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1ª URGÊNCIA: IGREJA EM ESTADO PERMANENTE DE MISSÃO 

ESQUEMA DO PLANO DE PASTORAL ANTERIOR 

REALIDADE URGÊNCIAS PROJETO 

 Neste território vive uma população de 541.113 habitantes, sendo 266.721 
homens e 274.392 mulheres. Desta população, 299.582 residem nas cidades 
e 241.531, no meio rural, o que corresponde a 55,37% e 44,63%, 
respectivamente. 

 proliferação de novas denominações religiosas  
 ausência de leigos engajados e preparados; 
 dificuldade de congregar fé e vida; 

 evasão dos jovens; 
  ignorância da fé (indiferentismo) 

  famílias desestruturada 
 motivar a participação das pessoas;  
 falta de compromisso; 

 missão: valorização da vida 
 comunhão entre as pastorais e movimentos 

 precariedade no conhecimento bíblico 
 espiritualidade deficiente  

URG 1: Igreja em 
estado 
permanente de 
missão 

  
Despertar a Igreja 
de Iguatu para um 
verdadeiro espírito 
missionário por 
meio de uma 
formação 
qualificada e da 
estruturação dos 
comipas 
  

1. Estruturar e consolidar os COMIPAS; 
2. Estruturar os organismos missionários: 
IAM e JM nas paróquias 

 a frequência do padre nas comunidades; 

 o crescimento da participação na comunidade; 
 a solidariedade das pessoas; o cooperativismo entre as comunidades;  

 os retiros espirituais e as Semana missionárias; 
 amor pela Igreja e pelo evangelho; consciência de ser batizado; 
 a organização pastoral; 

 as festas de padroeiro 
 Todos os Municípios têm no seu perfil, a Festa do/a Padroeiro/a como a sua 

principal atividade cultural. 

3. Garantir a Formação Missionária 
Permamente;  
4. Implementar nos zonais o Projeto “Ide 
e Fazei discípulos”...e outras atividades 

5. Realizar as Santas Missões 
Populares(SMP) e a Missão Permanente 
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PLANO DE AÇÃO (2017-2019) 

O QUE FAZER? QUANDO? ONDE? COM QUEM? 

2017 
FORMAÇÃO DIOCESANA 18/02/17 Diocesano COMIPAS  e forças vivas existentes nas 

Paróquias 

FORMAÇÃO:  

 Criar uma equipe diocesana para administrar formações ou Zonais 

22/04/17 Zonal II COMIPAS e forças vivas existentes nas 
Paróquias e  PASCOM 

FORMAÇÃO: 

Estimular a criação dos COMIPAS envolvendo todas as forças vivas existentes 
nas Paróquias e consolidar o funcionamento dos mesmos; 

 A missão acontecer em todas as Paróquias mesmo onde não COMIPA 

 PASCOM 

23/04/17 Zonal III COMIPAS e  Forças vivas existentes nas 
Paróquias E PASCOM 

FORMAÇÃO: 

 Que a equipe da IAM dê continuidade as visitas nas Paróquias com a  

finalidade de formar  grupo da IAM e JM, onde ainda não existe,  

proporcionar formação aos mesmos e dar apoioaos que estão em dificuldades 

, nas Paróquias que conta com adesão do Pároco; 

 Estimular a criação dos COMIPAS envolvendo todas as forças vivas  

existentes nas Paróquias e consolidar o funcionamento dos mesmos; 

Projeto “Ide, fazei discípulo”: um acompanhamento maior com relação  

29/04/17 Zonal IV COMIPAS e Forças vivas existentes nas 
Paróquias E PASCOM 
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as visitas missionárias; 

Projeto “Ide, fazei discípulo”: um acompanhamento maior com relação  

as visitas missionárias; 

 

30/04/17 Zonal V COMIPAS  e Forças vivas existentes nas 
Paróquias e PASCOM 

Que a equipe da IAM dê continuidade as visitas nas Paróquias com a  

finalidade de formar grupo da IAM e JM,  onde ainda não existe, proporcionar  

formação aos mesmos e dar apoio aos que estão em dificuldades, nas  

Paróquias que conta com adesão do Pároco; 

 

06/05/17 Zonal VI  

 Estimular a criação dos COMIPAS envolvendo todas as forças vivas  

existentes nas Paróquias e consolidar o funcionamento dos mesmos. 

