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REUNIÃO ONLINE DA COORDENAÇÃO DIOCESANA DE PASTORAL 
PILAR DA CARIDADE 

12.12.2020 
 
 

PARTICIPANTES:   Padre João Batista Moreira, Coordenador Diocesano de 
Pastoral; representantes das várias Paróquias: Padres, Religiosas e Leigos 
atuantes nas Pastorais Sociais, num total aproximado de 43 pessoas.  
 
Padre João Batista, acolhe os participantes da reunião e passa a Palavra à Ir 
Helena Baptista para animar o Momento Orante. 
ORAÇÃO:  Leitura do Evangelho Mt 25, 31-46 ( Juízo Final).  Vídeo sobre a 
realidade dos mais pobres e marginalizados (música de fundo: Seu nome é 
Jesus Cristo). Momento de silêncio e reflexão.  
 
 Padre João Batista retoma a palavra falando sobre os Encontros da 
Coordenação já realizados, dos quais este é o quarto.  
Lembra o Plano de Pastoral: os Pilares ocuparam o lugar das 5 Urgências.  
No primeiro semestre deste ano, deveriam ter acontecido as 7 Assembleias 
dos Zonais, em vista do novo Plano de Pastoral que seria feito em julho, o que 
não foi possível devido à pandemia.  
Estes 4 Encontros visam  colher propostas de encaminhamentos para o Plano 
de 2021.  
Foi apresentado o Objetivo Geral da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 
(CNBB).  Nas Diretrizes, o urbano aparece agora, não aparecia no passado. 
Outra novidade são as Comunidades Eclesiais Missionárias, sendo destaque 
no Documento Laudato Sii. As Comunidades estão no centro, é aí que 
acontece a realidade pastoral da Igreja: a Missão.  
A Assembleia do Regional NE1, no ano passado, em Quixadá, elaborou os 
Desafios e as Propostas para as 9 Dioceses do Ceará. É a Síntese do que as 
Dioceses devem seguir. Cada Pilar apresenta encaminhamentos práticos. É 
sobre isto que estamos refletindo.   
O Pilar da Caridade se encontra nos nº 174 – 184 das DGAE.  
Pe. João Batista passou a palavra para as coordenações de pastorais presentes  
que apresentaram os seus Relatórios e Atividades realizadas em 2020. 
 

PASTORAIS SOCIAIS: 

Ir Ilza Franca apresentou o Relatório das atividades das Pastorais Sociais 
planejado no dia 19 de dezembro 2019:  
 

Eixo Prioritário I - Ecologia Integral - Terra/Territórios: 
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- Identificar, no território da Diocese de Iguatu, assentamentos  e ocupações, 

buscando parcerias para apoiar e fortalecer as lutas.   

- Identificar grandes projetos: ex.: a Mineração 

 
Propostas:  

✓ Seminário 

✓  Diocesano para debater a questão da Mineração;  

✓ Resgate e valorização das Sementes Crioulas, fortalecendo ações da RIS 

(Rede de Intercâmbio de Sementes), acompanhada pela Cáritas Diocesana; 

✓ Resgatar a CPT (Comissão Pastoral da Terra) na Diocese;  

✓  Implantar a CPT na Paroquia de São Sebastião/Alencar;  

✓ Fortalecer as ocupações em Iguatu - Quem?  

✓ Pastoral Carcerária, Familiar e da Criança - acompanhar as famílias das 

Ocupações.   
 

Eixo Prioritário II: Formação das Pastorais Sociais:  

✓ Retomar as Comunidades que acolheram os peregrinos da Peregrinação da 

Seca, com o objetivo de levar formação, trabalho de base, escola do bem viver 

itinerante. Voltar à questão da partilha/alimentar, neste caminhar trabalhar os 
temas focados do eixo I: agrotóxicos e sementes crioulas.  

✓ Realização do Seminário sobre Mineração; 

✓ Romaria da Terra - 02 de agosto de 2020 em Crateús;  

✓ Assumir, junto às CEBs, o Nordestão de CEBs; 
✓ Realizar momentos “Cuidando do Cuidador” para  Agentes de Pastoral;  

 

Eixo Prioritário III: Articulação e Comunicação: 

✓ Grupo WhatsApp com Coordenadores de cada Pastoral Social e Organismos;  

✓ Site da Diocese:  todas as Pastorais Diocesanas  participar com notícias de 
encontros e outros eventos realizados;  

✓ Fortalecer Programas de Rádio que tem espaço para a Igreja, divulgando 

nossas ações:  

➢ Radio Jangadeiro FM: Programa “Momento de Oração”; 

➢ Jucás FM: todo sábado, programa da Sintraf;  
➢ Acopiara/ Rádio do Quincoê - Programa “Caminhos da fé”. 

✓ Fortalecer as reuniões da Urgência, participando dos debates. 

  

Eixo Prioritário IV: Sustentabilidade Pastoral, Política e Financeira.  

✓ Pessoa liberada para coordenar e acompanhar a Urgência Defesa da Vida;  
✓ Solicitar ao Fundo de Solidariedade CESI a liberação de duas pessoas para 

visitar Paróquias em vista da mobilização do Nordestão de CEBs; 

✓ Realizar eventos a fim de arrecadar recursos para ajudar na sustentabilidade: 

Show com Zé Vicente e Artistas Populares: Zé Erlênio, Banda Awerê de Icó.  

