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SIGLAS
ABESC
AEC
ANAMEC
CAFOD
CBJP
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CEA
CEBs
CEFEP
CELAM
CEPL
CERIS
CESE
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CF
CMOVC
CNBB
CNLB
CNP
CNPF
COMINA
COMIRES
CONIC
CONSEA
CONSEP
CPP
CPT
CRB

Associação de Escolas Superiores Católicas
Associação de Educação Católica do Brasil
Associação Nacional de Mantenedoras de Escolas Católicas
Catholic Agency for Overseas Development
Comissão Brasileira de Justiça e Paz
Centro Cultural Missionário
Comissão Episcopal para a Amazônia
Comunidades Eclesiais de Base
Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder
Câmara
Conselho Episcopal Latino-Americano
Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia
Centro de Estatística Religiosa e Investigações
Sociais
Coordenadoria Ecumênica de Serviços
Comissão para a Evangelização
Campanha da Fraternidade
Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios
Ordenados e a Vida Consagrada
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
Conselho Nacional do Laicato do Brasil
Comissão Nacional dos Presbíteros
Comissão Nacional da Pastoral Familiar
Conselho Missionário Nacional
Conselhos Missionários Regionais
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil
Conselho de Segurança Alimentar
Conselho Episcopal de Pastoral
Conselho Pastoral dos Pescadores
Comissão Pastoral da Terra
Conferência dos Religiosos do Brasil
5

CRD
CRECES
DGAE
ENP
EPE
ER
FEBIC
GRAPER
GREBIN
GRECAP
GRECAT
GREDIRE
GRESCAT
IBRADES
INAPAF
JMJ
MCCE
OSIB
PANIB
PBE
PJ
PJB
PJE
PJMP
PJR
PMM
PO
SAV
SECREN
SOTER
SPM
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Comissão Regional de Diáconos
Comunhão Renovada de Evangélicos e Católicos
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da
Igreja no Brasil
Encontro Nacional dos Presbíteros
Encontro de Professores e Responsáveis de
Ecumenismo no Brasil
Ensino Religioso
Federação Bíblica Católica
Grupo de Assessoria e Pesquisa sobre Ensino
Religioso
Grupo de Reflexão Bíblica Nacional
Grupo de diálogo evangélico-católico-pentecostal
Grupo de Reflexão Catequética
Grupo de Reflexão Ecumênica e Diálogo InterReligioso
Grupo de Reflexão das Escolas Catequéticas
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social
Instituto Nacional da Família e da Pastoral
Familiar
Jornada Mundial da Juventude
Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral
Organização dos Seminários e Institutos do Brasil
Pastoral Nipo-Brasileira
Pastoral dos Brasileiros no Exterior
Pastoral da Juventude
Pastoral da Juventude no Brasil
Pastoral da Juventude Estudantil
Pastoral da Juventude no Meio Popular
Pastoral da Juventude Rural
Pastoral da Mulher Marginalizada
Pastoral Operária
Serviço de Animação Vocacional
Secretaria Nacional da Pastoral Familiar
Sociedade de Teologia e Ciências da Religião
Serviço Pastoral dos Migrantes

Apresentação
Este 19o Plano de Ação Pastoral do Secretariado
Nacional contemplará apenas o ano de 2008. Tratase, portanto, excepcionalmente, de um plano anual,
e não do já tradicional plano bienal. Isso decorre da
opção assumida na 44a Assembléia Geral da CNBB
de não elaborar novas Diretrizes antes da realização
da Conferência de Aparecida, para que as iniciativas
e conclusões desta última fossem também contempladas no planejamento pastoral da Igreja no Brasil.
O Conselho Episcopal Pastoral (CONSEP) decidiu,
então, elaborar um Plano Anual, enquanto aguarda a
aprovação das novas Diretrizes, que estarão em vigor
após a realização da 46ª Assembléia Geral da CNBB
em abril de 2008. Decidiu, também, que em 2008 se
elaborará um plano trienal, após o qual se voltará novamente ao ciclo dos planos bienais.
Este Plano que ora apresento quer fazer continuidade ao processo de evangelização assumido pela
Igreja no Brasil, aplicando já as grandes inspirações
da Conferência de Aparecida. Contém ele os projetos
que concretizam a ação pastoral em dois âmbitos: no
seio da Igreja, promovendo e ampliando a consciência
missionária dos próprios católicos e fortalecendo nossas comunidades, para que também elas se empenhem
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sempre mais profundamente em sua missão evangelizadora; e no meio da sociedade, sendo fermento de
transformação social, em busca de uma sociedade justa
e solidária.
Os eixos da Palavra, Liturgia e Caridade perpassam todas as ações, atingindo a Pessoa, a Comunidade
e a Sociedade, concretizadas nas exigências da evangelização: Serviço, Diálogo, Anúncio e Testemunho
de Comunhão.
São muitos os projetos. Confiamos na Graça
de Deus, que nos tornará cada dia mais aptos para o
serviço do Reino.
Brasília, 21 de novembro de 2007
Memória da Apresentação de Nossa Senhora
† Dom Dimas Lara Barbosa
Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro
Secretário-Geral da CNBB
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1. Comissão Episcopal Pastoral para os
Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada
Projeto 1

Reunião Conjunta da Comissão
(CMOVC)
Objetivo
1) Avaliar, planejar e articular as ações dos
diferentes organismos da comissão.
2) Aprofundar a dimensão vocacional de
cada organismo.
3) Buscar a missionariedade como horizonte da Pastoral Vocacional.
Justificativa A comissão é composta de vários organismos diversificados em sua atuação e
metodologia. Assim há necessidade de
reflexão conjunta para o desempenho pleno de sua função.
Estratégia
1) Troca de experiências e partilha de
vários projetos.
2) Estudo de um tema de aprofundamento
pertinente aos trabalhos da comissão.
Responsável CMOVC.
Período
27 a 30 de outubro de 2008.

Projeto 2
Objetivo

Reunião da Comissão (CMOVC)
1) Acompanhar ao longo do ano os vários
projetos em andamento.
2) Encaminhar e preparar subsídios.
3) Articular o SAV nos vários regionais.
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Justificativa As muitas atividades coordenadas pelos
vários organismos podem ficar dispersas
e desconexas, sendo necessárias reuniões
periódicas da comissão.
Estratégia
1) Avaliação do caminho feito.
2) Aprofundamento.
3) Encaminhamentos práticos
Responsável Assessor e CMOVC.
Período
19 e 20. maio de 2008 (data no segundo
semestre a ser marcada).
Projeto 3
Objetivo

Reunião da Comissão dos Bispos Eméritos
1) Estabelecer metas e prioridades.
2) Fazer uma programação dos encontros
e atividades com os bispos eméritos.
Justificativa Depois de uma longa missão pastoral,
muitos bispos eméritos são assombrados
pelo medo da solidão, por um sentimento
de inutilidade ou mesmo pelo isolamento.
Estas e outras situações justificam a elaboração de um programa destinado especificamente aos bispos eméritos.
Estratégias Busca de idéias viáveis; troca de experiências; consulta sobre expectativas;
elaboração de programas, calendário e
responsáveis.
Responsáveis Comissão dos Bispos Eméritos e CMOVC.
Período
Reuniões semestrais.
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Projeto 4

Encontro de Bispos Eméritos (por
regiões)
Objetivo
1) Possibilitar que os bispos eméritos se
encontrem.
2) Estudar e aprofundar temas de interesse
comum.
3) Possibilitar um tempo de descanso e de
retiro espiritual.
Justificativa Em virtude da missão que realizaram e
em sinal de reconhecimento, é mister que
os bispos eméritos possam se encontrar,
partilhar suas vidas, apoiar-se mutuamente,
descansar e rezar juntos.
Estratégias Encontros; palestras; retiros; viagens;
momentos de lazer.
Responsáveis Comissão dos Bispos Eméritos e CMOVC.
Período
A ser estabelecido pela várias regiões.

Projeto 5
Objetivo
Justificativa

Encontro de Bispos Novos
Reunir os Bispos nomeados no último ano.
Sendo que muitos Bispos novos não se
conhecem e nem conhecem a sede da
CNBB, o encontro, além de estudos de
temas pertinentes ao ministério Episcopal,
quer proporcionar conhecimento mútuo e
comunhão.
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Estratégia

Reunião dos Bispos nomeados no último
ano para estudar temas específicos do
ministério Episcopal, proporcionando um
contato com assessores, funcionários e
estrutura de funcionamento da casa-mãe
dos Bispos, a CNBB.
Responsável CMOVC.
Período
11 a 14 de agosto de 2008.

1.1 Serviço de Animação Vocacional (SAV) e
Pastoral Vocacional
Projeto 1
Objetivos

Celebração do Mês Vocacional 2008
1) Celebrar a diversidade das vocações na
Igreja.
2) Aprofundar a vocação missionária de
toda a Igreja refletindo o tema: Família de Deus: chamados à vida e à
missão.
Justificativas 1) Sendo a vocação um dom de Deus
para todos, ainda muitos membros da
comunidade não têm consciência deste
chamado especial.
2) A necessidade da comunidade de celebrar todas as vocações (bispo; presbíteros, diáconos, família, religiosos,
leigos consagrados, leigos e leigas)
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Estratégias

1) Confeccionar cartazes e orações pelas
vocações.
2) Incentivar os regionais na elaboração
de subsídios próprios.
3) Divulgar nos meios de comunicação social.
Responsáveis CMOVC, Assessor e Coordenadores
Regionais.
Período
Primeira quinzena de maio e agosto de 2008.

1.2 Organização dos Seminários e Institutos dos
Brasil (OSIB)
Projeto 1
Objetivos

Justificativa

XVI Assembléia Nacional da OSIB.
Tema: A Conferência de Aparecida e a
Formação Presbiteral.
1) Buscar no Documento de Aparecida inspirações para a revisão das diretrizes da
formação presbiteral no Brasil (doc. 55).
2) Favorecimento de um espaço de troca
de experiências.
3) Eleição da nova diretoria, articulação
e encaminhamentos práticos.
As muitas realidades eclesiais do Brasil e a
riqueza da pedagogia para a formação dos
presbíteros requerem dos formadores constante
partilha, troca de experiência, fortalecimento
dos laços de fraternidade, estabelecimento de
necessária mútua-ajuda e cuidadosa revisão
dos métodos e seus resultados.
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Estratégias

Assessorias especializadas e estudo; articulação para o aprimoramento organizativo; encontros por grupos afins e partilha
por regionais.
Responsáveis Presidência da OSIB e CMOVC.
Período
28 de janeiro a 2 de fevereiro de 2008.
Projeto 2

Reuniões da Comissão de Atualização
das Diretrizes da Formação Presbiteral
no Brasil (Doc. 55)
Objetivo
Revisar e atualizar as diretrizes da formação presbiteral no Brasil
Justificativa As diretrizes da formação aprovadas em
1995 para dez anos necessitam agora de
atualização e revisão tendo em vista novos
desafios e, sobretudo, a acontecimento
da V Conferência do Episcopado Latinoamericano e Caribenho.
Estratégias
1) Cuidadosa consulta a todo episcopado
e OSIB.
2) Acolhida e unificação das várias propostas.
3) Elaboração de um primeiro texto fundamental.
Responsáveis Comissão especialmente designada e
assessor.
Período
26 a 28 de maio de 2008 (outra reunião no
segundo semestre a ser marcada).
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Projeto 3

Encontro de Psicólogos, Psicopedagogos
e Formadores. Tema: Implicações Éticomorais dos Psicólogos e dos Formadores
no Processo Formativo.
Objetivos
1) Qualificar e aprimorar os formadores
para o exercício de sua missão.
2) Buscar a devida colocação do papel do
psicólogo dentro da formação.
3) Capacitar o psicólogo na compreensão
global do processo da formação presbiteral.
Justificativa Diante da fragmentação pessoal dos candidatos ao seminário e para uma compreensão mais integral da pessoa do formando,
os formadores necessitam da ajuda das
ciências humanas, especialmente, da psicologia e psicopedagogia.
Estratégias Assessoria, informações específicas, estudo de casos, discussão e trabalhos em grupos, oficinas, partilha de experiências.
Responsáveis OSIB e assessor convidado.
Período
15 a 18 de maio de 2008.
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Projeto 4

Curso para Formadores de Seminário.
Tema: Dimensão Ecumênica e Missionária
e seus Desafios no Processo Formativo
Objetivos
1) Capacitar os formadores para integrarem as dimensões ecumênica e missionária da formação.
2) Buscar caminhos viáveis para concretizar as opções do Documento de
Aparecida no concreto da formação.
Justificativa A realidade do pluralismo religioso e o
estado permanente de missão despertado
pelo Documento de Aparecida exigem
que o processo de formação articule bem
e profundamente à dimensão pastoral sua
ecumenicidade e sua missionariedade.
Estratégias Exposições teóricas; troca de experiências;
trabalho em grupos; partilha; recursos
didáticos.
Responsáveis OSIB e assessores convidados.
Período
07 a 18 de julho de 2008.
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Projeto 5