 

07/05 Zonal I COMIPAS e Forças vivas existentes nas 
Paróquias e  PASCOM 

    

Jornada Missionária Diocesana 28 e 29/10/17 Diocesano COMIPAS e Missionários do Projeto Ide, 
Assessores da IAM e JM 

Encontro de Formação Infância e Adolescência e Missionária (EFAIAM) 18 e 19/11/17 Diocesano Assessores e Coordenadores da IAM 
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Encontro Formativo da Juventude Missionária Formação para Lideres da 
Juventude Missionária (ELJUMI) 

16 e 17/12 Diocesano JM 

Missões Populares 09 a 16/07/17 Zonais  

Encontro Formativo da PASCOM 08 a 10/09/17 Diocesano Equipe da PASCOM   e Paróquias 

Reunião dos correspondentes das Paróquias 11/03/17  Equipe da PASCOM   e Paróquias 

Reunião dos correspondentes  das Paróquias 17/06/17  Equipe da PASCOM   e Paróquias 

Reunião dos correspondentes das Paróquias Setembro?  Equipe da PASCOM   e Paróquias 

Reunião dos correspondentes das Paróquias 16/12/17  Equipe da PASCOM   e Paróquias 

Reunião do COMIDI 04/02/17 Cúria  COMIDI 

Reunião do COMIDI 01/04/17  COMIDI 

Reunião do COMIDI 03/06/17  COMIDI 

Reunião do COMIDI 05/08/17  COMIDI 

Reunião do COMIDI 07/10/17  COMIDI 

Reunião do COMIDI 02/12  COMIDI 

2018 
Encontro de avaliação e Frutos  Zonais  

2019 

Encontro dE avaliação E Frutos  Zonais  

 

 

 



5 
 

2ª URGÊNCIA: IGREJA , CASA DE IVC 

ESQUEMA DO PLANO DE PASTORAL ANTERIOR 

REALIDADE URGÊNCIAS PROJETO 

 Avanço das seitas protestantes;  

  distância e a indiferença; 

 falta de agentes nas comunidades;  

 pastoral de conjunto; 

 dificuldade de congregar fé e vida; 

 acomodação das pessoas; 

 evangelizar os jovens; 

 formação continuada; 

 ignorância da fé (indiferentismo); 

 famílias desestruturadas;  

 motivar a participação das pessoas;   

URG 2: Igreja  casa de iniciação cristã 

•Envolver toda a Diocese num esforço de promoção 
da iniciação cristã tendo como eixos principais a 
catequese, a liturgia e a realidade diocesana 

  

URG 3: Igreja lugar de animação bíblica da vida e da 
pastoral 

  

 Promover a consciência de todos os 
diocesanos em relação á impotancia das 
Sagradas Escrituras na vida e na Pastoral 
de modo que todos procurem adquirir uma 
formação adequada e uma espiritualidade 
centralizada na Biblia. 

Estudar os  Diretórios Nacional e Diocesano 
de Catequese 

Formar Permanentemente os Catequistas – 
Escola da Fé (Paroquiais) e Escola de 
Catequese (Diocesana) 

 A fé e o desejo de servir a Deus; a frequência do padre nas 
comunidades; o crescimento da participação na comunidade; 
animação da pastoral litúrgica; amor pela Igreja e pelo evangelho; 
consciência de ser batizado; 

 a organização pastoral; a liturgia e as pregações dos padres; as festas 
de padroeiro;  

 as celebrações eucarísticas; 

Formar e Consolidar e as Equipes de 
Pastoral Litúrgica nas Paróquias 

Formação Bíblica, Círculos Bíblicos,  Leitura 
Orante e Ofício Divino das Comunidades 
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PLANO DE AÇÃO 2017-2019 

