Compromisso 01: Rede de Comunidades
Planejamento regional para 2018 – RENSC

Sociedade

Comunidade

Pessoa

Âmbito

O quê?
(buscar as proposições
nos relatórios das
assembleias)

Como?
(propor formas de
concretizar cada
proposição)

Realizar dinâmicas de
grupos nos encontros e
reuniões

Desenvolvendo dinâmicas
de grupos, se possível, com
a ajuda de psicólogos e
pedagogos

Promover retiros que
nutram o espírito da
comunhão e fraternidade
para pastorais regionais e
secretários (as) paroquiais

Realizando um retiro, ao
ano, com as lideranças
regionais e também com
as (os) secretários (as)
paroquiais

Fomentar a criação e
capacitar as lideranças dos
círculos bíblicos.

Encontros de Formação
Bíblica

Continuar a formação dos
Conselhos

Promovendo formação
para os Conselheiros, a
partir do Guia
Arquidiocesano para os
Órgãos colegiados – Vol. 1
da Arquidiocese.

-Estimular a rede de
solidariedade entre as
pastorais e movimentos, a
fim de promoverem ações
que beneficiem a
comunidade local (bairro,
região cidade

Buscando interação com os
órgãos públicos

Quem?
(definir os
responsáveis pela
ação proposta)

Quando?
(definir uma data
ou um período
para executar a
ação)

Padres, leigos e leigas
membros de Conselhos
Pastorais

Duas vezes por
semestre.

Bispo, Vigário Episcopal
e secretaria da RENSC

Uma vez ao ano.

Secretaria e
coordenação dos
círculos bíblicos da
RENSC

01 vez por
semestre

Todos os conselheiros e
conselheiras

Uma vez por ano

Representantes das
Pastorais Sociais que se
reúnem no 3º sábado
em parceria com os
órgãos públicos

Uma vez ano

Compromisso 02: Opção preferencial pelos pobres
Planejamento regional para 2018– RENSC

Promover a formação
social, política e eclesial
apresentando reflexões
sobre a realidade que
vivemos, à luz da Doutrina
Social da Igreja, de forma a
gerar consciência, apontar
prioridades, princípios e
linhas de ação que levem a
uma atuação profética.

Organizando encontros de
formação.

Setor Socialda RENSC
em parceria com o
Vicariato Episcopal para
a Ação Social e Política

1º semestre

Assessorar agentes para a
implantação de Núcleos de
Acolhida e Articulação da
Solidariedade Paroquial e
sua articulação em rede de
forma a integrar melhor as
ações já existentes.

Propondo agrupamento de
paróquias com encontros
específicos.

Setor Socialda RENSC
em parceria com o
Vicariato Episcopal para
a Ação Social e Política

3º Sábados de todo
mês

Contribuir para a inclusão
social através do
fortalecimento dos vínculos
familiares, comunitários e
sociais, bem como a
inserção na rede de
Articulando com entidades
serviços de amparo social e
públicas.
potencializar sua
participação na garantia de
direitos e políticas públicas,
através da articulação com
o conjunto da sociedade.

Setor Socialda RENSC
em parceria com o
Vicariato Episcopal para
a Ação Social e Política

2º semestre

Sociedade

Âmbito

Pessoa

Quando?
(definir uma data
ou um período
para executar a
ação)

Como?
(propor formas de
concretizar cada
proposição)

Comunidade

Quem?
(definir os
responsáveis pela
ação proposta)

O quê?
(buscar as proposições
nos relatórios das
assembleias)

Compromisso 02: Opção preferencial pelos pobres
Planejamento regional para 2019– RENSC

Promover a formação
social, política e eclesial
apresentando reflexões
sobre a realidade que
vivemos, à luz da Doutrina
Social da Igreja, de forma a
gerar consciência, apontar
prioridades, princípios e
linhas de ação que levem a
uma atuação profética.

Organizando encontros de
formação.

Setor Socialda RENSC
em parceria com o
Vicariato Episcopal para
a Ação Social e Política

1º semestre

Assessorar agentes para a
implantação de Núcleos de
Acolhida e Articulação da
Solidariedade Paroquial e
sua articulação em rede de
forma a integrar melhor as
ações já existentes.

Propondo agrupamento de
paróquias com encontros
específicos.

Setor Socialda RENSC
em parceria com o
Vicariato Episcopal para
a Ação Social e Política

3º Sábados de todo
mês

Contribuir para a inclusão
social através do
fortalecimento dos vínculos
familiares, comunitários e
sociais, bem como a
inserção na rede de
Articulando com entidades
serviços de amparo social e
públicas.
potencializar sua
participação na garantia de
direitos e políticas públicas,
através da articulação com
o conjunto da sociedade.

