ASSEMBLEIA DO CLERO 2018
Diocese de Osório
5, 6 e 7 de novembro - Casa Tiberíades, Cidreira

INDICAÇÕES DA ADP
Já estamos há dois anos da elaboração e aprovação do II Plano de Pastoral da Diocese de
Osório. É tempo de perceber os efeitos que ele já produz; é tempo de perceber quais propostas
de fato estão sendo efetivadas; é tempo de apontar as lacunas e deficiências; é tempo de reforçar
as ações que precisam ser implementadas; é tempo de indicar ações novas para as situações
novas.
Por isso, propomos a discussão do grupo, olhando estes aspectos acima citados;
relacionar a pastoral (as pastorais, movimentos, ministérios...) com o Plano Diocesano. Anotar a
reflexão para que tenha consequências, para que resulte em atitude no próximo ano.

CASAIS E MOVIMENTOS
Há um sentimento de correspondência dos movimentos ao Plano Diocesano,
docilidade ao que está proposto. Teoricamente está perfeito, na prática deixa a
desejar ou anda a passos lentos. Transformar-se em Igreja missionária exige uma
olhada para dentro de si, perceber o que impede a mudança, a abertura.
Realizações: aproximação da Leitura Orante; busca de casais afastados; nota-se
crescimento da participação dos leigos nos conselhos paritários.
Para 2019:
✓ Formação paroquial unificada para todos os movimentos, grupos e pastorais.
✓ Nos movimentos, reforçar a importância da formação Fé e Política e ver a
possibilidade de adequar as pastas / palestras ao Plano de Pastoral.
✓ Olhar mais atentamente para os casais de segunda união - Bom Pastor.
PASCOM
Desde 2005 a Diocese de Osório se propôs a implantar a Pascom nas suas
22 paróquias, processo que vem sendo realizado e que se dará sequência no
próximo ano.
Para 2019:
✓ Implantar a Pascom nas paróquias onde ainda não tem. Fortalecer onde já
existe.
✓ Propor uma formação paroquial no estilo Escola de Catequese. A Pascom
indica temas e assessores, ajuda a dinamizar o programa.

✓ Garantir que cada paróquia tenha uma rede de articulação entre
comunidades, pastorais e movimentos.
✓ Encontro com os coordenadores a partir da realidade de cada paróquia.

MISSÃO, GRUPOS DE FAMÍLIAS, IAM, JM
Reforçar a leitura orante, mesmo tendo avançado na diocese, através dos
grupos de famílias.
Continuar e intensificar os estudos bíblicos para iluminar o caminho missionário.
Avançar na formação dos COMIPAS; quanto mais efetivos, mais claras ficam as
ações em conjunto e a própria vivência de discípulos missionários.
Alguns compromissos assumidos no Plano Diocesano podem melhorar – visitação,
grupos de famílias.
Motivar padres e lideranças para a formação missionária e compreensão das
ações assumidas como diocese.
Para 2019:
✓ Fortalecimento dos animadores dos Grupos de Família como ministério.
✓ Efetivar os COMIPAs nas paróquias que ainda não constituíram este
conselho.
✓ Capacitação espiritual e missionária dos visitadores.
✓ Celebração da Jornada Nacional da IAM.
✓ Vivenciar a celebração do Mês Missionário Extraordinário e os 25 anos do
Projeto Igrejas Solidárias CNBB SUL III e Moçambique:
1º) Acolhendo na Diocese a realização do Congresso Missionário Nacional
de Seminaristas, a Formação Missionária Estadual e o Show de
Evangelização em Santo Antônio da Patrulha de 11 a 14 de julho de 2019;
2º) Abrindo o MME reunindo três eventos: Encontrão dos Grupos de
Famílias, do Apostolado da Oração e Capelinhas, da Romaria da IAM e JM
no primeiro sábado do mês de Outubro;
3º) Realização da novena missionária proposta pelas POM em todos os GF
e comunidades das nossas paroquias.
4º) Efetivar o Projeto Igrejas Irmãs na Diocese com um gesto concreto de
envio de pessoas.