INTRODUÇÃO 

Quando pensamos em Iniciação Cristã não é simplesmente a recepção dos Sacramentos: BATISMO – CRISMA – EUCARISTIA, mas a inserção 
gradual do candidato nos mistérios, através da Palavra, da Liturgia, mediada pela Comunidade; portanto é na vida da comunidade que o cristão 
continuará aprofundndos o seu Sacerdócio Batismal, que se desenvolve no serviço solidário de doação, dentre estes o Ministério Ordenado, o 
Matrimônio e a Vida Consagrada Religiosa. 

O processo de I.C. na comunidade passa pela dimensões da acolhida e do cuidado com passos do processo de iniciação: os ritos de passagem, a 
liturgia que acompanha este caminho, os (as) orientadores (catequistas e introdutores), a preparação do itinerário catequético, atento ao 
Credo e ao Ano Litúrgico. Enfim, não estamos diante de um processo simples. È um processo complexo, com muitas dimensões que se 
entrelaçam, dialogam entre si, LITURGIA – CATEQUESE – COMUNIDADE; PALAVRA – LITURGIA – COMUNIDADE, tudo isso para conduzir cada 
iniciante ao diálogo com o Mistério, com a graça de Deus que já está presente em sua vida. 

OBJETIVO GERAL 

 Viabilizar a integração Catequese, Liturgia e Ministérios laicais e ordenados, a fim de assumirem a oração litúrgica como oração da 
Igreja\Comunidade efonte primeira da catequese, aprofundando uma espiritualidade litúrgica enraizada na vida do Povo de Deus, 
levando em conta sua história, sua piedade popular e os desafios socioeconômicos  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Capacitar agentes (catequese e liturgia) para exercerem com clareza seus ministérios 
 Proporcionar a integração LITURGIA-CATEQUESE-COMUNIDADE, pois é na comunidade que a liturgia e catequese se encontram e são cultivadas. 
 Apresentar e cultivar nas pessoas, que assumem algum ministèrio, uma espiritualidade litúrgica a partir da leitura orante, mistagogia dos cantos e dos 

sacramentos, da oração do ofício divino das comunidades. 
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COMISSÕES DE TRABALHO PROJETOS  
Comissão de Animação Bíblico.Catequética 
Liturgia 
Ministério Ordenados 

1. Encontro de zonais para apresentar a proposta da Iniciação Cristã e a inter-relação que há entre 
catequese liturgia e comunidade.  

2. Apresentação da proposta da Iniciação Cristã e da inter-relação que há entre catequese liturgia 
e comunidade a todos os religiosos(as) da Diocese para que possam  conhecer e colaborar 
ativamente na implantação do processo em nossa Diocese.  

3. Acompanhamento específico e livre das equipes de liturgia e de catequese nas paróquias 
4. Escola de multiplicadores da catequese de inspiração Catecumenal 
Encontro Diocesano de formação Litúrgico e Catequética. 

O QUÊ QUANDO ONDE FAZER QUEM FAZER ABRANGENCIA 

Estudo do Diretório 
Catequético 

2017 a 2018 Paróquias Coordenações Paroquiais de 
Pastoral da Iniciação à Vida 
Cristã 

Diocese e Paróquias  

Estudo do Guia Litúrgico 
Pastoral 

2017 Paróquias Coordenação de Pastoral IVC e 
de Liturgia 

Zonal e Diocese 

Estudo do Livro: Deixa a Flor 
desabrochar: elementos de 
pastoral litúrgica - edCnbb 

2017 a 2019 Paróquias Coordenação de Pastoral IVC e 
de Litugia 

 
Diocese 

ANO 2017 

Escola de multiplicadores da 
catequse de inspiração 
Catecumenal 

JANEIRO 
Ou 

JULHO 

Pe Domingos Ormonde 
Ir. Penha Carpanedo, pddm 

Ir. Francisco 

Formação de Capacitadores.  