Setor Socialda RENSC
em parceria com o
Vicariato Episcopal para
a Ação Social e Política

2º semestre

Sociedade

Âmbito

Pessoa

Quando?
(definir uma data
ou um período
para executar a
ação)

Como?
(propor formas de
concretizar cada
proposição)

Comunidade

Quem?
(definir os
responsáveis pela
ação proposta)

O quê?
(buscar as proposições
nos relatórios das
assembleias)

Compromisso 02: Opção preferencial pelos pobres
Planejamento regional para 2020 – RENSC
Âmbito

Pessoa

Proporcionar processos
que possibilitem aos
agentes pastorais fazer
balanço da implementação
da Rede de Articulação da
Solidariedadee Núcleos de
Acolhida e Articulação da
Solidariedade Paroquial.

- Realizando encontrosde
avaliação das ações no
âmbito paroquial, forâneo
e regional, a partir de
questionário diagnóstico
com fins de
monitoramento.

Setor Socialda RENSC
em parceria com o
Vicariato Episcopal para
a Ação Social e Política

1º semestre

Comunidade

Quando?
(definir uma data
ou um período
para executar a
ação)

Como?
(propor formas de
concretizar cada
proposição)

Proporcionar que
conselhos pastorais
paroquiais, forâneos,
regionais e setor social e
político elaborem
orientações a partir do
balanço do plano pastoral
da V APD, tendo em vista a
VI APD.

Promovendo reuniões dos
conselhos pastorais com
fins de se assimilar da
avaliação das ações sociais
e políticas, e realizar
encaminhamentos
necessários.

Setor Socialda RENSC
em parceria com o
Vicariato Episcopal para
a Ação Social e Política

1º semestre

Sociedade

Quem?
(definir os
responsáveis pela
ação proposta)

O quê?
(buscar as proposições
nos relatórios das
assembleias)

Proporcionar processos
que possibilitem aos
agentes pastorais fazer
balanço das ações
realizadas.

Estimulando a participação
nas assembleias, debates,
palestras, encontros ou
reuniões, no âmbito
paroquial, forâneo e
regional.

Setor Social da RENSC

1º semestre

Compromisso 3 – Acolhida – Planejamento regional 2017 a 2020

Sociedade

Comunidade

Pessoa

Âmbito

O quê?
(buscar as proposições
nos relatórios das
assembleias)

Como?
(propor formas de
concretizar cada
proposição)

Quem?
(definir os
responsáveis pela
ação proposta)

Quando?
(definir uma data
ou um período
para executar a
ação)

Proporcionar formação
Bíblica, Humana, Afetiva
Pastoral Teológica
para os agentes da pastoral
da acolhida

Realizando Cursos,
seminários, encontros
sobre o tema da acolhida
em contexto eclesial

Profissionais voluntários
ou contratados para
preparar e qualificar os
agentes

Ação continuada
no quadriênio

Incentivar o engajamento
dos membros das pastorais
e movimentos na pastoral
da acolhida

Divulgando as atividades
comunitárias e celebrativas
e convidando para
participação

Coordenadores de
pastorais, grupos e
movimentos

Ação continuada
no quadriênio

Equipes missionárias e
lideranças comunitárias

Ação continuada
no quadriênio

Incrementar a presença
missionária da Igreja na
sociedade

Programando um dia de
missão da RENSC
estimulando as
visitas e atividades
missionárias nos bairros da
comunidade dentro da
perspectiva de conversão
pastoral.

Compromisso 04: Fé, Política e Cidadania
Planejamento regional para 2018– RENSC
Quem?
(definir os
responsáveis pela
ação proposta)

Quando?
(definir uma data
ou um período
para executar a
ação)
2 encontros
1 no 1º semestre e
outro no 2º
semestre

Proporcionando cursos de
formação de lideranças.

Setor Socialda RENSC
em parceria com o
Setor Juventude da
RENSC

Capacitar agentes
mobilizadores da Rede de
Articulação da
Solidariedade.

Ampliando a divulgaçãoda
Rede de Articulação da
Solidariedade (REARTISOL).

Setor Socialda RENSC
em parceira com o
Vicariato Episcopal para
a Ação Social e Política

Durante todo ano

Sensibilizar os conselhos
para assumirem a Rede de
Articulação da
Solidariedade (REARTISOL).

Agrupando paróquias por
foranias ou por
proximidade.

Setor Social da RENSC

Durante todo ano

Construir e “cobrar”
políticas públicas.

