
PROPOSTAS POR ZONAL (a partir da plenária das urgências das paróquias, 

analisadas no grupo, por zonal) 

-  Zonal 1 

− Formar a comissão do laicato que não seja restrita aos movimentos apenas. A missão 

do laicato abrange a cultura da vida, ser fermento no mundo das comunicações;  

− Encontro do zonal: Juventude Cohab’s (10 de agosto);  

− Celebração do dia da pessoa idosa em 27 de setembro; 

− Encontro do Zonal para estudo sobre a IAM e EFAIAM; 

− Encontro do Zonal para Estudo de Bíblia; 

− Algumas paróquias já têm a IAM articuladas; a proposta é de que as crianças ao 

saírem da pastoral da Criança já sejam inseridas na sequencia  IAM, EFAIAM e JMMP  

acompanhadas pela coordenação diocesana. 

− Estudo da Campanha da Fraternidade. Local: Alencar; 

− DNJ do Zonal no último domingo de Outubro. 

− Avaliação do zonal (15 de novembro) 

 

-  Zonal 2 (Não tem formato de proposta do zonal) 

− Com apoio do COMIDE implantar nas paróquias e quase paróquias os COMIPAS; 

− Algumas paróquias já têm a IAM articuladas. A proposta é que nas paróquias que já 

Tenha equipe que possam ser acompanhadas pela coordenação diocesana e implantar 

nas (quase) paróquias onde não tem; 

− Pascom: Todas as paroquias têm PASCOM articulada. As mesmas utilizam as redes 

sociais através da internet para divulgar seus eventos paroquias, também é utilizado o 

rádio como forma de transmissão de programas e missas dominicais; 

− Em todas as paroquias do zonal existem círculos bíblicos, é necessário material 

aprimorado para que durante o ano tenha-se um roteiro programático de forma que se 

possa trabalhar em unidade e progressão;  

− Todas as paróquias do zonal 2 têm coordenação paroquial de catequese. Em relação ao 

IVC já existem paróquias implantando o novo método, umas mais que as outras com 

relação aos seus respectivos cronogramas, algumas estão em processo de estudo para 

a respectiva implantação do IVC; 

− Vocação – Nenhuma das paróquias apresentou ter equipe vocacional, sendo necessária 

a atenção e implantação; 

− Liturgia – Todas têm equipes de liturgia sob a liderança das várias pastorais, movimentos 

e serviços; Orós declarou ter pastoral litúrgica articulada envolvendo todas as pastorais; 

− Todas as paróquias possuem conselho paroquial de CEBs articulado, exceto a de Várzea 

da Conceição e Cedro, que apesar de ter os conselhos formados nas respectivas 

comunidades que a compõem, não possui o conselho em nível da quase paroquia;  

− Em nível paroquial não existem comissões paroquias do laicato; 

− O zonal propõe articular junto à comissão diocesana do laicato as respectivas  

paróquias o setor juventude, com a colaboração dos jovens que participaram da última 

formação diocesana; 



− Todas as paróquias e quase paróquias do zonal 2 tem a pastoral do dízimo devidamente 

articulada; 

− Aconteceu a mesa redonda sobre a superação da violência em Cedro envolvendo 

todas as paróquias e quase paróquias do zonal; 

− Pré-grito do excluídos – nenhuma paróquia articulou; 

− Retiro Diocesano – Todas as paroquias do zonal participaram; 

− Pastoral da criança – Orós, Icó, Cedro, Icozinho e Guassussê tem presença desta 

− Pastoral; 

− Pastoral Familiar – Todas as paroquias e quase paróquias estão em processo de 

formação e implantação da PF, destacando-se Orós que já possui a pastoral articulada; 

− Cáritas – Não existe articulada a nível paroquial em todo o zonal, destaca-se os trabalhos 

feitos pela caritas diocesana em várzea da conceição (Cedro); 

− Pastoral carcerária – Todas as paróquias possuem esta pastoral articulada no zonal 2. 