1.Encontro de zonais para 
apresentar a proposta da 
Iniciação Cristã e a inter-
relação que há entre catequese 
liturgia e comunidade. 
 

11 de Março = Zonal 1 
20 de Maio = Zonal 3 
01 de Julho = Zonal 4 
22 de Julho = Zonal 5 
16 de Setembro = Zonal 6 
18 de Novembro = Zonal 2 

Agentes de Pastoral, 
movimentos e serviços. 

Formação   

 
2. Apresentação da proposta 
da Iniciação Cristã e da inter-

 
22-23 de Fevereiro 

ou 

 
Vida Religiosa 

 
Formação  
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relação que há entre catequese 
liturgia e comunidade a todos 
os religiosos(as) da Diocese 
para que possam  conhecer e 
colaborar ativamente na 
implantação do processo em 
nossa Diocese. 

16-17 de Agosto 

 ANO 2018  

3. Acompanhamento específico 
e livre das equipes de liturgia e 
de catequese nas paróquias. 

Conforme solicitação das 
paróquias.  

Equipes litúrgicas e agentes 
da pastoral catequética que 
já atuam. 

Palestras, Oficinas, Vivências. Paróquia e Diocese 

ANO 2019 

4. Encontro Diocesano de 
formação Litúrgico e 
Catequética. 
 

De 08 a 14 de Julho Liturgia e Catequese Seminário Diocese e Paróquias 
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3ª URGÊNCIA: ANIMAÇÃO BÍBLICA DA VIDA E DA PASTORAL 

Cebi, Círculos Bíblicos 

PLANO DE AÇÃO 2017-2019 

O QUE QUANDO ONDE COM QUEM 
Estruturar a coordenação diocesana de comissão bíblica Até jul/2017 Diocese, zonais e 

paróquias 
Lideranças e agentes de pastoral 

Mapeamento de todos os grupos de CEBI na Diocese DEZ/2016 Diocese Articulação do CEBI 

Curso de animação bíblica Set/2017 Diocese Agentes de pastoral da Diocese 

Curso para animadores da Palavra (ministros das palavras) 1o semestre de 2018 Diocese Animadores de comunidades e 
círculos bíblicos 

Curso sobre Lectio Divina (Leitura orante) 2o semestre de 2018 Diocese Animadores de comunidades e 
círculos bíblicos 

Mobilização para instalação da Escola da Fé Até 2019 Paróquias Agentes de pastoral 
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4ª URGÊNCIA: COMUNIDADE DE COMUNIDADES 

ESQUEMA DO PLANO DE PASTORAL ANTERIOR 

REALIDADE URGÊNCIAS PROJETO 
 Neste território vive uma população de 541.113 habitantes, sendo 266.721 homens e 274.392 

mulheres. Desta população, 299.582 residem nas cidades e 241.531, no meio rural, o que 
corresponde a 55,37% e 44,63%, respectivamente 

 Escassez de padres;  
 avanço das seitas protestantes;  
 a distância e a indiferença;  
 a falta de agentes nas comunidades(4);  
 pastoral de conjunto (3);  
 a situação e pobreza do povo; 
 dificuldade de congregar fé e vida;  
 acomodação das pessoas (3); evangelizar os jovens (2);  
 a questão financeira;  leigossuperatarefados 
 famílias desestruturadas; 
 corresponsabilidade no dízimo;  
 falta de engajamento de novas pessoas;  

URG 4: Igreja, comunidade de 
comunidades 

  
Construir uma igreja que 
seja verdadeira 
comunidade de 
comunidades a partir da 
corresponsabilidade e da 
participação ativa tanto 
em âmbito pessoal como 
organizacional 