Pessoa

Formar lideranças juvenis à
luz da Doutrina Social da
Igreja.

Comunidade

Como?
(propor formas de
concretizar cada
proposição)

Sociedade

Âmbito

O quê?
(buscar as proposições
nos relatórios das
assembleias)

Capacitando as lideranças
para agir nos municípios.

Setor Socialda RENSC
em parceira com o
Vicariato Episcopal para
a Ação Social e Política

2º Semestre

Compromisso 04: Fé, Política e Cidadania
Planejamento regional para 2019– RENSC
Como?
(propor formas de
concretizar cada
proposição)

Quando?
(definir uma data
ou um período
para executar a
ação)

Setor Socialda RENSC
em parceira com o
Vicariato Episcopal para
a Ação Social e Política

1º semestre

Capacitar e instituir
ministros da solidariedade.

Estabelecer uma agenda de
ação comum dos ministros
instituídos.

Assessorando as paróquias
ou grupos de paróquias.

Setor Socialda RENSC
em parceira com o
Vicariato Episcopal para
a Ação Social e Política

Durante todo ano

Atuar junto aos organismos
existentes (Conselhos,
associações e sindicatos).

Envolvendo na execução e
na mobilização dos eventos
anuais, tais como:
Campanha da
Fraternidade, Semanas
Sociais, Fóruns Sociais,
Projetos de Iniciativa
Popular, Plebiscitos
Populares etc.

Setor Socialda RENSC

Durante todo ano

Sociedade

Pessoa

Realizando o envio em
nível regional dos agentes
da Solidariedade.

Quem?
(definir os
responsáveis pela
ação proposta)

Comunidade

Âmbito

O quê?
(buscar as proposições
nos relatórios das
assembleias)

Compromisso 04: Fé, Política e Cidadania
Planejamento regional para 2020– RENSC

Proporcionar processos
que possibilitem aos
agentes pastorais fazer
balanço da implementação
dos grupos de Fé, Política e
Cidadania; REARTISOL e
NAASP; grupos de
acompanhamento do
Legislativo e engajamento
em geral nas organizações
populares.

- Realizando encontrosde
avaliação das ações no
âmbito paroquial, forâneo
e regional, a partir de
questionário diagnóstico
com fins de
monitoramento.

Setor Socialda RENSC e
Vicariato Episcopal para
a Ação Social e Política

1º semestre

Proporcionar que
conselhos pastorais
paroquiais, forâneos,
regionais e setor social e
político elaborem
orientações a partir do
balanço do plano pastoral
da V APD, tendo em vista a
VI APD.

Promovendo reuniões dos
conselhos pastorais com
objetivo de se assimilar a
avaliação das ações sociais
e políticas, e realizar
encaminhamentos
necessários.

Setor Social da RENSC e
Vicariato Episcopal para
a Ação Social e Política

1º semestre

Construir, com as
comunidades e sociedade
em geral, propostas e
prioridades de políticas
públicas a serem assumidas
por candidatos
comprometidos com a
justiça social.

Participando assembleias,
debates, palestras,
encontros ou reuniões, no
âmbito paroquial, forâneo
e regional, para eleição de
prioridades e atividades
posteriores de
apresentação das
propostas a possíveis
candidatos.

Setor Socialda RENSC e
Vicariato Episcopal para
a Ação Social e Política

Durante todo ano

Sociedade

Âmbito

Pessoa

Quando?
(definir uma data
ou um período
para executar a
ação)

Como?
(propor formas de
concretizar cada
proposição)

Comunidade

Quem?
(definir os
responsáveis pela
ação proposta)

O quê?
(buscar as proposições
nos relatórios das
assembleias)

Compromisso 05: Família
Planejamento regional para 2018-2020– RENSC

Sociedade

Comunidade

Pessoa

Âmbito

Quem?
(definir os
responsáveis pela
ação proposta)

Quando?
(definir uma data
ou um período
para executar a
ação)

O quê?
(buscar as proposições
nos relatórios das
assembleias)

Como?
(propor formas de
concretizar cada
proposição)

Realizar estudo sobre
Exortação Apostólica
Pós-Sinodal
AmorisLaetitia

Promovendo Simpósio
da Pastoral Familiar para
a apresentação e estudo
da AmorisLaetitia

Secretaria da RENSC e
Pastoral Familiar da
RENSC

Junho de 2017

Capacitar agentes para
acolhida e
acompanhamento das
famílias em situações
especiais

Realizando encontros,
palestras, seminários,
etc.