Encontro de Formadores dos Seminários Menores e Propedêuticos. Tema:
Identidade e Espiritualidade do Presbítero Diocesano.
Objetivos
1) Capacitar os formadores de seminários
menores e propedêuticos para oferecem
bases sólidas a todo o processo de formação.
2) Buscar constituir desde a base da
formação dos presbíteros o perfil do
carisma do padre diocesano.
Justificativa Experiências religiosas superficiais e motivações vocacionais deturpadas exigem
que desse a base do processo formativo
se ofereçam uma profunda e clara espiritualidade do padre diocesano.
Estratégias Exposições; testemunhos; oficinas de espiritualidade; grupos de aprofundamento;
partilha.
Responsáveis OSIB e assessor convidado.
Período
15 a 19 de setembro de 2008.
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1.3 Comissão Nacional de Presbíteros
Projeto 1

12o Encontro Nacional de Presbíteros
(ENP). Tema: Presbítero, Discípulo e
Missionário de Jesus Cristo na América
Latina.
Objetivos
1) Articulação, formação permanente e
promoção da fraternidade e comunhão
presbiteral no âmbito nacional.
2) Fazer a recepção do Documento de
Aparecida na perspectiva da missão do
presbítero.
Justificativa A experiência consolidada dos ENPs demonstra que eles reanimam os presbíteros
em sua vida e ministério; promovem a
partilha de experiências entre presbíteros
de todo Brasil; encorajam os presbíteros
em sua missão profética e concretizam e
promovem a pastoral Presbiteral.
Estratégias Publicação do subsídio de preparação
para ser estudado em todas as dioceses
e regionais. Tema: “Chamou-os para
estar com Ele e enviá-los em missão...”.
(Mc 3,13-14)
Responsáveis CNP e CMOVC.
Período
13 a 19 de fevereiro de 2008.
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Projeto 2
Objetivos

Reunião Ampliada da CNP
1) Articulação dos regionais com a nova
diretoria.
2) Encaminhamentos advindos do 12o.
ENP
Justificativa A recepção do Documento de Aparecida
no 12o. ENP pede da CNP uma atenção
especial para programações e encaminhamentos futuros.
Estratégias Avaliação dos resultados do 12o. ENP;
troca de experiências com os regionais e
encaminhamentos práticos.
Responsáveis CNP e CMOVC.
Período
30 e 31 de outubro de 2008.

1.4 Comissão Nacional dos Diáconos
Projeto 1
Objetivos

Reunião do Conselho Consultivo da CND
1) Consolidar a vida e o funcionamento
da CND.
2) Fortificar as diretorias das Comissões
Regionais (CRD)
Justificativa No esforço de articular a diretoria nacional
com todas as diretorias regionais faz-se
necessário a realização de encontros periódicos para que todos os regionais sejam
envolvidos nos projetos nacionais.
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Estratégia

Articulação; troca de experiências e fomento da CRDs.
Responsáveis CND e CRDs.
Período
25 a 27 de abril de 2008.

Projeto 2

X Encontro de Diretores e Formadores de
Escolas Diaconais
Objetivos
1) Avaliar o andamento das Escolas Diaconais.
2) Refletir e aprofundar sobre o processo
da formação diaconal.
3) Fazer a recepção do Documento de Aparecida no âmbito da formação diaconal.
Justificativa Os encontros nacionais de diretores e formadores das Escolas Diaconais têm dado frutos
valiosos na caminhada da CND. O encontro
realizado a cada dois anos tem a função de
acompanhar os novos desafios apresentados
à missão dos diáconos no Brasil e de oferecer
respostas adequadas estabelecendo novos
parâmetros formativos e buscando constante
aperfeiçoamento e atualização.
Estratégias Troca de experiências entre os formadores das Escolas Diaconais; trabalhos em
grupos de aprofundamento; estudo de
experiências mais relevantes.
Responsáveis CND e CMOVC.
Período
23 a 26 de outubro de 2008.
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2. Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato
A Comissão Episcopal Pastoral tem por missão:
• Promover a vocação e missão, formação e espiritualidade, organização e atuação do laicato
na Igreja e no mundo, a fim de que os leigos
contribuam com seus talentos e carismas para
o crescimento das comunidades eclesiais nos
diversos serviços e ministérios e com a construção de uma sociedade justa e solidária;
• Favorecer a integração dos Movimentos e
Associações Laicais, visando a construção de
uma Pastoral de Conjunto para testemunhar a
comunhão e a solidariedade eclesial;
• Promover a evangelização da juventude e sua
inserção na Igreja e na sociedade, por meio
de uma formação integral, em sintonia com
DGAE da CNBB, apresentando Jesus e o seu
Reino como a Boa Notícia;
• Articular de forma privilegiada a Pastoral
da Juventude no Brasil, na suas quatro áreas
específicas, ou seja, Pastoral da Juventude
(PJ), Pastoral da Juventude Estudantil (PJE),
Pastoral da Juventude no Meio Popular
(PJMP) e Pastoral da Juventude Rural (PJR),
nos diversos âmbitos eclesiais, apoiando suas
estruturas e participando da elaboração de
seus planos de ação;
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• Estabelecer um diálogo com a Rede Brasileira
de Institutos de Juventude, as Congregações
Religiosas e os Movimentos Eclesiais com a
finalidade de fortalecer os serviços na evangelização da juventude;
• Participar da articulação das Comunidades
Eclesiais de Base (CEBs), dando apoio às iniciativas desse “antigo/novo jeito de ser Igreja”:
toda ministerial, ligando fé e vida, voltadas para
a vivência da caridade fraterna;
• Acompanhar a organização e preparação de
seminários de estudo, encontros regionais e
diocesanos e dos Intereclesiais das CEBs;
• Participar e integrar-se na articulação latinoamericana dos Setores Juventude, Comunidades Eclesiais de Base e Laicato em geral.
Projeto 1
Objetivo
Justificativa

Estratégia
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Reuniões da Comissão do Laicato
Discutir, definir e encaminhar as questões
referentes à comissão.
Este projeto se faz necessário para a interação entre as pessoas envolvidas diretamente na comissão do laicato para discutir,
definir e encaminhar as questões referentes
aos seus três setores e CNLB
Duas reuniões anuais com os bispos, assessores e organismo de comunhão.

Responsável Presidente da Comissão.
Período
2008

2.1 Projetos Intersetoriais (Laicato, Juventude
e CEBs)
Projeto 1

Seminário da Comissão Episcopal para
o Laicato
Objetivo
Promover um seminário de estudos visando congregar o conjunto de bispos,
assessores e assessoras, que acompanham
a organização dos leigos e leigas, as pastorais da Juventude e as Comunidades
Eclesiais de Base.
Justificativa Em função de uma certa dispersão dos trabalhos e de uma falta de integração entre eles, este
seminário se justifica em função da necessidade
de se buscar um melhor entrosamento e conhecimento das múltiplas realidades e atividades
desenvolvidas nas dioceses e regionais da
CNBB em relação à organização do laicato,
da Juventude e das CEBs.
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Estratégia

Convocar os bispos referenciais dos Leigos, Juventude e CEBs dos regionais da
CNBB, os bispos da Comissão Episcopal
Pastoral para o Laicato, os assessores da
Comissão para o Laicato e assessores e
assessoras convidados (as), representantes
dos Conselhos Regionais do Laicato, dos
Movimentos, Congregações e Pastorais
de Juventude.
Responsáveis Bispos e assessores da Comissão para o
Laicato.
Período
Brasília, 05 a 07/03/2008.

Projeto 2
Objetivo
Justificativa

Estratégia
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Publicação – Seminário da Comissão
Episcopal para o Laicato
Divulgar, por meio impresso, as conclusões do Seminário da Comissão Episcopal
para o Laicato.
Permitir que um amplo público, particularmente leigos e leigas, de nossas
dioceses, paróquias, comunidades, conselhos de leigos, movimentos e pastorais
de juventude tenham acesso às principais
conferências e aos resultados alcançados
pelo Seminário.
Reunir os textos das Conferências, fazer
a diagramação e a editoração para envio
à Editora da CNBB.

Responsáveis Assessores da Comissão para o Laicato
Período
2o semestre de 2008.
Projeto 3

Seminário do CNLB sobre Novos Ministérios
Objetivo
Participar das atividades programadas em
conjunto pela Comissão para o Laicato.
Além disso, contribuir para um debate
profundo sobre os ministérios não-ordenados na Igreja.
Justificativa A temática está diretamente relacionada
com a prática das lideranças e de agentes
de pastoral nas CEBs do Brasil.
Estratégia
Acompanhar e participar dos debates promovidos pelo Seminário.
Responsáveis Bispos e assessores da Comissão para o
Laicato.
Período
Curitiba – PR, 11 a 13/04/2008.
Projeto 4
Objetivo

Pesquisa sobre a Presença do Laicato
Brasileiro
Realizar uma pesquisa sobre a presença do
laicato brasileiro junto às dioceses quanto
à existência dos CNLBs Diocesanos, dos
movimentos, das associações laicais, das
pastorais da juventude e sociais, das CEBs
e de outras formas de organização.

25

Justificativa

A pesquisa contribuirá para melhor articulação e presença do laicato na sociedade
brasileira e na Igreja; para fazer acontecer
as DGAE e as propostas da Conferência
de Aparecida é fundamental conhecer em
profundidade essa presença.
Estratégia
Envolver a CNBB, as diversas Comissões
Episcopais, a Comissão para Evangelização e o CERIS, o CNLB.
Responsáveis Bispos e Assessores da Comissão para o Laicato e da Comissão do Serviço da Caridade,
da Justiça e da Paz, o CERIS e o CNLB.
Período
1o semestre de 2008.
Projeto 5
Objetivo
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Pesquisa sobre a Formação do Laicato
Realizar uma pesquisa dos Centros, Institutos Teológicos e similares que realizam a
formação do laicato junto às Dioceses, organismos eclesiais e outros possibilitando
conhecer esse processo e suas lacunas.

Justificativa

A necessidade de formação é manifestada
constantemente pelos leigos e leigas. Para
sua atuação na construção e evangelização
da sociedade a formação é uma exigência. A
CfL, o Doc. 62, do Documento de Aparecida
e as DGAE apontam e a estimulam. Com
essa pesquisa teremos informações mais
completas do que ocorre no país, nas diferentes regiões e, dessa forma, poderemos articular, possibilitar uma maior socialização e
complementariedade no processo formativo.
Estratégia
Envolver a CNBB, a Comissão para Evangelização, o CERIS, o CNLB.
Responsáveis Bispos e Assessores da Comissão para o
Laicato, o CERIS e o CNLB.
Período
Primeiro semestre de 2008

2.2 Setor Leigos
Projeto 1
Objetivo

Visitas aos Regionais da CNBB
Visitar os regionais para conhecer a sua
realidade e os seus desafios para a transformação da sociedade; a organização e
articulação dos leigos; os movimentos e associações; o processo formativo buscando
um trabalho conjunto junto ao laicato.
Colaborar conforme as necessidades do
laicato regional quanto às DGAE e à recepção do Documento de Aparecida.
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Justificativa

Para que o Setor possa dar sua contribuição
há necessidade dessas visitas para ouvir as
demandas e sugestões e dar sua contribuição.
Estratégia
Estar presente em reuniões, seminários, assembléias e outros espaços que possibilite
a articulação e a comunhão. Encontrar com
bispos referenciais dos leigos, Conselhos
de Leigos e secretários executivos das
CNBBs regionais.
Responsáveis Setor Leigos (bispo responsável e assessor).
Período
2008
Projeto 2

Organização e Articulação do Laicato
Brasileiro
Objetivo
Acompanhar e contribuir para a organização do laicato brasileiro através do
CNLB.
Justificativa A organização e articulação do laicato na
forma do Conselho Nacional do Laicato
constituem-se num instrumento para uma
presença significativa do laicato brasileiro
na sociedade e na Igreja.
Estratégia
Participar das reuniões do Colegiado Deliberativo e da Assembléia anual; e Assembléias regionais conforme solicitação.
Responsáveis Setor Leigos (Bispo responsável e assessor) e CNLB.
Período
2008
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Projeto 3

III Encontro Nacional de Movimentos
Eclesiais e Associações Laicais
Objetivo
Promover a integração entre os Movimentos e Associações; Contribuir para uma
maior articulação entre os movimentos,
associações e as Igrejas Particulares, levando em conta as DGAE e o Documento
de Aparecida; Possibilitar um espaço de
reflexão e articulação dos Movimentos
Juvenis.
Justificativa A presença de movimentos e associações é
uma realidade nas diferentes Igrejas Particulares. Há necessidade de articulá-los, de
construir um relacionamento de comunhão
entre os movimentos e as dioceses, no respeito da diversidade dos carismas.
Estratégia
Reunir com as Coordenações Nacionais
dos Movimentos Eclesiais e Associações
Laicais, especialmente os representados
na JMJ.
Responsáveis Comissão do Laicato e o CNLB.
Período
15 a 17 de agosto de 2008

Projeto 4
Objetivo

Movimentos e Associações Laicais
Estabelecer canais de contatos entre o
Setor Leigos e os Movimentos e Associações Laicais
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Justificativa

Há necessidade de mecanismos de diálogo
mais constante e permanente entre o Setor
e os Movimentos e Associações Laicais
Estratégia
Encontros específicos com as Coordenações Nacionais dos Movimentos e
Associações; estimular a participação no
CNLB, correspondências.
Responsáveis Setor Leigos (bispo responsável e assessor) e CNLB.
Período
2008
Projeto 5
Objetivo
Justificativa

Estratégia
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Presença do Laicato e as Congregações
Religiosas
Realizar um levantamento da presença de
associações de leigos vinculados às Congregações Religiosas
Leigos e Leigas que buscam viver seu compromisso batismal conforme os carismas
propostos por diversas congregações e institutos de vida religiosa organizam-se em
associações específicas, tendo muitas delas
coordenações em âmbito nacional. Esse
levantamento se faz necessário, pois não
temos dados precisos dessas associações.
Realizar um levantamento em conjunto
com a CRB, em seguida estabelecer contatos com essas associações.