Organizar: Setorização e Formação dos 
Conselhos Comunitários 

 A fé e o desejo de servir a Deus; a frequência do padre nas comunidades;  
 a formação dos agentes de pastoral (6);o crescimento da participação na comunidade; a 

solidariedade das pessoas; o cooperativismo entre as comunidades; os retiros espirituais e a 
semana missionária;  

 animação da pastoral litúrgica;  
 amor pela Igreja e pelo evangelho; consciência de ser batizado; a organização pastoral; as 

festas de padroeiro  e festas das comunidades;  

Promover a Integração dos 
Movimentos e Pastorais com as 
Comunidades 

Celebrar a Vida da Igreja Comunidade 
de Comunidades: Intereclesial de 
CEBs, Padroeiros, Festa das 
Comunidades anual por Paróquia 
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PLANO DE AÇÃO– 2017 a 2019 

COMUNIDADES:CEBs, Conselho de Leigos, Movimentos Laicais, Setor de Juventudes e Sustentabilidade. 

PISTAS:  
 Assumir com maior ênfase a Festa da Santíssima Trindade; 
 Assumir mensalmente a reunião da coordenação paroquial das CEBs, retomando sempre a Carta de Princípios  e manter os Conselhos das CEBs 

Paroquial sempre atualizados ;  
 Encontro de análise da Conjuntura atual (política- social-eclesial); 
 Formação permanente Fé e Vida nas comunidades e nos conselhos de CEBs; 
 Assumir 4 encontros (reunião) anual do Conselho diocesano das CEBs; 
 Participar do dia da diocesaneidade; 
 Considerar nas atividades realizadas o método VER, JULGAR, AGIR, CELEBRAR E AVALIAR. 

O QUE ONDE QUANDO PARA QUEM QUEM FAZ 
Tríduo da Santíssima Trindade (Semana das 
comunidades) a ser realizado anualmente em 
preparação para a festa do dia comunidade (domingo 
da S. Trindade) 

Em todas as  
comunidades 

da Diocese 
 

 

04 a 10/06/2017 Para todas as comunidades 
da Diocese 

Regional produz o subsídio; 
Os padres e secretária/o paroquial envia para as 
comunidades e as lideranças das comunidades 
celebram com o povo. 

20 a 27/05/2018 

09 a 15/06/2019 

Romaria das comunidades 
celebrando o dia das comunidades/ Festa da Colheita. 

Iguatu 11/06/2017 Para todas as comunidades 
da Diocese 

Bispos, padres, religiosas, leigos da diocese. 

Festa das comunidades/ Festa da Colheita Nas Paróquias 28/05/2018 Para todo povo das 
comunidades da paróquia 

Padres, religiosas e leigos 

Romaria das comunidades 
celebrando o dia das comunidades/ Festa da Colheita. 

Iguatu 29/06/2019 Para todas as comunidades 
da Diocese 

Bispos, padres, religiosas, leigos da diocese. 

Preparação da Romaria das comunidades Iguatu/Cúria 04/02/2017 Todas as pessoas que 
desejarem contribuir 

Conselho diocesano das CEBs 

Visita da Coordenação Diocesana das CEBs  
nas Paróquias: São José de Solonópoles; Nas duas Paróquias de Icó; 
na Área Pastoral Santa Cruz; na Paróquia de Arneirós e no Flamengo 

Nas paróquias 
citadas 

Datas a serem 
marcadas (ano de 

2017) 

Todas as lideranças das 
comunidades de cada 
paróquia visitada. 

Coordenação diocesana das CEBs 
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5ª URGÊNCIA: DEFESA DA VIDA - ESQUEMA DO PLANO DE PASTORAL ANTERIOR 