JUVENTUDES
Há pouca abertura para a participação dos jovens.
Lacuna: trabalho orgânico entre pastorais.
Para 2019:
✓
✓
✓
✓

Aproximar Setor Juventude e Catequese
Continuar as propostas de formação sobre realidade juvenil
Participação no DNJ
Intercâmbio entre catequese e grupos de jovens.

PASTORAIS SOCIAIS
Existem diversas pastorais sociais – PACRI, Vicentinos, Caridade-MutirãoMargaridas, Migrantes, PPI, Saúde, Carcerária, Aids, Pastoral da Terra-Pesca. Se
constata uma certa fragmentação. Há necessidade de mais agentes nestas
pastorais. Ainda não foi realizado o compromisso do Plano de implementar a PPI e
a Pastoral da Criança em todas as paróquias.
Para 2019:
✓ Efetivar a proposta da “Escola Fé e Política”
✓ Fortalecer e qualificar para a participação nos Conselhos Paritários
✓ Realização do VI Fórum Diocesano das Pastorais Sociais
CONSELHOS PAROQUIAIS, EQUIPES ADMINISTRATIVAS, DÍZIMO
Há um sentimento acerca do crescimento da compreensão da missão dos
conselhos – CPP e CAE. O Plano Diocesano se torna uma ferramenta importante
para as coordenações, oferecendo uma linha de atuação. Nas paróquias, o CPP é
quem mais dinamiza a concretização das ações proposta no Plano. A
reorganização das comunidades e a escolha de novas equipes administrativas é
momento de conscientização para a missão da Igreja.
Nota-se uma certa deficiência na formação para atuação na comunidade (os
movimentos realizam suas formações).
O dízimo é assumido como principal fonte de sustento, mas ainda não realiza sua
missão. Existe uma certa incoerência, com aposta em outras formas de
arrecadação, especialmente festas, rifas e bingos.
Para 2019
✓ Apostar em retiros paroquiais (quaresma), chave para uma espiritualidade de
engajamento.
✓ Continuar com a Semana Diocesana do Dízimo (Folder para divulgação e
modo de dar unidade).

LITURGIA, MINISTROS, COROINHAS
A partir do Plano de Pastoral, todas as paróquias estão conscientes da
necessidade de continuar a formação. Todas as paróquias tem alguma iniciativa.
Necessidade de maior comprometimento com as formações propostas: a diocese
oferece, mas tem pouca participação das paróquias.
As reuniões diocesanas em 2018 ajudaram a dar passos.
Para 2019:
✓ Trabalhar com os coroinhas
✓ Formação litúrgica nas paróquias e/ou por área pastoral.

CATEQUESE
A IVC realmente tornou-se questão central da evangelização na diocese,
tema presente em todos os níveis. Há preocupação com a catequese, com o
espaço, com a atualização dos catequistas na direção da inspiração catecumenal.
Aos poucos, a catequese vai sendo assumida como tarefa de toda a comunidade /
paróquia.
Os encontros diocesanos – coordenação diocesana SAB-C (mensal),
coordenadores paroquiais (bimestral), catequistas do batismo (duas vezes no ano),
Seminário da IVC – dão ritmo ao trabalho e garantem razoável unidade.
Algumas lacunas: a Escola de Catequese Paroquial não aconteceu em todas as
paróquias; há deficiência na formação de catequistas para adultos. A interação da
catequese com as demais pastorais deixa a desejar.
Para 2019:
✓ Formação paroquial para catequistas atuarem com adultos.
✓ Concretizar o programa de catequese com adultos para pais das crianças e
adolescentes em catequese.
✓ Aprofundar o processo do batismo.
✓ Realizar o programa “Cada comunidade uma nova vocação”, com a
capelinha vocacional nas turmas de catequese.
✓ Organizar a Escola Bíblico-catequética diocesana.