Responsáveis Setor Leigos (bispo responsável e assessor) e a CRB
Período
2008
Projeto 6

Pesquisa sobre os Cursos de Teologia
para Leigos
Objetivo
Realizar uma pesquisa dos cursos de teologia existentes nas dioceses brasileiras
para conhecer as diferentes experiências
existentes quanto aos padrões e níveis
desses cursos e possibilitar uma melhor
articulação entre eles.
Justificativa Constatamos a existência de diferentes
formas de cursos de teologia para leigos
e leigas em muitas dioceses do Brasil,
além dos oferecidos pelas universidades e
faculdades. Há necessidade de um conhecimento sistemático dessas experiências
diocesanas visando a constituir um padrão
específico conforme a vocação e missão
dos leigos e leigas na sociedade.
Estratégia
Envolver a CNBB, a Comissão para Evangelização, o CERIS, o CNLB, a SOTER.
Responsáveis Bispos e Assessores da Comissão para o
Laicato, o CERIS, o CNLB, a SOTER.
Período
2008
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Projeto 7
Objetivo

Produção, Publicação de Subsídios
Produzir e publicar subsídios que contribuam para a organização do laicato, em
especial sobre os Conselhos de Leigos;
que ajudem na recepção do Documento de
Aparecida e da DGAE e outros, proporcionando momentos de formação.
Justificativa Esses subsídios responderão a uma necessidade na Igreja do Brasil de explicitar o
que são, quais objetivos e tarefas dos Conselhos de Leigos nos seus diferentes âmbitos. Muitos leigos e leigas não têm consciência da sua vocação e missão; nessa perspectiva outros subsídios ajudarão leigos e
leigas a serem discípulos e missionários.
Estratégia
Constituir uma comissão para essa tarefa.
Responsáveis Setor Leigos (bispo e assessor) – CNLB
– Comissão de Formação.
Período
2008
Projeto 8
Objetivo

Justificativa
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Encontros de Políticos Católicos
Incentivar, apoiar e acompanhar a realização de Encontros Regionais de Vereadoras
e Vereadores Católicos e de Deputadas e
Deputados Católicos.
Necessidade de articulação para a busca
da identidade do político cristão, para
uma presença qualitativa na construção da
sociedade fraterna, solidária e justa.

Estratégia

Contatos com os CNLBs regionais através
dos órgãos do CNLB e das CNBBs regionais.
Responsáveis Setor Leigos (Bispo responsável e assessor) e o CNLB e parceria com o CEFEP.
Período
2008
Projeto 9
Objetivo

Escolas e Cursos de Fé e Política
Estimular e acompanhar os Regionais do
CNLB para que apóiem e/ou assumam
a tarefa da criação de Escolas e Cursos
de Fé e Política, com parceria de outros
segmentos laicais.
Justificativa Atuar em parceria com o CEFEP, CNLB
no processo de formação de lideranças
inseridas na política.
Estratégia
Contatos com a Comissão de Fé e Política
do CNLB e com o CEFEP
Responsáveis Setor Leigos (Bispo e Assessor) CNLB
e CEFEP.
Período
2008
Projeto 10
Objetivo
Justificativa

Simpósio do CNLB sobre os Cristãos
Leigos e Leigas no Mundo da Política
Participar e colaborar desse simpósio programado pelo CNLB.
A tema está diretamente ligado com um dos
campos de atuação dos Leigos e Leigas.
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Estratégia

Participar dos debates promovidos pelo
Simpósio.
Responsáveis CNLB e Setor Leigos (Bispo responsável
e o assessor) .
Período
2008

2.3 Setor Juventude
Projeto 1

Objetivo

Justificativa

Estratégia
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Acompanhamento a Reuniões, Seminários,
Congressos, Assembléias, Elaboração
de Planos, Ações Permanentes, dentre
outras.
Garantir a ação evangelizadora planejada e
acompanhada junto aos jovens e assessores
na Igreja do Brasil em unidade e comunhão
com as DGAE, Documento 85 da CNBB
e Documento de Aparecida.
O acompanhamento às atividades realizadas pelas organizações que trabalham com
jovens e/ou que tratem o tema “juventude” possibilita a articulação e comunhão
eclesial, favorecendo a pastoral orgânica
e ampliando a visão do Setor Juventude
conforme a atividade em questão.
Fazer presença nas reuniões, seminários,
congressos, assembléias dentre outras
ações para possibilitar o diálogo, articulação e comunhão com as DGAE, Doc. 85
e Documento de Aparecida.

Responsáveis Setor Juventude (bispo responsável e
assessor).
Período
2008
Projeto 2
Objetivo

Visitas aos Regionais da CNBB
Ir ao encontro dos regionais para conhecer
melhor os desafios enfrentados e vislumbrar
possibilidades de mútua-ajuda quanto à ação
evangelizadora com jovens, em conformidade com o princípio da subsidiariedade.
Justificativa Uma das tarefas do Setor Juventude Nacional é fornecer elementos que facilitem a
ação evangelizadora com jovens nos regionais. Para isto, é preciso ir ao encontro das
pessoas que são responsáveis por esta ação
para escutá-las, perceber as fragilidades e
potencialidades e estabelecer um plano de
ação que responda às necessidades concretas de cada regional no acompanhamento
aos/às jovens e suas organizações.
Estratégia
Encontrar com bispos responsáveis pela
juventude, comissões de jovens e assessores, equipes de juventude (Setor Juventude) e secretários executivos das CNBBs
regionais.
Responsáveis Setor Juventude (bispo responsável e
assessor).
Período
2008
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Projeto 3
Objetivo

Justificativa

Estratégia
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Comissão Colegiada de Assessoria do
Setor Juventude
Refletir sobre o fenômeno juvenil, situando os desafios e perspectivas pastorais para
a evangelização dos/as jovens, a partir do
acompanhamento e articular ações comuns
que possibilitem a partilha de experiências
e o fortalecimento das organizações juvenis eclesiais.
A evangelização da juventude constitui
um desafio eclesial sentido nas diferentes
organizações de pastorais, movimentos
e congregações. A maioria da população
brasileira hoje é jovem. Há uma diversidade de ações, buscas e experiências.
Para tantos jovens, que se organizam de
diferentes maneiras, necessitamos de um
conjunto mínimo de pessoas que consiga
ser expressão desta realidade para refletila e conseqüentemente fortalecer as diferentes organizações que têm por missão
a evangelização da juventude nos meios
específicos.
Formar uma comissão que seja expressão
colegiada das diferentes e diversas organizações juvenis, com representação de
pastorais, movimentos e congregações que
atuam com jovens, ampliando a participação e responsabilidade.

Responsáveis Setor Juventude (bispo responsável e
assessor).
Período
08 a 10 de março de 2008 e 27 a 29 de
setembro de 2008.
Projeto 4

Encontro Nacional da Comissão do
Laicato
Objetivo
Ver no Plano dos Leigos.
Justificativa Ver no Plano dos Leigos
Estratégia
Envolver bispos responsáveis pelos setores
da Comissão do Laicato nos regionais, assim como representantes das organizações
nacionais ligadas a estes setores.
Responsáveis Comissão do Laicato (bispos e assessores).
Período
05 a 07 de março de 2008.
Projeto 5
Objetivo

Encontro Nacional dos Responsáveis
pelo Acompanhamento Diocesano de
Jovens
Encontrar um caminho ágil e eficaz de
assessoria em vista do fortalecimento da
unidade das várias forças e do projeto de
evangelização nas dioceses.
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Justificativa

Este encontro se justifica pela necessidade
de uma leitura comum e aprofundada do
documento 85, das DGAE e da Conferência de Aparecida que favoreça a definição de orientações práticas para a ação
de evangelização nas dioceses, fazendo
acontecer aquilo que é de competência e
responsabilidade do Setor Juventude Nacional quanto ao oferecimento de pistas de
ação e articulação das forças das Igrejas
locais na Evangelização da Juventude,
abrindo portas para o acompanhamento
regional a estas igrejas.
Estratégia
Reunir os/as responsáveis pelo acompanhamento juvenil nas dioceses, designados
e enviados pelo bispo e pela coordenação
diocesana de pastoral, assim como os representantes das organizações nacionais de
juventude (pastorais e movimentos) e os
bispos, assessores e secretários executivos
que estão no acompanhamento regional
da juventude, tendo em vista a elaboração
conjunta de orientações práticas para a
ação evangelizadora a ser dinamizada no
período de 2008 a 2012.
Responsáveis Setor Juventude (bispo responsável e
assessor).
Período
21 a 24 de abril de 2008.
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Projeto 6
Objetivo
Justificativa

Estratégia

15a Assembléia Nacional das Pastorais
da Juventude do Brasil – PJB
Planejar a ação conjunta das Pastorais da
Juventude para os próximos anos.
A assembléia é reflexo do jeito de ser igreja
das pastorais da juventude. A cada três
anos se reúnem representantes da PJB para
avaliar sua ação e planejar iniciativas novas
que incidam na realidade da juventude e
aprofundem a participação jovem na igreja,
na comunidade e na sociedade. Em 2008,
iluminados pela CF e comemoração do centenário de nascimento de D. Helder Câmara,
a assembléia será marcada pela profissão de
fé e esperança da juventude, que apontará
as razões de sua vida: “Eu sei em quem
coloquei minha esperança” ao definir seus
rumos para os próximos anos.
Elaboração de 3 materiais de preparação
(um para maior número de pessoas, dentro
e fora da PJB, outro para mini-assembléias
mais específicas e outro para os/as delegados), assim como divulgação da oração da
assembléia em todo do âmbito eclesial. Da
assembléia participarão delegados jovens,
assessores e bispos responsáveis pela juventude. Como convidados, representantes de outras organizações juvenis.
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Responsáveis PJB e Setor Juventude (bispo responsável
e assessor).
Período
22 a 25 de maio de 2008.
Projeto 7
Objetivo

Justificativa
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Jornada Mundial da Juventude –
JMJ
Acompanhar a preparação, realização e
desdobramento da JMJ para fortalecer a
evangelização da juventude na igreja do
Brasil (antes, durante e depois).
A JMJ é uma atividade de massa organizada
pelo Pontifício Conselho para os Leigos que
reúne multidão de jovens de todo o mundo.
A juventude que irá do Brasil necessita de
uma preparação tanto no que diz respeito à
cultura australiana quanto no sentido religioso do evento, além de fortalecer a organização nacional de juventude. Para isto, o Setor
Juventude Nacional propõe a realização de
encontros em macro-regiões do Brasil para
conhecer os participantes do JMJ e traçar
algumas metas e prioridades para a evangelização ao retornar de tal evento. Alem disto,
contando com a possibilidade de um JMJ
em futuro bem próximo no Brasil, é missão
do Setor Juventude Nacional acompanhar
bem de perto este evento para conhecer
melhor sua organização, suas necessidades e seus impactos na vida da juventude.