REALIDADE URGÊNCIAS PROJETO 
 Há, no território da Diocese de Iguatu uma população de 139.781 pessoas vivendo em extrema pobreza, ou 

seja, com até R$ 70,00 por mês. 
 Isso corresponde a 25,83% da população total.  
 Destes, 67,03% vivem na zona rural (93.692) e 32,97%, na zona urbana (46.089). 
 Níveis de analfabetismo: 130.094 pessoas com 15 anos ou mais são analfabetas (funcional ou total). Esse 

número corresponde a 24,04% da população total deste território.  
 O serviço Público e a agricultura familiar foram apontados por todos os municípios como a principal fonte 

de renda, seguidos de aposentadorias, Bolsa Família e Comércio. 
 No território da Diocese de Iguatu existem 25 hospitais, 24 deles fazem atendimento básico (baixa 

complexidade). 
 A Média de médico por habitante na Diocese é de 0,74 /mil hab. 
 A Média de Mortalidade Infantil no território diocesano é de 15,76 por Mil Nascidos Vivos. 
 Em todos os municípios, há coleta regular do lixo, mas o destino do lixo é um só: O LIXÃO. 
 o uso de agrotóxicos na lavoura é recorrente e não constuma haver a devida orientação sobre o uso e 

aplicação desses produtos. 
 Nos açudes monitorados pela COGERH, num ano de chuvas regulares, podem acumular, 

aproximadamente, 5 bilhões de m
3
. O acesso a esta água não prioriza as famílias mais carentes, 

especialmente no meio rural. 
 Na maioria dos lugares o esgoto é jogado “in natura” em rios, açudes, lagoas e outros mananciais. 
 População Jovem: No território da Diocese de Iguatu, 51,76% de sua população total é formada por 

pessoas de até 29 anos de idade. São 280.099 pessoas nessa condição – 138.177 de 0 a 14 anos e 141.922, de 
15 a 29 anos. Destes, 100.084 têm de 15 a 24 anos, o que corresponde a 70,52% de todo a população jovem. 

URG 5: Igreja a serviço 
da Vida Plena para 
todos 
  
Promover uma 
evangelização 
profética e integral  
que edifique o rino de 
Deus na historia da 
humanidade e garanta 
uma sociedade 
democrática de 
efetivação de direitos 
assim como a plena 
realização da pessoa, 
da comunidade e da 
sociedade 

Constituir e 
implementar as 
Comissões Paroquiais 
de Pastorais Sociais  

 a solidariedade das pessoas; o cooperativismo entre as comunidades. 
 Todos os Municípios têm no seu perfil, a Festa do/a Padroeiro/a como a sua principal atividade cultural. Em 

10 Municípios é a única festa citada. 

 Há um número razoável de organizações da sociedade civil: Associações, Federações de associações, 
Sindicatos (STTR, Servidores Públicos e Patronal), ONG’s e outros .  As mais citadas são Associações 
Comunitárias e Sindicatos dos/as Trabalhadores/as Rurais (STTR’s). 06 Municípios disseram ter Sindicato de 
Servidores Públicos. 01 Município disse ter apenas o STTR.Em todos os Municípios existem os Conselhos de 
Políticas Públicas Obrigatórios: 

Formação sobre 
Doutrina Social da 
Igreja  e os Direitos 
Humanos e realização 
de Audiências 
Públicas 
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PLANO DE AÇÃO - 2017 – 2019 

DEFESA DA VIDA - Pastorais Sociais, Pastoral Familiar, ECC, Caritas, CBJustiça e Paz, CDDH AC 

Em comunhão com as prioridades do Regional NE 1 

1.Formação integral e continuada:  
Doutrina Social da Igreja 
Bíblia  
Fundamentos sócios - econômicos - politico- culturais da Sociedade 
Magistério da Igreja 
Direitos humanos, sociais e ambientais. 
 
2. Aprofundar e Fortalecer a Mística e Espiritualidade das CEBs, Pastorais Sociais e Serviços através dos retiros, participação em romarias, leitura 
orante da Bíblia 
 
3. Criação e fortalecimento de Comunidades seguidoras de Jesus Cristo, fundadas na trípliceMissão Sacerdotal(Sacramento),Profética (Palavra)e 
Régia (Pastoral)  

O QUE FAZER? QUANDO ONDE COM QUEM 

Estudo e aprofundamento da CF 2017 – sobre Biomas    

Urgência Comunidade de Comunidades e Defesa da Vida 14/01 Cúria Diocesana Coordenação dos movimentos, CEBs, Setor 
Juventudes, Pastorais Sociais, Caritas, CDDH e CBJP e 
Coordenadores dos Zonais. 