Secretaria da RENSC e
Pastoral Familiar da
RENSC

2017 - 2020

Fortalecer e animar o
núcleo da Pastoral
Familiar da RENSC

Diagnosticando a
realidade da Pastoral
Familiar em cada
paróquia.

Pastoral Familiar da
RENSC

2017 - 2020

Integrando as pastorais,
grupos e movimentos
com ênfase na família.

Pastoral Familiar em
parceria com
Vicariato Episcopal
para a Ação Social e
Política e Secretaria
da RENSC

Promover o Circuito
Sociocultural

Agosto
2017 - 2020

Compromisso 06: Protagonismo dos leigos e leigas
Planejamento regional para 2018-2019– RENSC
Âmbito

O quê?
(buscar as proposições
nos relatórios das
assembleias)

Comunidade

Pessoa

Investir na formação dos
agentes de pastorais

Valorizar e divulgar as
ações pastorais existentes
nas paróquias

Sociedade

Fortalecer das pastorais
sociais da paróquia

Como?
(propor formas de
concretizar cada
proposição)

Articulando as pastorais
para que possam ir ao
encontro dos irmãos, nas
periferias existenciais.

Promovendo o Circuito
Sociocultural integrando
com o compromisso 5
(Família)

Promovendo seminários
sobre a vocação leiga e sua
missão.

Quem?
(definir os
responsáveis pela
ação proposta)

Quando?
(definir uma data
ou um período
para executar a
ação)

Bispo Referencial,
Vigário Episcopal e
Secretaria da RENSC
Articuladores das
pastorais

Primeiro
semestre de 2018

Bispo Referencial,
Vigário Episcopal,
Secretaria da RENSC e
Vicariato Episcopal para
Ação Social e Política.

Em agosto

Bispo Referencial,
Vigário Episcopal,
Secretaria da RENSC e
Setor Social da RENSC

Segundo semestre

Âmbito

O quê?
(buscar as proposições
nos relatórios das
assembleias)

Como?
(propor formas de
concretizar cada
proposição)

Pessoa

Avaliação

Avaliando o que foi
executado, cumprindo
propostas e ideias.

Bispo Referencial,
Vigário Episcopal e
Secretaria da RENSC

Comunidade

Avaliação

Avaliando o que foi
executado, cumprindo
propostas e ideias.

Bispo Referencial,
Vigário Episcopal e
Secretaria da RENSC

Sociedade

Compromisso 06: Protagonismo dos leigos e leigas
Planejamento regional para 2020– RENSC
Quem?
(definir os
responsáveis pela
ação proposta)

Avaliação

Avaliando o que foi
executado, cumprindo
propostas e ideias.

Bispo Referencial,
Vigário Episcopal e
Secretaria da RENSC

Quando?
(definir uma data
ou um período
para executar a
ação)

Ano 2020

Ano 2020

Ano 2020

Compromisso 07: Opção preferencial pelas Juventudes
Planejamento regional para 2018– RENSC

Como?
(propor formas de
concretizar cada
proposição)

Quem?
(definir os
responsáveis pela
ação proposta)

Quando?
(definir uma data
ou um período
para executar a
ação)

Acompanharas lideranças e
os grupos criados

Escutando e dialogando
com os grupos

Setor de Juventude
RENSC

Permanente

Capacitar as lideranças de
grupos e pastorais afins
dentro uma perspectiva de
Pastoral de Conjunto

Realizando cursos,
palestras, encontros de
formação e retiros.

Setor de Juventude
RENSC

Ao longo do ano de
2018

Proporcionar formação de
lideranças juvenis e adultas
no contexto da realidade
juvenil

Realizando encontros de
formação com subsídios
próprios e usando as
mídias sociais.

Setor de Juventude
RENSC

Ao longo do ano de
2018

Sociedade

Comunidade

Pessoa

Âmbito

O quê?
(buscar as proposições
nos relatórios das
assembleias)

Compromisso 07:Opção preferencial pelas juventudes
Planejamento regional para 2019– RENSC
Como?
(propor formas de
concretizar cada
proposição)

Quem?
(definir os
responsáveis pela
ação proposta)

Setor de Juventude
RENSC juntamente com
os jovens dos grupos
juvenis dos diversos
setores.

Quando?
(definir uma data
ou um período
para executar a
ação)

Desenvolver a prática
“Jovem evangelizando
jovem”.

Realizando encontros com
os jovens nas escolas e
praças, escutando e
acolhendo.

Promover ações
missionárias de
evangelização

Realizando ações
missionárias em ambientes
que se encontram os
jovens (escolas, praças...)

Setor de Juventude
RENSC e lideranças
juvenis.