Estratégia

Organização de encontros em macro regiões
com participantes da JMJ, participação
na JMJ (bispo responsável e assessor) e
encontro posterior à JMJ para provocar
elo de comunhão e responsabilidade com
a evangelização da juventude.
Responsáveis Setor Juventude (bispo responsável e
assessor), Equipe da JMJ no Brasil e Embaixada da Austrália.
Período
15 a 20 de julho de 2008 (evento) e ao
longo de 2008.
Projeto 8

Encontro Nacional de Movimentos
Eclesiais e Associações Laicais
Objetivo
Ver redação com Setor Leigos.
Justificativa Ver redação com Setor Leigos.
Estratégia
Reunir com representantes dos Movimentos Eclesiais e Associações Laicais,
especialmente os representados na JMJ.
Responsáveis Comissão do Laicato.
Período
15 a 17 de agosto de 2008.
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Projeto 9
Objetivo

Justificativa

Estratégia
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Encontro Nacional de Congregações
que Trabalham com Jovens
“Gerar um processo dinâmico de comunhão
e participação que favoreça o intercâmbio
entre as experiências que se realizam pelas
congregações” (cf. Doc. 85, n. 189), para
“fortalecer as estruturas organizativas que
acompanham os processos de educação na
fé dos jovens” (cf. Doc. 85, n. 185).
Este encontro se justifica pela possibilidade de partilha e articulação com a diversas
congregações que trabalham com jovens
para fortalecer a ação orgânica. Muitas
das congregações participantes assumem,
conforme seus carismas, a evangelização
proposta pelo Setor Juventude. Este encontro torna-se espaço de comunhão de
idéias e projetos, formação continuada e
diálogo entre Setor Juventude e Congregações, fortalecendo ambos os trabalhos.
Convite feito às congregações (enviado pela
CRB) com carta convite direcionada aos/às
provinciais e às pessoas que estão diretamente envolvidas no acompanhamento da
juventude. Além de constituição de equipe
específica para preparação do encontro e
acompanhamento dos projetos desenvolvidos pelas congregações conforme diretrizes
do Setor Juventude Nacional.

Responsáveis Setor Juventude e CRB.
Período
10 a 14 de setembro de 2008.
Projeto 10
Objetivo

Justificativa

Estratégia

Produção, Publicação e Capacitação
de Subsídios
Produzir e publicar subsídios que respondam às necessidades da juventude,
proporcionando momentos de formação
para capacitação de lideranças multiplicadoras.
Todas as atividades realizadas com
juventude são registradas em atas, relatórios, dossiês e na memória dos/as que
acompanham estas atividades. Faz-se
necessário oferecer à juventude subsídios
que correspondam às suas necessidades
em linguagem, metodologia pastoral e
espiritualidade. Além de produzir e publicar subsídios são necessários momentos
formativos com lideranças jovens para
capacitá-los para utilização destes subsídios de forma qualificada.
Fazer parceria com a Rede Brasileira de
Centros e Institutos de Juventude, que tem
longa experiência na produção e publicação
de subsídios para jovens e utilizar dos encontros planejados no projeto 02 para capacitação das lideranças multiplicadoras.
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Responsáveis Comissão Colegiada de Assessoria – Setor
Juventude e Rede Brasileira de Centros e
Institutos de Juventude.
Período
2008

2.4 Setor Comunidades Eclesiais de Base
(CEBs)
Projeto 1

Acompanhamento Permanente das
Cebs no Brasil
Objetivo
Acompanhar o que se passa nos regionais
e nas bases diocesanas
Justificativa As atividades de acompanhamento desempenham um papel fundamental para a
consolidação das relações de comunhão.
O envolvimento e o interesse dependem
de uma boa interlocução entre os grupos
envolvidos.
Estratégia
Atividades na sede da CNBB para consultas ou informações; participação em
reuniões da CNBB, elaboração de relatos
das atividades realizadas pela assessoria
às CEBs.
Responsável Assessor do Setor CEBs.
Período
2008
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Projeto 2

Reunião da Comissão Nacional Ampliada em Preparação para o 12o Encontro
Intereclesial – 2009
Objetivo
Marcar a presença da CNBB no principal
evento das CEBs
Justificativa O processo de preparação do encontro
envolve todas as pessoas que acompanham
e animam as Comunidades Eclesiais de
Base e é extremamente valiosa a presença de representantes da CNBB, tanto na
preparação quanto no próprio Encontro e
em sua avaliação.
Estratégia
Participação na reunião da Comissão Nacional Ampliada das CEBs, nos seminários
por ela promovidos e, quando necessário,
nas reuniões gerais do Secretariado do
Intereclesial.
Responsáveis Bispos da Comissão para o Laicato e Assessor do Setor Cebs.
Período
Porto Velho – RO, 17 a 20/01/2008 e ao
longo de 2008.
Projeto 3
Objetivo

Assessoria de Encontros e Seminários
sobre as CEBS
A presença pessoal de um bispo ou assessor em encontros e seminários contribui
decididamente para que as CEBs sintam-se
em comunhão com a CNBB.
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Justificativa

Os encontros e seminários realizados pelas
dioceses e regionais ajudam a compreender com mais profundidade a caminhada
das comunidades. A presença da assessoria
nacional contribui para a comunhão e a
partilha de experiências. Inclui-se aqui,
embora não prioritariamente, o atendimento a outras solicitações ligadas ao tema das
CEBs ou a elas correlatos.
Estratégia
Participação, assessoria e acompanhamento
de Encontros de CEBs ou seminários a elas
relativos, em nível regional ou diocesano.
Responsáveis Bispos da Comissão para o Laicato e assessor do Setor CEBs
Período
2008
Projeto 4
Objetivo

Justificativa
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VIII Encontro Latino-Americano De
Cebs – Santa Cruz De La Sierra – Bolívia
Celebrar, fortalecer e animar o processo das
CEBs na América Latina, Caribe e Estados
Unidos para que sigam gerando vida e sejam
uma esperança de testemunho do Reino.
Os encontros e seminários latino-americanos
ajudam a compreender com mais profundidade a caminhada das comunidades. A
presença da assessoria nacional contribui
para a comunhão e a partilha de experiências.

Estratégia

Participação, assessoria e acompanhamento de Encontros latino-americanos
de CEBs.
Responsáveis Bispos da Comissão para o Laicato e assessor do Setor CEBs
Período
Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, 01 a
05/07/2008.

Projeto 5

II Encontro de Cebs do Cone Sul
– Montevidéu - Uruguai
Objetivo
Celebrar, fortalecer e animar o processo
das CEBs na região do Cone Sul.
Justificativa Os encontros e seminários latino-americanos ajudam a compreender com mais
profundidade a caminhada das comunidades. A presença da assessoria nacional
contribui para a comunhão e a partilha de
experiências.
Estratégia
Participação, assessoria e acompanhamento de Encontros latino-americanos
de CEBs.
Responsável Assessor do Setor CEBs.
Período
Montevidéu – Uruguai, 13 a 17/02/2008.
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Projeto 6

Objetivo

Justificativa
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Sustentação Econômica de Agentes de
Pastoral – Curso de Especialização em
Ensino Religioso para Assessores e Assessoras de Cebs e Pjb.
Favorecer a formação em nível superior
de lideranças leigas ou agentes de pastoral
que atuam junto às CEBs ou à PJB, abrindo-lhes a possibilidade de uma atividade
profissional compatível com sua ação
pastoral.
Uma das dificuldades encontradas pelas
CEBs e pela PJB é a sustentação econômica de seus assessores e assessoras. O
modelo tradicional de enfrentamento do
problema é o/a assessor/assessora receber
uma remuneração para liberar-se de outras
atividades profissionais. Tal solução, porém, leva a uma dependência externa que
não deveria perpetuar-se. Com este projeto, visa-se a encontrar uma forma de atividade profissional que assegure, a quem se
dispõe a prestar assessoria qualificada às
CEBs e a grupos da PJB, uma manutenção
econômica decente, sem que isso venha a
prejudicar sua atividade pastoral.

Estratégia

Oferecer um Curso de Especialização à
Distância em Ensino Religioso na Universidade Católica de Brasília (UCB),
pois integra o aprimoramento intelectual
na área religiosa com uma qualificação
na área civil. Para isso, a CEL oferece um
total de 20 bolsas de estudo no período
de 3 anos.
Responsáveis Bispos para a Comissão para o Laicato e
assessores dos Setores CEBs e PJB.
Período
2008
Projeto 7

Publicação – Meio Ambiente Amazônico
e as Comunidades Eclesiais de Base.
Objetivo
Produzir um livro com as principais conferências do Seminário “Meio Ambiente
Amazônico e as Comunidades Eclesiais de
Base” ocorrido em janeiro de 2007.
Justificativa Esta publicação se justifica em função da
preparação das CEBs para o seu 12o Intereclesial que acontecerá na Arquidiocese
de Porto Velho, em 2009.
Estratégia
Reunir os textos das Conferências, fazer
a diagramação e a editoração para envio à
Editora da CNBB.
Responsáveis Assessor do Setor CEBs.
Período
2008
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Projeto 8

Documentação das Cebs – Projeto de
Pesquisa e Documentação “Memória e
Caminhada” das Cebs da Universidade Católica de Brasília (Ucb)
Objetivo
Assegurar a memória histórica das CEBs,
conservando sua documentação escrita,
oral e visual. Produzir e divulgar estudos
acadêmicos sobre as CEBs. Assessorar as
CEBs quando solicitado.
Justificativa A memória das comunidades, organizada
em um acervo e difundida em publicações,
contribui para a pesquisa e para a autoestima das comunidades, principalmente
as mais pobres.
Estratégia
Coletar e organizar a documentação escrita e depoimentos orais sobre as CEBs,
favorecer a pesquisa e a publicação de
textos relevantes, assessorar encontros e
seminários sobre as CEBs, em parceria
com a Universidade Católica de Brasília
pelo Projeto “Memória e Caminhada”.
Responsáveis Setor CEBs e UCB.
Período
2008
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3. Comissão Episcopal Pastoral para a Ação
Missionária e Cooperação Intereclesial
Projeto 1

Reuniões da Equipe Executiva do
Comina – Conselho Missionário
Nacional
Objetivos
1) Aprofundar os processos de reflexão
sobre a missionariedade da Igreja;
2) Definir atividades de animação, formação e acompanhamento dos Conselhos
Missionários Regionais
4) Cultivar comunhão com os Organismos
Missionários integrantes do COMINA
Justificativa A Comissão é articuladora e integradora
dos diversos Organismos
Estratégia
Realizar reuniões de reflexão, planejamento e acompanhamento
Responsáveis 1) Presidente da Comissão
2) Assessor da Comissão que é também
secretário executivo do COMINA
Período
Duas vezes durante o ano de 2008: 01-02
de março; 27-28 de setembro
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Projeto 2
Objetivos

28a Assembléia do Comina
1) Cultivar o conhecimento das diferentes
realidades dos COMIRES,
2) dos Organismos e das Instituições vinculadas ao COMINA;
3) Aprofundar o tema da Identidade do
COMINA e dos COMIRES;
4) Proporcionar o aprofundamento de
conteúdos da missiologia;
5) Avaliar a caminhada do COMINA e
projetar seu futuro.
Justificativa Cumprir esta determinação do Estatuto do
COMINA.
Estratégia
Realizar a Assembléia, conforme encaminhamentos a serem definidos nas reuniões
da Equipe Executiva do COMINA.
Responsáveis 1) Presidente da Comissão, que é, simultaneamente, presidente do COMINA.
2) Assessor da Comissão, que é também
secretário executivo/a do COMINA.
Período
27 – 30 de novembro de 2008.
Projeto 3
Objetivos
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Projeto Missionário de Solidariedade
entre Igrejas do Brasil e Timor Leste
Dar continuidade ao Projeto iniciado no
ano 2000, como resposta ao pedido das
Dioceses deste país irmão.