 
O QUE FOI REALIZADO em 2020: 

- Campanha da Fraternidade: Formação e início dos encontros nos grupos e 

Comunidades; 
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- Três Rodas de Conversa sobre o Grito dos Excluídos (em agosto);  

- Seminário no dia do Grito, 7 de Setembro (Live com vídeos e participação ao vivo) 

pelo facebook da Diocese; 

- Reuniões online das Pastorais Sociais do Regional; reuniões online da Diocese; 
- Reuniões: organização e lançamento da Semana Social no Regional; reuniões de 

articulação na Diocese; 

- Parceria com CPT Regional: distribuição de Cestas Básicas para famílias; 

- Reunião da CPT no Alencar; início da articulação; 

- Contato com Dom Edson para ver possibilidade de pessoa liberada para as 

Pastorais: não foi possível, no momento, a liberação de pessoas;  

- Assinaturas de muitas petições em defesa de Direitos das Pessoas. 

  

PASTORAIS ESPECÍFICAS - O QUE FOI FEITO EM 2020: 

 
As Pastorais:  Carcerária, da Criança, da Pessoa Idosa, do Menor,  da Saúde e da 

Família - todas tiveram reuniões online com as Coordenações e participaram de 

Formação – umas em nível nacional, outras em nível regional e local; 

- Todas as Pastorais fizeram campanhas e distribuíram Cestas Básicas, Material de 

Higiene e de Limpeza, Máscaras, álcool em gel para o seu público e famílias 
necessitadas.  

- A Pastoral Carcerária levou Material de Higiene e Máscaras para as cadeias, 

prevenindo o vírus entre os presos. Deu atendimento às famílias dos presos com 

doações e o serviço da Escuta. Criou o Conselho da Comunidade, em Icó e Acopiara; 
pretende criar também em outras cadeias, para facilitar o acesso aos presos e suas 

famílias. 

- A Pastoral Carcerária e a Pastoral do Menor estão preparando o Natal/2020 para o 

seu publico; 

- A Pastoral da Criança fez parceria com Mesa Brasil do SESC, com IFCE CAMPUS 
IGUATU, para cestas básicas, carne, frutas, máscaras e material de higiene para 

famílias e crianças assistidas; 

- A Pastoral da Pessoa Idosa estruturou-se nas paróquias do Alencar, Prado e Jucás.  

- A Pastoral da Família focou mais nas orações, terços online e estão retomando aos 

poucos a preparação de noivos e pais e padrinhos para os Sacramentos.  
- A Pastoral da Saúde ainda está analisando, com muito cuidado, a possibilidade de 

voltar às visitas aos Hospitais e outras atividades da Pastoral. 

 
CÁRITAS DIOCESANA: 
Alcileide falou sobre as atividades desenvolvidas pela Cáritas da Diocese em 
2020: 
 - Reuniões online para planejamentos e avaliações; 
- Parceria com o Banco do Brasil de onde receberam recurso para atender 14 
paróquias com a distribuição de cestas básicas, beneficiando mais de 3.000 
pessoas; 
- Continuidade ao projeto das Juventudes; 
- Visitas e reuniões presenciais junto às famílias acompanhadas.   
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- LAICATO: Maria Lúcia Nicolau apresentou o que segue:  
 Em 21/05/2019 aconteceu o 3º Encontro com representação de Leigos das 
várias paróquias.  
A senhora Francineuda,  representante do Conselho Regional, mostrou a 
importância do Leigo  e deu ênfase a citação bíblica “Vós sois o Sal da Terra e 
a Luz do Mundo”.  Neste encontro foi escolhida a Diretoria do Conselho de 
Laicato:  
Presidente – Andreia Alves Silva,  
Vice-Presidente – Antônio Teixeira Lima,  
1ª Secretária – Maria Vládia Mary Pinheiro;  
2ª Secretária: Maria Lúcia Bezerra Nicolau;  
1ª Tesoureira: Maria Elvany Albuquerque;  
2ª Tesoureira: Vera Oliveira.  
Conselho Fiscal: Maria Louzanira Oliveira, Francisco Ítalo Sarmento, Carlos 
soares de Menezes, Aldene Felipe de Oliveira, Marlos Moreira Gomes e 
Aldemar Alves.  
Representamos sempre o Laicato em encontros Regionais, Estaduais e 
Interestaduais.  
 
 - CASA DE ACOLHIDA: a convite do Padre João Batista, Ionete (RCC) falou 
sobre a Casa de Acolhimento, onde são distribuídas 170 refeições diárias. Ela 
faz um  trabalho voluntário com os Moradores de Rua e Dependentes 
Químicos, levando-os para acompanhamento no CAPS e, em alguns 
momentos, participando da distribuição de sopa.   
Maria Auxiliadora se propôs a ajudar Ionete.  
 
- Alcileide falou sobre o Decreto 7053: Direitos dos Moradores de Rua.  
 
- Padre Anastácio falou que o trabalho junto às Pessoas Excluídas é um apelo 
da Campanha da Fraternidade e toda Igreja precisa estar envolvida nessa 
Missão.   
 
Tendo sido tratados todos os temas, encerrou-se a reunião. 
 

Iguatu, 12 de dezembro de 2020 
Maria Lúcia Nicolau e Ir Alice Rodrigues 
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