
Às coordenações dos Conselhos de Pastoral Paroquiais
das Paróquias da Diocese de Osório

No sábado, 26 de março de 2022, teremos a nossa primeira reunião do ano.

Acontecerá na Cúria Diocesana, em seu novo endereço, na Rua Santos Dumont, 2355 –
Bairro Albatroz, em Osório – RS, com início às 8h 30min e término às 11h 30min.

Gostaríamos  de  ouvir  como  as  paróquias  estão  se  preparando  para  o  retorno  das
atividades após o período de veraneio e com a perspectiva do fim da pandemia de COVID-19.

A partilha acontecerá por Áreas Pastorais e, depois, em síntese, em plenária.
Para orientar a partilha, propomos algumas questões:

Sobre o papel do CPP, do CDP e de suas coordenações:
- Como o Conselho de Pastoral Paroquial (CPP) atravessa o período do veraneio?
Reuniões? Encaminhamentos da última reunião do ano anterior? Quando é a primeira reunião no ano? …

- Como a reunião do Conselho Diocesano de Pastoral CDP repercute no CPP e na vida
paroquial?

Como  é  feita  a  partilha?  Qual  engajamento  desperta?  Como  são  recolhidos  e  respondidos  os
questionamentos? …

- Como as demais reuniões diocesanas repercutem no CPP e na vida paroquial?
Como  é  feita  a  partilha?  Qual  engajamento  desperta?  Como  são  recolhidos  e  respondidos  os

questionamentos? …

- Como o CPP interage com o CDP? Como o CPP repercute no CDP e na vida da Diocese?
Como comunica questionamentos paroquiais? O que espera do CDP? …

- Qual  papel  do  CPP  na  decisão  das  atividades  a  serem  retomadas  com  o
fim/amenização da pandemia?

Sobre a retomada das atividades em 2022:
- Quais as principais mudanças a pandemia trouxe para as atividades paroquiais?
Quais na fase inicial? Quais ainda perduram? Quais poderão/deverão continuar, avaliadas como boas?

- Quais as três principais mudanças previstas para a retomada das atividades em 2022?

- Sobre os seguintes tópicos, o que foi pensado?
• Catequese
• Grupos de Famílias
• Evangelização das Juventudes (IAM, JM e outros)
• Pastorais sociais
• Pastoral vocacional
• Festas dos padroeiros

- Qual o papel do III Plano de Pastoral Diocesano no planejamento do ano paroquial?

- Em que as instâncias diocesanas (conselhos, comissões, serviços, coordenações) podem
ajudar sua paróquia nesse momento de retomada?

À espera do encontro,
pe. Marlon Ramos Lopes,

pela Coordenação Diocesana de Pastoral.