Justificativa

Necessidade de intensificar a presença
missionária da Igreja do Brasil, para além
de suas fronteiras.
Estratégia
1) Realizar a visita anual, com orientação
do Retiro espiritual.
2) Acompanhar, de forma permanente, a
vida e as atividades das missionárias
que lá se encontram
4) Preparar e enviar três novas missionárias
5) Acolher o retorno de duas missionárias
que cumpriram seu tempo de missão
em Timor Leste
Responsáveis 1) Presidente da Comissão
2) Assessor da Comissão
Período
Ao longo de todo o ano de 2008.
Projeto 4

Projeto Missionário de Solidariedade
entre Igrejas do Brasil e Guiné-bissau
Objetivos
Dar continuidade ao envio de Professores
para o Seminário Maior das duas Dioceses
deste país irmão
Justificativa Necessidade de intensificar a presença
missionária da Igreja do Brasil, para além
de suas fronteiras
Estratégia
Selecionar, subsidiar e enviar dois professores
Responsáveis 1) Presidente da Comissão
2) Assessor da Comissão
Período
Dezembro de 2008.
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Projeto 5

Participação em Assembléias ou Encontros de Formação, dos COMIRES
– Conselhos Missionários Regionais
Objetivos
1) Manter contato com a realidade dos
Regionais
2) Assessorar os/as coordenadores/as dos
COMIRES
Justificativa 1) Rotatividade dos coordenadores dos
COMIRES
2) Pouco preparo e experiência dos coordenadores
Estratégia
Ir ao local e participar dos eventos
Responsáveis Assessor da Comissão
Período
Ao longo do ano de 2008.
Projeto 6
Objetivos

2o Congresso Missionário Nacional
1) Intensificar a consciência missionária
da Igreja no Brasil
2) Preparar o CAM3COMLA8
Justificativa Favorecer a integração entre a Conferência
de Aparecida e o CAM3CONLA8
Estratégia
1) O Projeto é uma parceria com as Pontifícias Obras Missionárias
Responsáveis Equipe Executiva do COMINA
Período
01 a 04 de maio de 2008.
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Projeto 7
Objetivos
Justificativa
Estratégia

Participação no CAM3COMLA8, em
Quito, Equador
Intensificar a consciência missionária da
Igreja em nível latino-americano
Integração com a Igreja Latino-americana
O Projeto é uma parceria com as Pontifícias Obras Missionárias

Responsáveis
Período
12-17 de agosto de 2008.
Projeto 8

Manutenção e Atualização do Portal
Missionário
Objetivos
1) Favorecer a comunicação e a informação entre os/as missionários/as
2) “além fronteiras”
3) Divulgar experiências e proporcionar
contato com e entre os mesmos
4) Favorecer a formação missionária,
através deste espaço
Justificativa 1) O crescimento da consciência missionária
2) A facilidade que o sistema oferece para
o cumprimento dos objetivos
Estratégia
Ir ao local e participar dos eventos
Responsáveis O Projeto realiza-se em parceria com o
Centro Cultural Missionário – CCM
Período
Ao longo do ano de 2008.
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Projeto 9

Apoio à Coordenação Nacional dos
“Leigos Missionários Articulados”
Objetivos
1) Favorecer o crescimento da articulação
nacional destes grupos
2) Proporcionar a necessária formação
Justificativa A coordenação Nacional destes grupos não
dispõe de recursos para execução do Projeto
Estratégia
1) Assessorar a coordenação
2) Apoiar o encontro nacional com presença e subsídios
Responsáveis O Projeto é executado em parceria com o
Centro Cultural Missionário
Período
Ao longo do ano de 2008

3.1 Pastoral para os Brasileiros no Exterior
(PBE)
Projeto 1

Objetivo
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Preparação, Envio e Acompanhamento
aos Missionários e Missionárias a Serviço das Comunidades de Brasileiros
no Exterior.
Fortalecer a ação e a assistência, particularmente religiosa, aos brasileiros e
brasileiras no exterior.

Justificativa

O atendimento pastoral dos brasileiros no
exterior exige missionários que conheçam e
apreciem a cultura do lugar de origem, falem
sua língua, saibam dialogar com a sociedade e
os estimule a respeitar o país que os acolhe.
Responsáveis Bispo responsável pela PBE, assessora,
secretária e CCM.
Período
2008
Projeto 2

Visita Pastoral a Comunidades de Brasileiros em Diferentes Países
Objetivo
Possibilitar às comunidades contato com
os pastores da Igreja de origem para marcar presença, acompanhá-los e fortalecêlos na vivência da fé.
Justificativa Conhecer a realidade em que se encontram
é um pressuposto para oferecer-lhes o
apoio de que necessitam, assim como para
compreendê-los e para promover gestões e
iniciativas na defesa de seus direitos.
Responsáveis Bispo Responsável pela PBE, assessora
e secretária.
Período
2008
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Boletim Além Fronteiras
Favorecer a intercomunicação, difundir a
realidade e sensibilizar a sociedade sobre
a temática dos brasileiros emigrados.
Justificativa O intercâmbio de informações e a divulgação de notícias e realizações dos missionários que atuam junto às comunidades
são meios para sensibilização da sociedade
e da própria Igreja sobre a situação dos
migrantes e das necessidades pastorais
que devem ser atendidas.
Responsáveis Bispo Responsável, assessora e secretária
executiva.
Período
Produção bimensal.

Projeto 3
Objetivo
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Projeto 4

Peregrinação de Nossa Senhora Aparecida nas Comunidades de Brasileiros nas Américas
Objetivo
Contribuir para um novo impulso missionário às comunidades de brasileiros
no exterior a partir dos desafios da ação
evangelizadora e pastoral lançados pela
V Conferência de Aparecida.
Justificativa Receber uma visita de Nossa Senhora
Aparecida significaria para as comunidades de brasileiros um gesto de acolhida,
solidariedade e amor da Igreja no Brasil.
É ocasião propícia para, sob o manto da
Mãe, dar novo impulso Missionário à sua
fé, muitas vezes ainda cultivada no isolamento devido às dificuldades de acolhida
da Igreja onde se encontram.
Responsáveis Bispo Responsável, assessora e secretária
executiva.
Período
Maio a outubro de 2008
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4. Comissão Episcopal Pastoral para a
Doutrina da Fé
A Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé tem
como incumbência assistir a CNBB e os seus Membros
no exercício de seu magistério doutrinal, zelar pela fidelidade da Doutrina da Igreja e pela integridade de sua
transmissão. Cabe-lhe também promover a inteligência
da fé, ou seja, a reflexão teológica, de modo que esta
possa responder adequadamente aos questionamentos
e desafios atuais.
Todo programa de exercício da Comissão se
realiza dentro do estabelecido pela sua natureza, em
comum acordo com o projeto de Evangelização da
CNBB e das suas diretrizes gerais. Para alcançar esses
objetivos, a Comissão:
• Assiste a CNBB no exercício do seu magistério doutrinal.
• Emite pareceres, do ponto de vista doutrinal,
sobre publicações que exigem esclarecimento
sobre a sua concordância com a fé.
• Avalia, do ponto de vista doutrinal, os textos das Comissões e Grupos de Trabalho da
CNBB destinados à publicação.
• Esclarece questões que digam respeito à fé e
à moral cristãs.
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• Serve como órgão de consulta, no campo doutrinário, para as Igrejas particulares no Brasil.
• Anima a reflexão bíblico-teológica mediante
a promoção de encontros para estudo e aprofundamento de temáticas específicas.
• Promove o diálogo entre teólogos e com eles
dialoga.
• Exerce a função de elo entre entidades teológicas e a CNBB.
• Executa tarefas e orientações que o Magistério Pontifício, em particular a Congregação
para a Doutrina da Fé, atribui à Conferência
Episcopal no campo doutrinal.
• Promove a publicação de estudos de temas
de interesse eclesial na coleção Subsídios
Doutrinais da CNBB.
A Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina
da Fé é assistida por três Grupos de Peritos, das seguintes áreas:
• Ciências Bíblicas
• Teologia Sistemática
• Teologia Moral (Bioética)
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Projeto 1
Objetivo

Cadastro de Pós-graduados
Reunir informações sobre pessoas, ligadas
à Igreja, com cursos de pós-graduação, a
fim de dar visibilidade e melhor aproveitar
suas pesquisas e seus conhecimentos.
Justificativa A necessidade de facilitar a identificação
e localização de estudiosos e professores
nas diversas áreas do conhecimento, como
também identificar as lacunas existentes.
Estratégia
Realização de um cadastro nacional, dinâmico e atualizável, a ser preenchido pela
internet, por meio de programa específico,
apresentado no site da CNBB. Haverá
divulgação em todas as dioceses e instituições de ensino ligadas à Igreja.
Responsáveis Assessoria da Comissão em parceria com
a OSIB.
Período
De janeiro a junho de 2008.
Projeto 2
Objetivo
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Tradução e Revisão da Bíblia da
CNBB
Contar com um texto de caráter referencial, que responda, de modo adequado, às
necessidades de setores diversos como:
eclesial, científico e oficial.

Justificativa

É necessário contar com uma tradução
criteriosa e segura que possa servir à variegada atividade pastoral, como também
ser base para os documentos oficiais da
CNBB e as traduções de textos do Magistério Universal.
Estratégia
Revisão e tradução de textos aperfeiçoando a Bíblia publicada pela CNBB.
Responsáveis Peritos em Ciências Bíblicas, sob a coordenação da assessoria bíblica da Comissão.
Período
Durante o ano de 2008 e continuando no
seguinte.
Projeto 3
Objetivo

Encontro de Peritos
Refletir sobre as principais tendências da
teologia atual e os desafios no âmbito da
moral, sobretudo na área da bioética.
Justificativa Aprofundar a reflexão teológica a fim de
poder dar respostas abalizadas frente aos
principais questionamentos provindos da
realidade hodierna.
Estratégia
Por meio de um encontro, que reúna
peritos de diversas áreas, fomentar a reflexão, utilizando o método de oficinas
temáticas.
Responsáveis Comissão e Assessoria.
Período
Dias 11 a 13 de fevereiro de 2008.
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Projeto 4

Subsídio Doutrinal: “O Anúncio Querigmático e o Itinerário de Formação
do Discípulo-Missionário.”
Objetivo
Oferecer auxílio metodológico e elementos
referenciais aos agentes da evangelização de
modo que esta se processe de maneira correta
e integral e atinja seus objetivos gerando
verdadeiros discípulos-missionários.
Justificativa Recuperar o caráter empolgante que é
próprio do anúncio querigmático e orientar
o processo de amadurecimento do cristão
na comunidade eclesial em vista de seu
testemunho no mundo.
Estratégia
Provocar a reflexão de teólogos e pastoralistas com o intuito de aprofundar essa
temática, contemplada pela V Conferência
do Episcopado Latino-americano, e redigir
um texto que sirva a tal objetivo.
Responsáveis Comissão, Assessores e Peritos em parceria com a Comissão Bíblico-Catequética.
Período
Entre fevereiro e outubro.
Projeto 5
Objetivo
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Reuniões da Comissão
Implementar o que é de incumbência da
Comissão e encaminhar os projetos a serem realizados no ano.

Justificativa

As reuniões ordinárias são, simultaneamente, condição e meio para que a Comissão possa realizar, de maneira adequada e
co-responsável, sua missão específica.
Estratégia
Reuniões periódicas marcadas estrategicamente junto a outros eventos que exijam a
presença dos Membros da Comissão.
Responsáveis Bispos que compõem a Comissão e Assessores.
Período
Entre 2 e 11 de abril, uma noite, durante a Assembléia Geral da CNBB; 29 a 30 de julho,
em Brasília; e 22 de setembro, em Brasília.

