Feed
Back dos participantes ao final de cada curso

6 - Avaliação

Semestral, pela Comissão Diocesana de
Bens Culturais da Igreja

PLANEJAMENTO 08
1-PROJETO (NOME)

Formação:
Catequética

Educação

Patrimonial

COLUNA

Palavra

PROPOSIÇÃO

Desenvolver cartilha para uso nas catequeses

ESTRATÉGIA

Confecção de material didático

2 – FINALIDADE

Possibilitar às crianças uma iniciação
mistagógica do espaço sagrado

3 - METAS

Desenvolvimento de texto com linguagem
adequada ao público infantil
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis
4.2 – Para quem?
(Público alvo)
4.3 – Onde?

Comissão Diocesana de Bens Culturais da
igreja e equipe para iniciação cristão
Crianças das catequeses
Nas comunidades da Diocese de Cachoeiro
de Itapemirim
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4.4 - Quando / Prazo

2016

5 - Forma de
Monitoramento

Reuniões
especificas
da
Comissão
Diocesana de Bens Culturais da igreja
(CDBCI)

6 - Avaliação

Com os catequistas

PLANEJAMENTO 09
1-PROJETO (NOME)

Formação: Rezar com a Arte

COLUNA

Oração

PROPOSIÇÃO

Um encontro anual de oração através da arte

ESTRATÉGIA

Convidar assessor capacitado

2 – FINALIDADE

Abrir um espaço na Diocese para um
momento orante através da arte

3

- METAS

1-Criar um ambiente adequado ao momento
orante,
2- Contactar assessor capacitado,
3- Divulgar
4 – EXECUÇÃO

4.1 – Responsáveis

Comissão Diocesana de Bens Culturais da
igreja

4.2 – Para quem?
(Público alvo)

Comunidade em Geral

4.3 – Onde?

Na Catedral de Cachoeiro de Itapemirim

4.4 - Quando / Prazo

A partir de 2016

5 - Forma de
Monitoramento

Reuniões
especificas
da
Comissão
Diocesana de Bens Culturais da igreja
(CDBCI)

6 - Avaliação

Feed Back dos Participantes

98

branco

