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REUNIÃO ONLINE DA COORDENAÇÃO DIOCESANA DE PASTORAL  
 PILAR DA “AÇÃO MISSIONÁRIA” 

05.12.2020   
 

Com abertura às 14h30, Ir. Hinara conduziu a reunião, pela ausência do 

Padre João Batista, Coordenador Diocesano de Pastoral, o qual se 

encontrava em uma área territorial sem acesso à internet.  

Ir Hinara, então, pede que os participantes se apresentem. Estavam 

presentes representantes do COMIDI, da PASCOM, das Juventudes, da 

Pastoral Universitária, das Novas Comunidades e do Laicato. Um total 

aproximado de 64 pessoas de diferentes Zonais e Paróquias.  

O Momento Orante foi animado por Leonardo e Juventude Missionária, 

representando o COMIDI, que convidou os participantes a renovar a 

esperança num mundo melhor, num mundo de partilha e Missão, à 

exemplo dos Discípulos de Jesus (Lucas - Missão dos 72).  

Ir Hinara retoma a palavra convidando os presentes a se pronunciarem. 

Em seguida, apresenta o Objetivo Geral das Diretrizes da Ação 

Evangelizadora da Igreja no Brasil, bem como os DESAFIOS do Regional 

Nordeste I, os quais já haviam sido apresentados nas reuniões dos outros 

Pilares.  

A internet falhou e Ir Hinara saiu do ar. Dando continuidade, Leonardo 

Reis, Vice Coordenador  do COMIDI, fala sobre o mesmo.   

Foram apresentadas algumas ações realizadas pelo COMIDI na área da 

Juventude Missionária, sempre aos sábados, tais como:  

Celebrações do Mês Missionário 2020 (Ver Relatório do Conselho 

Diocesano Missionário; com registro através de fotos; muitas ações não 

foram passíveis de concretização): 

✓ Live de Formação para os Missionários;  

✓ Nordestão online das Juventudes; 

✓ Atividades da IAM, PASCOM, e Projeto Ide e Fazei Discípulos.  

Destacou-se a importância da retomada da Programação Missionária em 

2021.   
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CEBs:  Otacília Barreto apresentou o Relatório de Atividades das CEBs em 

2020, ressaltando a importância  de dar continuidade ao Tríduo da 

Santíssima Trindade,  usando os meios à disposição;  Felix complementou 

sua fala.    

✓ Na avaliação das atividades das CEBs/2020, poucas foram a 

atividades que se conseguiu realizar, por causa da pandemia de 

covid-19.  

✓ No ano de 2020 as CEBs conseguiram realizar o Estudo sobre a CF-

2020 em todas as Paróquias e também em muitas comunidades. Foi 

realizada a abertura da CF-2020 nas Paróquias e em várias regiões 

de muitas destas.  

✓ Em nossa Diocese iria acontecer, de 16 a  19 de julho de 2020, o 

Nordestão das CEBs, o que não foi possível por causa da pandemia.  

✓ As Comunidades não puderam realizar a Celebração do Dia do 

Senhor aos domingos nas Igrejas e também as festas se seus 

Padroeiros, de março até meados de novembro. Em outubro poucas 

comunidades foram retomando a Celebração da PALAVRA no 

domingo, de forma restrita.  

✓ Em novembro algumas comunidades conseguiram realizar o Tríduo 

de oração em honra aos seus Padroeiros, online e de forma restrita.  

✓ Também a Coordenação de CEBs fez algumas reuniões online com o 

Conselho de CEBs e Assessoria da Diocese e com Animadores e 

Animadoras.  

✓ Algumas comunidades ofereceram materiais de celebrações para as 

famílias rezarem em suas casas; 

Propostas de Ação das CEBs para o ano de 2021:  

✓ Realização da Romaria e Festa da Colheita em 30/05/2021, de 

forma online;  

✓ Retiro das Pastorais Sociais, CEBs e Organismos;  

✓ Lives para estudos dos temas do Nordestão de CEBs.  

✓ Lives para formação de animadores (Identidade das CEBs, Teologia 

e outros temas);  

✓ Realização da Assembleia de CEBs em setembro/2021;  
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✓ Caminhada/Peregrinação para o Cemitério das Almas Vítimas da 

seca de 1932, em Senador Pompeu, em novembro;  

✓ Momento de Oração, em dezembro, para recordar os 70 anos do 

acidente de trem que ocorreu em 1951, em P. Carneiro. 

SETOR JUVENTUDE – O Projeto Juventudes não aconteceu como se 

esperava, mas foi realizada uma Live do DNJ.  

Desafio: contar com mais Jovens  das Paróquias para realizar visitas a 

outros jovens; 

✓ Considerando a realidade de vida da Juventude, em 2021 continuar 

fazendo as visitas e encontros para as Lideranças Jovens nas 

Paróquias.  

PASTORAL UNIVERSITÁRIA – Foram realizadas visitas ao Campus, onde 

foram indicados pessoas para fazer parte desta Pastoral.  

- Pastoral Universitária: Prof. Ivo Ferreira: Há um ano D. Edson convidou a 

organizar a Pastoral Universitária,  

. Houve Trabalho, através de Live, conscientizando sobre a pandemia e 

Democracia no Brasil.  

Não é um trabalho essencialmente religioso,  

✓ Foram realizadas Live para os estudantes acadêmicos, mas devido à 

pandemia, as ações não foram muito positivas. Sugere-se Live para 

o próximo ano.  

 

INAUGURAÇÃO DO INSTITUTO DOM  MAURO – a casa de Dom Mauro será 

ponto de apoio para as Pastorais e Movimentos.  

Depois de muitas intervenções e debates, ás 16h30 Ir Hinara encerrou a 

reunião com a oração da Salve-Rainha,  e Leonardo oferece  a Maria o 

canto “Ensina o teu povo a rezar”. 

Iguatu, 05 de dezembro de 2020.  
Antônio Félix e Ir Alice Rodrigues 