Projeto 6
Objetivo

Atividades Ordinárias
Assistir a CNBB e os seus Membros no
exercício do Magistério Doutrinal; analisar, sob o mesmo aspecto, os textos destinados à publicação e promover a reflexão
teológica.
Justificativa A necessidade de realizar o que é específico no desempenho das atribuições
próprias.
Estratégia
Atenção ao que acontece na Igreja e no
mundo, constante comunicação entre os
membros da Comissão e trabalho de assessores e peritos.
Responsáveis A Comissão e Assessores.
Período
Permanente.
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5. Comissão Episcopal Pastoral para a
Animação Bíblico-Catequética
A Comissão para a Animação Bíblico-Catequética, tendo presente as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (DGAE), as orientações
do Diretório Nacional de Catequese, Documento de
Aparecida e do Sínodo dos Bispos sobre a Palavra de
Deus na vida e na missão da Igreja, procura desenvolver, juntamente com as Coordenações Regionais
da Catequese, com o Grupo de Reflexão Catequética
(GRECAT), o Grupo de Reflexão das Escolas Catequéticas (GRESCAT), o Grupo de Reflexão Bíblica Nacional (GREBIN) e o Grupo dos Catequetas, o serviço de
articulação e Animação Bíblico-Catequética.
Propomos um caminho de formação sistemática e progressiva da fé, para que as pessoas através
da Leitura Orante da Bíblia e da vida, possam fazer
a experiência pessoal e comunitária em Jesus Cristo
Caminho Verdade e Vida, no compromisso de renovar
a comunidade, empenhando-se na construção de uma
sociedade justa e solidária.
Os Projetos da Comissão estão organizados em
dois eixos básicos: o da Bíblia e o da Catequese. Querem
em comunhão com as demais Comissões, num processo
participativo com as coordenações regionais, oferecer aos
catequistas e às equipes de Animação Bíblica conteúdos e
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momentos de formação, para que estes se tornem agentes
construtores de comunidades cristãs, sinais da presença
do Reino de Deus no mundo.
Projeto 1

Comissão Episcopal Pastoral para a
Animação Bíblico-Catequética
Objetivo
Acompanhar a execução dos trabalhos
confiados à Comissão de acordo com o
Estatuto da CNBB.
Justificativa O Estatuto da CNBB prevê a existência da
Comissão com a finalidade de: promover
a articulação da Animação Bíblico-Catequética entre os Regionais da CNBB, e
em âmbito nacional, através da presença
e assessoria a assembléias, congressos,
cursos e encontros, e outras formas de
comunicação das notícias e orientações
referentes à caminhada da Catequese e da
Animação Bíblica, dos Projetos Globais
da CNBB e eventos diversos.
Estratégia
Reuniões periódicas para estudo, avaliação
e encaminhamento das atividades do Plano
global contando com o apoio dos grupos
de reflexão Bíblica e Catequética.
Responsáveis Presidente da Comissão Episcopal Pastoral
para a Animação Bíblico-Catequética.
Período
Duas reuniões durante o ano. Datas a
confirmar.
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Projeto 2
Objetivo
Justificativa

Acompanhamento aos Regionais
Acompanhar e assessorar os Regionais.
Manter a unidade da caminhada conjunta
da Igreja no Brasil, através do serviço da
Animação Bíblico-Catequética.
Estratégia
Presença e assessoria nos encontros, seminários e assembléias dos 17 regionais.
Responsáveis Comissão para a Animação Bíblico-catequética.
Período
Cronograma dos Regionais – 2008
Projeto 3
Objetivo
Justificativa
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Grupo de Reflexão Bíblica Nacional
(GREBIN)
Articular, animar e promover a formação
bíblica a partir da caminhada entre os regionais e dioceses.
Com o Concílio Ecumênico Vaticano II, a
Bíblia ganhou um novo impulso na vida
da Igreja, passando a ser o livro por excelência da formação catequética. Faz-se
necessário um intercâmbio entre todos os
que se dedicam nessa área, estimulando
e orientando as coordenações regionais
e dioceses para um maior crescimento na
leitura bíblica, superando uma visão fragmentada e fundamentalista da Bíblia.

Estratégia

Encontro com as Instituições Bíblicas
(GREBIN) e associação dos biblistas; participação nos encontros da Federação Bíblica Católica (FEBIC); continuidade nos
estudos e divulgação do Crescer na leitura
da Bíblia (Estudos da CNBB, 86).
Responsáveis Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética.
Período
08 e 09 de março de 2008 na Casa de Encontros Sagrada Família – São Paulo; Encontro da FEBIC-LAC (data a confirmar).
Projeto 4
Objetivo
Justificativa

Estratégia

Acompanhamento às Escolas Regionais
de Catequese (Grescat)
Proporcionar maior articulação entre as
Escolas Catequéticas.
A formação de catequistas através das
escolas regionais tem contribuído para a
evangelização e para o acompanhamento
do trabalho de modo mais sistemático. A
Avaliação contribui para uma maior dinamicidade no trabalho e ajudará na formulação das diretrizes para a elaboração de
um projeto de formação das coordenações
e dos animadores/as dos catequistas.
Reunião anual com os coordenadores das
Escolas (GRESCAT).
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Responsáveis Comissão para a Animação Bíblico-Catequética.
Período
20 a 22 de junho na Casa de Retiros Assunção – Brasília (DF).
Projeto 5

Acompanhamento às Coordenações
Regionais da Animação Bíblico-Catequética
Objetivo
Articular as Coordenações Regionais mantendo a unidade com o Nacional.
Justificativa O ministério da Coordenação é uma
“cooperação”, uma ação em conjunto, de
co-responsabilidade entre iguais. É uma
necessidade para o bom andamento da
catequese em todos os níveis e etapas.
Manter a troca de experiências entre os
regionais, avaliar a caminhada a partir das
Diretrizes Gerais e Diretório Nacional de
Catequese.
Estratégia
Encontro anual em âmbito nacional.
Responsáveis Comissão para a Animação Bíblico-Catequética.
Período
15 a 17 de fevereiro de 2007- Casa de
Retiros Assunção - Brasília (DF).
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Projeto 6

Grupo de Reflexão Catequética (Grecat) e Produção de Subsídios
Objetivo
Acompanhar o grupo na reflexão, sistematização e produção dos textos.
Justificativa Necessidade de um grupo que reflita e
anime a caminhada catequética no Brasil
através da produção e capacitação de agentes para catequese adulta com adultos.
Estratégia
Encontro trimestral.
Responsáveis Comissão para a Animação Bíblico-catequética.
Período
14 e 15 de março; 14 a 16 de agosto e 20
a 22 de novembro.
Projeto 7
Objetivo
Justificativa

Articulação dos Catequetas e Professores de Catequética nos Seminários e
Institutos de Teologia (Ocb)
Articular os catequetas no Brasil para que
desenvolvam em conjunto um trabalho em
prol da catequese.
É desejo da Comissão para a Animação
Bíblico-Catequética oferecer espaço para
que os catequetas se comuniquem, se
encontrem, troquem experiências, somem
forças, assumam iniciativas e possam, deste modo, dar a sua colaboração à catequese
com sua reflexão e produção de textos
sobre temas relacionados a esta área, ampliando a pesquisa na área catequética.
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Estratégia

Fazer o levantamento dos catequetas
e dos professores de catequética, bem
como incentivar e implantar a disciplina
catequética nos Seminários e Institutos de
Teologia. Seminário Nacional.
Responsáveis Comissão para a Animação Bíblico-Catequética.
Período
05 a 07 de março na Lareira São José
– São Paulo.
Projeto 8

Catequese Junto à Pessoa com Deficiên
cia (CPD)
Objetivo
Proporcionar uma formação sistemática
junto às pessoas com deficiências.
Justificativa Favorecer o acolhimento das pessoas com
deficiência, assegurando-lhes o direito à
catequese. As diversas situações da pessoa
humana, com suas necessidades, solicitam-nos a divulgação e a articulação das
iniciativas no campo da Catequese.
Estratégia
Reunião anual com Equipe Executiva e
Seminário Nacional (2010).
Responsáveis Comissão para a Animação Bíblico-Catequética e Equipe Executiva.
Período
Data a confirmar.
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Projeto 9

Bispos Responsáveis pela Animação
Bíblico-Catequética nos Regionais
Objetivo
Aprofundar o processo catequético da
Igreja no Brasil, estabelecendo diretrizes
e princípios orientadores para a ação Bíblico-catequética.
Justificativa Necessidade de maior integração da catequese com a pastoral de conjunto do
regional, reforçando o princípio de interação fé e vida, traçando metas a partir do
Diretório Nacional de Catequese, o Plano
de Evangelização e as diretrizes da ação
evangelizadora da Igreja no Brasil.
Estratégia
Encontro Nacional com todos os Bispos
Regionais.
Responsáveis Comissão para a Animação Bíblico-Catequética.
Período
09 a 11 de setembro em Brasília-DF.
Projeto 10
Objetivo

Justificativa

Catecismo Nacional para Adultos
Elaborar um Catecismo Nacional para
adultos numa linguagem bíblico-catequética, expressando melhor o “querigma” e
ajudando os cristãos a descobrir os núcleos
centrais da fé
Faz-se necessário iniciar um processo de
diálogo em torno da elaboração de um
Catecismo Nacional para adultos
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Estratégia

Recolher os catecismos já produzidos nas
dioceses; analisar o material, levantando
os critérios de elaboração, através de uma
comissão nomeada pela Presidência da
CNBB.
Responsáveis Comissão para a Animação Bíblico-Catequética
Período
2008/2009
Projeto 11

Catequese Indígena e Missionária
(Gruci)
Objetivo
Aprofundar a proposta de uma catequese
inculturada e missionária que atenda a
realidade dos povos indígenas.
Justificativa Promover em parceria com a Comissão
Episcopal para a Ação Missionária e para
a Amazônia encontro com catequistas e
agentes de pastoral para refletir e aprofundar a catequese indígena e missionária.
Estratégia
Encontro anual com a equipe executiva
Responsáveis Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética, Comissão
Episcopal para a Ação Missionária e Comissão Episcopal para a Amazônia.
Período
Data a confirmar.
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Projeto 12
Objetivo

Ano Catequético Nacional
Dar novo impulso à catequese como
serviço eclesial e como caminho para o
discipulado.
Justificativa O Ano Catequético se insere no contexto
dos 50 anos do primeiro Ano Catequético
(1959), 30 da Catechesi Tradendae, das
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora,
do Diretório Nacional de Catequese, da V
Conferência Geral do Episcopado Latinoamericano e Caribenho, 12o Intereclesial
de CEBs e em preparação ao Sínodo dos
Bispos sobre a Palavra de Deus.
Estratégia
Para 2008: Encontros, Congressos, Semanas Bíblico-Catequéticas ou Simpósios;
Reorganização das Escolas Catequéticas
e Bíblicas.
Para 2009: 3a Semana Brasileira de Catequese – 07 a 12 de outubro.
Responsáveis Comissão Episcopal Pastoral para a
Animação Bíblico-Catequética e demais
comissões.
Período
2008 e 2009
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Projeto 13
Objetivo

Formação Virtual para Catequistas
Favorecer o acesso de formação, informação e animação catequética aos catequistas
e a todos os interessados.
Justificativa Estimular uma formação catequética aos
catequistas que utilizam a internet. Aproximar a catequese dos meios de comunicação, para o desenvolvimento de projetos de
formação a distância, com adequado uso de
recursos e metodologias apropriadas.
Estratégia
Um artigo semanal para ajudar na formação dos catequistas
Responsáveis Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética.
Período
2008
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6. Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia
6.1. Setor Pastoral Litúrgica
Projeto 1
Objetivo

Seminário Nacional sobre a Pastoral
Litúrgica
Objetivo Geral:
Dinamizar a pastoral litúrgica, considerando a prática celebrativa, seu processo de
inculturação, a metodologia da formação e
a sua organização, para a continuidade da
renovação no espírito do Vaticano II, num
processo de comunhão e participação.
Objetivos Específicos:
a) Avaliar as práticas celebrativas, a
formação e a organização da pastoral
litúrgica;
b) Oportunizar um espaço de aproximação e diálogo entre os Regionais da
CNBB;
c) Consolidar uma ação conjunta entre os
três setores (Pastoral Litúrgica, Música
Litúrgica e Arte Sacra);
b) Construir um projeto de Pastoral Litúrgica para o Brasil;
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Justificativa

A partir da realidade do povo sofrido e
sedento de Deus, em meio a tantas expressões religiosas, à luz da Conferência
de Aparecida, da Exortação Sacramentum
Caritatis e frente ao desafio da elaboração das novas Diretrizes da CNBB,
a Comissão Episcopal para a Pastoral
Litúrgica promove o presente Seminário
na perspectiva da formação, inculturação
e organização da Liturgia.
Estratégia
Articulação dos Regionais e membros
das equipes de reflexão dos 3 setores da
Comissão
Responsáveis Assessores e Equipe de Reflexão da Pastoral Litúrgica
Período
11 a 15 de fevereiro de 2007

Projeto 2

Reunião da Equipe de Reflexão Pastoral
Litúrgica
Objetivo
Assessorar a CEPL na execução dos projetos, contribuindo na reflexão e preparação
de textos.
Justificativa A CEPL necessita da ajuda de especialistas
em pesquisa e na elaboração de subsídios para
acompanhar os projetos da Pastoral Litúrgica
Estratégia
Duas reuniões anuais
Responsáveis Assessor da CEPL
Período
Julho e novembro 2008
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Projeto 3

Encontro com os Responsáveis pelos
Folhetos Litúrgicos
Objetivo
Acompanhar o trabalho dos responsáveis
pela elaboração dos folhetos litúrgicos,
refletindo princípios e critérios para a
confecção dos subsídios na perspectiva
das celebrações participadas, inculturadas
e orantes.
Justificativa Semanalmente, milhões de folhetos chegam às comunidades exercendo uma influência fortíssima e plasmando um jeito de
entender e celebrar a liturgia. Os encontros
ajudam no esforço de garantir a participação ativa da comunidade, no incentivo da
inculturação e no processo da formação
litúrgica das equipes de liturgia.
Estratégia
Encontro anual, com espaço para avaliação das produções, reflexão de conteúdos
litúrgico-pastorais e sugestões para aprimoramento dos folhetos.
Responsáveis CEPL e responsáveis pelos folhetos litúrgicos
Período
30/06 e 01/07
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Projeto 4