- Zonal 3  

− Criar os COMIPAS; 

− Organizar as urgências do zonal (1 para cada padre); 

− Implantar a divisão de setores na paróquia para a missão semanal, incluindo inclusive 

a criação dos círculos bíblicos; 

− Criar o setor juventudes; 

− Ingressar os jovens da Crisma nas pastorais desde a catequese; 

− Criar o dia do jovem nas escolas; 

− Criar conta bancária das CEB’s e os conselhos; 

− Novas visitas do dízimo nas comunidades; 

− Necessidade de mais agentes do dizimo;  

− Implantar o grupo de ministros da palavra; 

− Levar a formação do batismo para os distritos; 

− Investir novos ministros.  

- Zonal 4 

− Implantar os COMIPAS, investir na missão permanente e não apenas missões pontuais 

− Implantar a  infância missionaria (IAM); 

− Semana missionaria em nível de zonal com a presença dos padres e dos missionários 

de todas as paroquias;  

− Implantar os COMIPAS em todas as paróquias do zonal; 

− Com os COMIPAS formados articular a missão permanente e a semana missionaria; 

− Unir a missão bíblica com a missão: círculo bíblico, celebração; 

− Encontro em nível de zonal para formação sobre círculos bíblicos; 

− Consolidar a IVC em todas as paróquias; 

− A equipe organizar para o encontro de zonal uma espécie de assembleia de catequese 

para discutir a urgência de  IVC;  

− Formar conselhos comunitários em todas as comunidades; 

− Criar o conselho de CEB’s; 

− Formação dos ministros da Palavra  para “celebrar o dia do Senhor”; 



− Abordar em reunião do zonal para a implantação na paroquia de alguma pastoral de 

defesa da vida; 

− Fortalecer as ações e pastorais já existentes; 

− Olhar especial para a Campanha da Fraternidade. 

- Zonal 5 

− Realizar uma semana missionária numa paróquia que mais precisa, com missionários de 

todo o zonal; 

− Realizar um dia de formação para catequistas como zonal para o estudo e tirar dúvidas 

sobre o estilo catecumenal; 

− Realizar um dia de formação da leitura orante na linha do CEBI e formar as comissões 

paroquiais para formar grupos de estudos bíblicos nas comunidades; 

− Realizar um DNJ no zonal e mobilizar os conselhos paroquiais para articular e fundar os 

conselhos comunitários; 

− Fazer um encontrão para o fim da defesa da vida, mobilizando os envolvidos a realizar 

ações necessárias em sua realidade para defender a vida; 

 

- Zonal  6 

− Iniciar os COMIPAS nas paróquias; 

− Necessidade de formar mais agentes do Dízimo; 

− Formar a comissão do laicato nas paróquias do zonal; 

− Na urgência bíblica deseja-se priorizar o método da leitura orante da Bíblia;  

− Gradualmente implantar em todas as paróquias a IVC; 

− Separar as urgências nas assembleias dos zonais para consolidar melhor a IVC; 

− Realizar o encontro das CEB’s por região; 

− Implantar o grupo de ministros da Palavra; 

− Abrir as capelas no dia do Senhor e que os ministros assumam as celebrações da 

palavra 

− Implantar a formação da pastoral do Batismo para os distritos; 

− Implantar a pastoral da Pessoa idosa no zonal; 

− Implantar nas paroquias do zonal as pastorais sociais; 

− Formações sobre a CF 2018 em todas as paróquias 

− Fórum sobre a superação da violência em nível de zonal; 

− Caminhada pela paz; 

− Casa da semente nas paróquias de Acopiara. 

- Zonal  7 

− Investir na formação dos catequistas  na IVC; 

− Proporcionar formação sobre a metodologia dos círculos Bíblicos na linha do CEBI; 

− Realizar jornadas missionárias em vários momentos; 

− Celebrar a festa da colheita. 

 