Estudo Diocesano da CF 17/02 Diocesano Hotel 
8h ás 16h 

Paróquias e Coordenações das Urgências 

Estudo sobre a formação socioeconômico, politico – 
cultural do Semiárido Nordestino. 

18-19/02 Diocesano Hotel Paróquias e Urgências 
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Curso “Comunidade pela Moralidade” (Assessoria 
Ministério Público Federal) 

06 e 07/05 SINTSEF/ Iguatu Conselheiros da Igreja nos Municípios; Agentes das 
CEBs e Pastorais Sociais, Serviços e Organismos. 

Retiro Espiritual Anual 16 a 18/06 Centro Sertão 
Vivo – 
Aroeiras/Orós 

Urgência, Defesa da Vida e CEBs 

Estudo do Documento 100 CNBB 08 a 10/09 Diocesano Hotel Pastorais, Urgências: Defesa da Vida, Comunidade de 
Comunidades e parceiros. 

Romaria das Vítimas do Campo de concentração da seca de 
1932 

12/11 Senador Pompeu Paróquias e Urgência 

Assembleia da Urgência Defesa da Vida e CEBs (Estudo do 
Documento 105 da CNBB) 

24 e 25/11 Centro de 
Pastoral Santo 
Antônio 

Urgência Defesa da Vida, CEBs, CNLD e Paróquias. 

2018 
Estudo da CF  13/01 Diocesano Hotel Urgência Defesa da Vida, CEBs. 

Estudo diocesano da CF 02/02 Diocesano Hotel Urgência e Paróquias 

“Da RerumNovarum á Laudato SI – Fundamentos Bíblicos- 
Teológicos do Magistério da Igreja á Pastoral da Igreja á 
Pastoral Social” 
Estudo diocesano sobre o Magistério da Igreja 

03 e 04/02 Diocesano Hotel Agentes da ação Evangelizadora das Pastorais e 
Pastorais Sociais. 

Curso “ Comunidade Pacificadora e 
Reconciliadora”(Assessoria Ministério Publico Federal) 

05 e 06/05 Diocesano Hotel Paróquias, Pastoral carcerária; CBJP; CDDH; CEBs; 
Ministério da Caridade (RCC); Pastoral Familiar. 

Retiro Espiritual  15 a 17/06 Diocesano Hotel CEBs; CNLD; Urgência e Defesa da Vida. 

Grito dos Excluídos  07/09 Centro de 
Pastoral Santo 
Antônio 

Paróquias; CEBs; Pastorais Sociais e Parceiros. 
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Romaria das Vitimas da Barragem do Patu 11/11 Senador Pompeu Paróquias e Urgências. 

Assembleia 24 e 25/11 Iguatu CEBs; urgências e Defesa da Vida. 

Estudo da CF  13/01 Diocesano Hotel Urgência Defesa da Vida, CEBs. 

2019 
Estudo da CF 12/01 Diocesano Hotel Urgências; Defesa da Vida e Comunidade de 

comunidades. 
Estudo Diocesano da CF 08/02 Diocesano Hotel Paróquias e Urgências 

Igreja Povo de Deus e a defesa da Vida  á Luz do Magistério 
Latino-Americano 

09 e 10/02 Diocesano Hotel Paróquias e Urgências 

Curso sobre Direitos Humanos, ambientes e socais. 04 e 05/05 ?  

Retiro Espiritual 14 a 16/06 Centro Sertão 
Vivo 

Urgências, Defesa da Vida e CEBs. 

Grito dos Excluídos  07/09 Iguatu Urgências, Paróquias e Parceiros 
Romaria das Vitimas da Barragem do Patu 10/11 Senador Pompeu Paróquias e Urgências 

Assembleia urgência Defesa da Vida e CEBs 23 e 24/11 Diocesano Hotel Defesa da Vida, CEBs e Paróquias 

 