Visita às Equipes Regionais da Pastoral
Litúrgica
Objetivo
Apoiar a organização das equipes regionais de liturgia e garantir a articulação
entre elas para dinamização da Pastoral
Litúrgica nas dioceses.
Justificativa A caminhada da Pastoral Litúrgica e a revitalização das equipes têm seu incremento
nas visitas de apoio aos Regionais.
Estratégia
Visitas agendadas com o envolvimento
direto dos responsáveis no Regional, tendo como ponto de partida a realidade da
Pastoral Litúrgica local.
Responsáveis CEPL e assessores
Período
Durante o ano de 2008.
Projeto 5
Objetivo

Justificativa

Estratégia
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Gravação de um DVD sobre Pastoral
Litúrgica
Fornecer às comunidades um subsídio
formativo para ajudar na organização e articulação das equipes de pastoral litúrgica,
em nível paroquial, diocesano e regional.
Existe um grande desconhecimento sobre
a teologia e a prática da Pastoral Litúrgica.
É preciso fornecer subsídios para ajudar as
equipes paroquiais, diocesanas e regionais
a se articularem melhor.
Produção de um DVD

Responsáveis CEPL e Verbo Filmes
Período
Outubro de 2008

6.2 Setor Música Litúrgica
Formação de Agentes da Música Litúrgica para as Comunidades.
Oportunizar momentos e espaços favoráveis para o conhecimento litúrgico e
Objetivo
musical, tendo em vista a formação e a
missão dos agentes.
A vitalidade e a visibilidade de nossa Igreja passam muito pelo momento celebratiJustificativa vo. Devido à importância desta dimensão
e sua fragilidade concreta, justifica-se a
crescente necessidade de formação.
Valorizar e apoiar as estruturas que já
existem em nossa Igreja no Brasil como:
Estratégia
CELMU, Iniciativas Regionais e Diocesanas, Escolas e Institutos de Teologia, CRB,
OSIB, Assembléias e Seminários.
Responsáveis Setor de Música Litúrgica
Período
2008
Projeto 1
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3o Encontro de Compositores (Letristas
e Músicos)
Oferecer elementos teóricos e experiências práticas referentes ao terceiro ano do
Objetivo
projeto que contempla: Cultura, Liturgia
e Música.
A formação qualificada necessita de um
processo. O terceiro encontro é continuiJustificativa dade dos outros dois e preparação para um
quarto momento, que completa o ciclo de
estudos.
O encontro é organizado pela coordenação
da Equipe de reflexão da música Litúrgica,
contando com assessorias especializadas
Estratégia
que respondam à temática do ano e ajude
os participantes, por meio de oficinas, a
compor letras e músicas.
Responsáveis Setor de Música Litúrgica
Período
4 a 7 de setembro/2008
Projeto 2

Projeto 3
Objetivo
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Equipe de Reflexão de Música e Liturgia
Pensar, planejar e efetivar o processo de
renovação da Música Litúrgica, de acordo
com o Concílio Vaticano II e em comunhão
com as Diretrizes da CNBB.

Justificativa

A caminhada da Música Litúrgica no
Brasil tem uma história de experiências
de muitos anos de dedicação e seriedade.
Toda a riqueza que chegou até aqui devese a um trabalho colegiado de pessoas
especializadas. O melhor jeito de acertar
é trabalhar em equipe.
Estratégia
A Equipe de Reflexão de Música Litúrgica,
sob a coordenação do assessor da CNBB,
se reunirá duas vezes por ano, para aprofundar temas importantes e emergentes
ligados à Pastoral da Música Litúrgica da
Igreja no Brasil.
Responsáveis Setor de Música Litúrgica da CNBB
Período
16 e 17 de fevereiro em São Paulo, Centro
de Formação Sagrada Família.
7 e 8 de setembro em São Paulo, na Lareira
São José
Projeto 4
Objetivo

Vozes da Igreja, 2o Encontro de Ministros e Ministras da Música Litúrgica
Possibilitar um encontro de reflexão, conhecimento e ensaio do projeto de música
Litúrgica da CNBB, tendo em vista a unidade e a criatividade na expressão musical
da Igreja no Brasil.
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Justificativa

A Igreja no Brasil depara-se com uma rica
diversidade cultural e religiosa. Há necessidade de se criarem mecanismos de aproximação, entendimento e mais unidade.
Estratégia
As muitas parcerias possíveis ajudarão para
que aconteça este evento com êxito, começando pela CNBB, o Santuário, Rádio e TV
Aparecida, as Editoras Católicas etc...
Responsáveis Setor de Música Litúrgica da CNBB, Rádio e TV Aparecida.
Período
Novembro 2008

6.3 Setor de Arte Sacra
Projeto 1
Objetivo
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Publicação de um Subsídio (texto) já
em Elaboração pela Equipe de Reflexão
do Setor
Orientar os profissionais, presbíteros e agentes de pastoral que estão envolvidos na construção, reforma e manutenção dos edifícios,
obras de arte e arquivos das igrejas

Justificativa

Não há formação específica nos seminários
e os padres, quase sempre, são os responsáveis pelas edificações, pelas reformas,
restauros. A falta de formação e experiência gera dificuldades no trato e na orientação dos profissionais e da comunidade,
e espaços que não refletem nem a liturgia,
nem a teologia do Vaticano II e por vezes
até mesmo não levam em conta a realidade
sóciocultural da comunidade.
São poucos os profissionais especializados
que atuam nas igrejas, sobretudo nas áreas
carentes.
As dioceses não têm recursos para formar
as comissões de Arte Sacra, preparar os
profissionais, remunerá-los adequadamente, para que desenvolvam os projetos
e acompanhem as obras.
Faltam publicações específicas em português: livros, revistas.
Estratégia
Finalização do texto elaborado pela Equipe, correção e edição de um subsídio
Responsáveis Equipe de Reflexão do Setor Arte Sacra
Período
Publicação prevista para Abril/ 2008
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7. Comissão Episcopal Pastoral para o
Ecumenismo e o Diálogo Inter-religioso
Apresentação
A Comissão tem por missão promover o Ecumenismo e o Diálogo Inter-religioso na Igreja no Brasil.
Para alcançar tal missão, a Comissão conta com o
apoio do GREDIRE (grupo de reflexão ecumênica e
de diálogo inter-religioso) e se propõe:
• Promover o diálogo nos níveis Regional e
Nacional.
• Estimular as Comissões bilaterais existentes
e incentivar a criação de novas Comissões ou
Grupos de diálogo.
• Apoiar encontros e assembléias das Comissões bilaterais.
• Organizar o encontro anual dos Bispos refe
renciais para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso e dos Assessores dos Regionais, da
CNBB.
• Organizar o encontro anual de formação de
professores
• e responsáveis pelo Ecumenismo e Diálogo
Inter-religioso nos Institutos
• e Faculdades de Teologia, nos Regionais e
Dioceses.
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• Atuar em sintonia com o CONIC (Conselho
Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil).
• Implementar consultorias e outros projetos
em parceria com a “Casa da Reconciliação”,
a CESE (Coordenadoria Ecumênica de Serviços) e outros organismos ecumênicos.
• Motivar os Regionais e as Dioceses para ce
lebrar a Semana de Oração pela Unidade dos
Cristãos.
• Apoiar os Regionais e as Dioceses na organização de Comissões de Diálogo, conforme
a realidade religiosa regional e local.
• Atuar em sintonia com o CELAM, o Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos e
o Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, a partir da CNBB.

Introdução explicativa
O Programa reúne 13 projetos específicos, respondendo às atribuições descritas. Além disso, os projetos expressam cinco “frentes de atuação” da Comissão:
a) Qualificação de agentes: Projeto 1.
b) Articulação do diálogo: Projetos 3, 5, 6, 7, 10, 13.
c) Parceria com organismos ecumênicos: Projeto 2.
d) Espiritualidade: Projetos 9, 11, 12.
e) Reflexão e produção estratégica: Projetos 4, 8.
87

Projeto 1

EPE – Encontro de Professores e Responsáveis de Ecumenismo no Brasil
(Tema: Pentecostalismo).
Objetivo
Aprimorar o ensino e a prática ecumênica
dos Institutos Teológicos, Regionais e
Dioceses.
Justificativa Necessidade de formar agentes de diálogo
no quadro da Teologia e da Pastoral, a
partir do ensino ecumênico.
Estratégia
Encontro de estudo, com presença de
peritos e metodologia participativa, favorecendo a interação entre ensino e prática
do Ecumenismo.
Responsáveis Comissão.
Período
28 a 31 de janeiro, em Jundiaí.
Projeto 2
Objetivo

Justificativa
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Consulta Ecumênica sobre Fundamentalismo
Conhecer o fundamentalismo religioso no
cenário evangélico e católico brasileiro, e delinear ações pedagógico-pastorais que eduquem ao respeito, diálogo e convivência.
Efeitos do fundamentalismo no Brasil e
necessidade de uma adequada resposta
pedagógico-pastoral.

Estratégia

Reuniões da comissão preparatória. Definição do temário de estudos. Consulta com
peritos, representantes de Igrejas, delegados
de organismos ecumênicos e convidados.
Responsáveis Comissão e CESE (coordenadoria ecumênica de serviço).
Período
14 a 16 de abril, São Paulo.
Projeto 3

CRECES / Brasil – Comunhão Renovada de Evangélicos e Católicos no
Espírito Santo
Objetivo
Fomentar o diálogo católico-pentecostal
no Brasil, especialmente no âmbito do
laicato.
Justificativa Desafios do proselitismo e da intolerância
ao testemunho das Igrejas no Brasil; necessidade de ensaiar um diálogo baseado
na identidade batismal e no discipulado
de Jesus Cristo.
Estratégia
Reunir líderes de Igrejas e movimentos
carismáticos, discernir os valores comuns
de suas experiências e definir agenda de
diálogo.
Responsáveis Comissão e CRECES/Brasil
Período
30 de abril a 02 de maio 2008
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Projeto 4

Reuniões Semestrais do GREDIRE
– Grupo de Reflexão Ecumênica e de
Diálogo Inter-religioso.
Objetivo
Colaborar com a Comissão, mediante
reflexão e assessoria qualificada.
Justificativa Importância da reflexão e planejamento
articulados, no âmbito de ação ecumênica/inter-religiosa da CNBB.
Estratégia
Encontros semestrais de estudo, avaliação
e produção.
Responsáveis Comissão.
Período
29 de janeiro de 2008
21 de agosto de 2008*
Projeto 5
Objetivo
Justificativa
Estratégia
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Promoção do GRECAP – Grupo de Diá
logo Evangélico-Católico-Pentecostal
(Rio/Vale do Paraíba)
Fomentar o diálogo católico-pentecostal,
em vista de uma Comissão Nacional de
Diálogo Católico-Pentecostal.
Importância do diálogo no âmbito pentecostal brasileiro, para superar o proselitismo e possibilitar o testemunho comum.
Encontros quadrimestrais, com líderes de
Igrejas pentecostais e representantes de
movimentos carismáticos católicos, acompanhados diretamente pela Comissão.