Ao longo do ano
2019

Fomentar ações que levem
os jovens ao contato com
jovens em situação de
vulnerabilidade social

Fazendo visitas a
instituições e ONGs
articulando com pessoas
que trabalhem com esta
realidade.

Setor de Juventude
RENSC

Ao longo de 2019

Ao longo do ano de
2019

Sociedade

Comunidade

Pessoa

Âmbito

O quê?
(buscar as proposições
nos relatórios das
assembleias)

Compromisso 07: Opção preferencial pelas juventudes
Planejamento regional para 2020– RENSC
Âmbito

O quê?
(buscar as proposições
nos relatórios das
assembleias)

Quem?
(definir os
responsáveis pela
ação proposta)

Quando?
(definir uma data
ou um período
para executar a
ação)

Avaliando o que foi
executado e executando
propostas e idéias

Setor de Juventude
RENSC

Ano 2020

Avaliando o que foi
executado,e executando
propostas e idéias

Setor de Juventude
RENSC

Ano 2020

Avaliando o que foi
executado, e executando
propostas e idéias

Setor de Juventude
RENSC

Ano2020

Como?
(propor formas de
concretizar cada
proposição)

Acompanhar

Pessoa

Avaliar
Propor

Comunidade

Acompanhar
Avaliar
Propor

Sociedade

Acompanhar
Avaliar
Propor

Compromisso 08: Formação Integral e permanente
Planejamento regional para 2017 a 2020 – RENSC
Como?
(propor formas de
concretizar cada
proposição)

Quem?
(definir os
responsáveis pela
ação proposta)

Sociedade

Comunidade

Pessoa

Âmbito

O quê?
(buscar as proposições
nos relatórios das
assembleias)

Tema transversal a
todos os outros
compromissos

Quando?
(definir uma data
ou um período
para executar a
ação)

Compromisso 09: Catequese
Planejamento regional para 2017 a 2020 – RENSC
Âmbito

O quê?
(buscar as proposições
nos relatórios das
assembleias)

Sociedade

Comunidade

Pessoa

Proporcionar Formação
bíblico-teológico-espiritual
dos catequistas

Como?
(propor formas de
concretizar cada
proposição)

Realizando Cursos,
encontros e retiros para
formação dos catequistas

Quem?
(definir os
responsáveis pela
ação proposta)

Quando?
(definir uma data
ou um período
para executar a
ação)

Comissão de catequese
da Região, Forania e
Paróquia

1º semestre –
Formação
2º semestre
Retiro

Fortalecer as equipes de
catequese das
comunidades

Aprofundando a formação
bíblica-teológica-espiritual
dos catequistas

Comissão de Catequese
da RENSC em parceria
com CEFAP
FAJE
ISTA
CENTRO LOYOLA

Ação continuada
no quatriênio

Promover a Inserção social
dos catequistas e
catequizandos em suas
realidades

Promovendo atividades
sócio transformadoras que
envolvam catequistas e
catequizandos

Comissão de Catequese
da RENSC
Agentes das Pastorais
Sociais

Ação continuada
no quatriênio

Compromisso 10 - Comunicação e Cultura
Planejamento regional para 2018 a 2019 – RENSC

Pessoa

Âmbito

O quê?
(buscar as proposições
nos relatórios das
assembleias)
Criar canais de
comunicação adequados
e personalizados para
cada público para
promover a cultura do
encontro.

Como?
(propor formas de
concretizar cada
proposição)
a) Usando o espaço
das mídias sociais
da Região para
criar um diálogo
sobre conteúdos
relevantes da fé,
além das
publicações.

Quem?
(definir os
responsáveis pela
ação proposta)
Comissão Regional da
Pastoral da
Comunicação em
parceria com o
Conselho Pastoral da
Região.

Quando?
(definir uma data
ou um período
para executar a
ação)
Durante o ano de
2018

Sociedade

Comunidade

b) Identificando,
descrevendo e
classificando os
públicos da
Região.

Oficializando uma
Consolidar a equipe da
referência de cada
Pastoral da Comunicação
pastoral, grupo e
na Região e foranias.
movimento da
Região/Forania para
trabalhar em parceria
com PASCOM Regional.

PASCOM Regional,
Conselho Pastoral da
Região, Conselho
Pastoral das Foranias.

Mapear os produtos de
comunicação existentes
nas foranias/paróquias
da Região.

Secretaria RENSC e
PASCOM Regional.

Estabelecendo contato
com os secretários
paroquiais/vigários
forâneos da Região.

Na Reunião do
Conselho Pastoral
1º semestre/
Nas reuniões dos
Conselhos de
Forania durante o
ano.

Permanente