Responsáveis Comissão e Coordenadoria do GRECAP.
Período
05 de março
30 de abril a 02 de maio
13 de agosto
22 de outubro
Projeto 6
Objetivo

Promoção do Diálogo Afro-Católico
Fomentar o diálogo entre Igreja Católica
e tradições religiosas africanas, especialmente o Candomblé, em vista de uma
Comissão Nacional de Diálogo AfroCatólico.
Justificativa Promoção da convivência, conhecimento
mútuo e valorização das tradições culturais africanas, no âmbito da crença e da
liberdade religiosa.
Estratégia
Encontros com líderes do Candomblé
com a Comissão, para delinear processo
e temática do diálogo, ainda inicial.
Responsáveis Comissão
Período
01-02 de julho de 2008

Projeto 7
Objetivo

Reunião da Comissão de Diálogo Religioso Católico-Judaico
Avaliar processo percorrido, indicar novos
representantes e definir agenda.
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Justificativa

Consolidar as relações judaico-católicas
no Brasil; prevenir expressões de antisemitismo; planejar ações a partir dos
valores comuns.
Estratégia
Encontro de lideranças, estudo de temas
comuns e agenda de atividades.
Responsáveis Comissão e DCJ.
Período
21 de setembro de 2008, em São Paulo.
Projeto 8

Produção de Subsídios:
1) O dom da unidade – espiritualidade e
devocional ecumênico
2) Comissão diocesana de diálogo – como
e para quê?
3) Guia de diálogo católico-judaico (nova
edição)
Objetivo
Promover a dimensão do diálogo (formação e prática) nas Dioceses.
Justificativa Atender demanda das Dioceses, sobretudo
aquelas que não organizaram suas Comissões de diálogo.
Estratégia
Subsidiar a espiritualidade e atuação
ecumênica das Dioceses, com material
didático, motivacional e facilitador.
Responsáveis Comissão e GREDIRE.
Período
03 de novembro 2008
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Projeto 9

Tradução do Caderno Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos 2009.
Objetivo
Providenciar tradução portuguesa do caderno da Semana da Unidade 2009.
Justificativa Cumprir solicitação do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos (Santa
Sé), divulgando o subídio.
Estratégia
Receber original, encaminhar tradução e
remeter texto ao Pontifício Conselho para
a Unidade dos Cristãos.
Responsáveis Comissão.
Período
29 setembro, em Taubaté.
Projeto 10
Objetivo

Seminário Teológico Católico-Luterano
Avançar no diálogo católico-luterano,
reunindo os responsáveis pelo diálogo,
pastorado e ensino teológico das duas
Confissões cristãs.
Justificativa Recepção e aplicação pastoral da Declaração conjunta católico-luterana sobre
Justificação por Fé e Graça.
Estratégia
Acompanhar a Comissão Nacional Católico-Luterana na preparação do evento.
Responsáveis Comissão e Comissão Nacional CatólicoLuterana.
Período
31 de abril (São Leopoldo)
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Projeto 11

Semana de Oração pela Unidade dos
Cristãos 2008
Objetivo
Celebrar os Cem anos de Oração pela
Unidade.
Justificativa Centenário da Semana da Unidade e
chance de reunir, na celebração, representantes das Comissões bilaterais (inclusive
pentecostais).
Estratégia
Divulgação de material, convite e celebração em Brasília, com presidência das
Igrejas do CONIC, bispos do CONSEP e
convidados.
Responsáveis Comissão e CONIC
Período
7 de maio, Brasília.

Projeto 12
Objetivo
Justificativa

Retiro Ecumênico 2008
Promover a espiritualidade ecumênica.
Importância da oração e partilha, no
encontro entre cristãos de diferentes
Confissões.
Estratégia
Retiro de oração e partilha, baseado na
Palavra de Deus e com uso da lectio
divina.
Responsáveis Comissão e Casa da Reconciliação.
Período
25 a 28 de abril, em Itaici.
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Projeto 13
Objetivo

13o Encontro Ecumênico – Sul 1
Consolidar a caminhada ecumênica no
Regional Sul 1.
Justificativa Cerca de 12 igrejas cristãs participam, com
programa de estudo, oração e planejamento, no âmbito do Regional.
Estratégia
Encontro ecumênico com seções de oração, estudo e oficinas temáticas, envolvendo leigos e ministros ordenados.
Responsáveis Comissão e Casa da Reconciliação.
Período
29 a 31 de agosto, em Itaici.
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8. Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço
da Caridade, da Justiça e da Paz
Introdução
O Papa Bento XVI, na sua Encíclica sobre o
Amor Cristão, nos exorta: “ Para a Igreja, a caridade
não é uma espécie de atividade de assistência social
que se poderia mesmo deixar a outros, mas pertence à
sua natureza, é expressão irrenunciável da sua própria
essência” (DCE, no 25). “O amor tem necessidade
também de organização enquanto pressuposto para um
serviço comunitário ordenado” (cf. DCE, n 20).
A Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da
Caridade, da Justiça e da Paz tem a missão de acompanhar as Pastorais Sociais, os Organismos, o Setor
de Mobilidade Humana e o Mutirão em Superação da
Miséria e da Fome, vinculados à CNBB, traduzindo a
solicitude da Igreja para com os mais pobres e indefesos. Seu principal objetivo é unir numa mesma postura
pastoral a fé e a vida; a oração e a ação.
“As Conferências Episcopais e as Dioceses
têm a missão de promover renovados esforços para
fortalecer uma Pastoral Social estruturada, orgânica
e integral, que faça presente nas novas realidades de
exclusão, marginalização e onde a vida é mais amea96

çada” (DA, 401).Tal missão pressupõe o discernimento
dos apelos do Espírito nas múltiplas interrogações
do mundo de hoje. À luz da Palavra de Deus, das
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora, a Igreja
procura manter-se atenta aos “sinais dos tempos”. A
exigência evangélica do serviço traduz as prioridades
da Comissão, integrando-nos com as do diálogo, do
anúncio e do testemunho, na caminhada da pastoral
de conjunto.
Essa tarefa requer um diagnóstico atualizado da
realidade sócio-econômica, política e cultural, identificando os principais desafios, buscando respostas
pastorais para a construção de uma sociedade justa,
solidária e fraterna, a caminho do Reino definitivo.
A era da comunicação e da informação nos impulsionam à sensibilização da opinião pública sobre o
papel da Igreja na construção do Reino, participando
da construção de uma sociedade justa e solidária.
Nesta perspectiva, é importante dar visibilidade à
ação social, com vistas a uma maior incidência na
transformação das estruturas injustas. A denúncia e o
anúncio, no espírito ético e evangélico, formam um
binômio complementar e indissociável. A presença
profética da Igreja num país marcado por desigualdades e injustiças sociais como o nosso constitui-se em
exigência delicada, mas, ao mesmo tempo, necessária
e intransferível.
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Constituição da 8a Comissão
A Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço
da Caridade da Justiça e da Paz é constituída por oito
Organismos e doze Pastorais Sociais Específicas.
Compõe também a Comissão o Setor das Pastorais da
Mobilidade Humana e a Comissão do Mutirão pela
Superação da Miséria e da Fome.
Organismos: Comissão Brasileira de Justiça e
Paz (CBJP); Cáritas Brasileira; Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Social (IBRADES); Centro de Estatísticas Religiosas e Investigações Sociais (CERIS),
Comissão Pastoral da Terra (CPT); Pastoral da Criança,
Pastoral do Menor e Pastoral da Sobriedade.
Pastorais Sociais Específicas: Pastoral Operária
(PO); Serviço Pastoral dos Migrantes (SPM); Conselho
Pastoral dos Pescadores (CPP); Pastoral dos Nômades;
Pastoral Carcerária; Pastoral da Saúde; Pastoral da
Mulher Marginalizada (PMM); Pastoral do Povo da
Rua; Pastoral Afro-Brasileira; Pastoral da Pessoa Idosa,
Pastoral da AIDS.
Setor das Pastorais da Mobilidade Humana:
Apostolado do Mar, Pastoral Rodoviária/estrada, Pastoral dos Migrantes, Pastoral dos Refugiados, Pastoral
dos Nômades, Pastoral dos Pescadores e Pastoral do
Turismo.
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Projeto 1
Objetivo

Reuniões da Comissão Episcopal.
Definir, encaminhar e acompanhar os vários projetos da Comissão.
Justificativa É atribuição da Comissão Episcopal planejar e monitorar os projetos anuais e definir
a ações com o auxílio dos assessores.
Estratégia
Três encontros anuais.
Responsáveis Presidente da Comissão.
Período
5 de março, 02 de abril e 28 de agosto
Projeto 2

Acompanhamento, Fortalecimento e
Articulação das Pastorais Sociais
Objetivo
Refletir, planejar e avaliar temas, projetos
e ações comuns, fortalecer a missão e a
articulação das Pastorais Sociais na Igreja
do Brasil, celebrar a sua caminhada, alimentando a espiritualidade no seguimento
de Jesus Cristo.
Justificativa As Pastorais Sociais são responsáveis pela
animação da ação social da missão evangelizadora da Igreja no Brasil e cumprem esta
missão em sintonia com a CNBB através
da Comissão 08.
Estratégia
Um encontro semestral de três dias.
Responsáveis Comissão Episcopal e Assessores
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Período

3 a 5 de março – Reunião das Coordenações Nacionais das Pastorais Sociais.
25 a 28 de agosto – Seminário de Pastoral
Social com Coordenações Nacionais,
representantes dos Regionais e os Bispos
referenciais das Pastorais Sociais.

Projeto 3

Assessoria às Coordenações e/ou Fórum das
Pastorais Sociais nos Regionais da CNBB.
Fortalecer as Pastorais nos Regionais da
CNBB, consolidando as ações em torno
dos Direitos Sociais, políticas públicas e
formação de agentes pastorais em vista da
Igreja de comunhão e participação.
A Comissão viabiliza e articula os esforços
da CNBB na organização de uma Pastoral
social orgânica e estruturada em todos os
seus 17 Regionais.
1) Um encontro de 3 dias em cada Regional
da CNBB, articulado com o Mutirão pela
Superação da Miséria e da Fome.
2) Acompanhamento e incidência das
Reformas na área da previdência e do
trabalho, tramitando no Congresso.
3) Pesquisa sobre o número e o perfil de
pastorais, organizações e entidades
sociais presentes nas dioceses, em
parceria com a Comissão Episcopal
pastoral para o Laicato.

Objetivo

Justificativa

Estratégia
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Responsáveis Comissão Episcopal e assessores.
Período
Data: a combinar com os respectivos
Regionais.
(17 encontros)
Projeto 4
Objetivo

Justificativa

Estratégia

Organização do Grito dos Excluídos
Acompanhar a organização do Grito dos
Excluídos, a elaboração dos seus subsídios
e motivar a realização do Grito nos Estados e nas Dioceses.
O Grito apresenta dados e causas da crescente exclusão social no País. Desmascara
o discurso de nação independente e livre
baseada numa história que reproduz esquemas de exclusão e segregação do seu
povo. Mobiliza milhares de pessoas, em
manifestações de rua, apresentando o rosto
e as propostas dos excluídos do país como
sujeitos de uma transformação social.
1) Duas reuniões com a coordenação
nacional e um encontro de capacitação
para articuladores estaduais do Grito.
2) Articulação com diferentes pastorais
e setores da Igreja e movimentos sociais.
3) Debates sobre a crescente exclusão
social e sobre os temas do grito.
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Responsáveis Comissão Episcopal, Assessores e Secretaria Nacional do Grito.
Período
21 de fevereiro - Reunião da Coordenação
do Grito dos Excluídos.
4 a 6 de abril - 10º Encontro Nacional de
articuladores do Grito.
Projeto 5
Objetivo

Justificativa
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Formação na Área Bíblica e Doutrina
Social da Igreja.
Fortalecer a reflexão e o estudo da Palavra
de Deus nos projetos das Pastorais Sociais,
junto aos seus agentes e junto aos sujeitos
de seus projetos e de sua missão.
A formação bíblica e da Doutrina Social
da Igreja é parte integrante da formação do
agente de pastoral social, tem sustentado a
missão específica das Pastorais Sociais e seu
aprofundamento se faz necessário diante dos
apelos da Conferência de Aparecida que vem
se intensificar pela realização do Sínodo sobre a Palavra, no ano de 2008. Uma atenção
especial para a formação é compromisso do
seminário de conclusão da 4ª SSB.

Estratégia

1) Reunião entre os Bispos e Assessores
das Comissões 08 e 04 da CNBB e
seus assessores para ações conjuntas
na direção do objetivo
2) Elaboração ou divulgação conjunta
das duas Comissões de subsídios de
orientação e formação para os grupos
de base das pastorais, bem como, sobre
leitura orante da Bíblia.
3) Reunião com Pastorais Sociais e outros Organismos da CNBB que oferecem cursos
com conteúdos sobre Doutrina Social da
Igreja/ Fé e política/Sociologia/Cidadania
para maior articulação e comunhão.
Responsáveis Comissões Episcopais e Assessores.
Período
1o Trimestre - Reunião entre as Comissões
08 e 04.
16 a 17 de junho - Reunião com Pastorais
e Organismos que oferecem cursos de
Formação na área social e política.
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Projeto 6
Objetivo

Livro: A Missão da Pastoral Social.
Apresentar a Pastoral Social da Igreja
no Brasil para o conjunto da sociedade
e contribuir para a compreensão dos novos desafios da pastoral social no atual
contexto Político e cultural. Apresentar e
visibilizar o compromisso social da Igreja manifestado pelas diversas pastorais
sociais. Promover as Pastorais Sociais na
Pastoral de conjunto e oferecer subsídio
para a formação dos agentes das diversas
pastorais na comunidade eclesial.
Justificativa Retomar e atualizar o número 1 da Coleção
Cartilhas da Pastoral social com aprofundamento bíblico-teológico em consonância com Aparecida e as novas diretrizes de
evangelização da Igreja no Brasil.
Estratégia
1) Lançamento do livro na Assembléia
Geral da CNBB.
2) Elaboração de um roteiro de formação
sobre Pastoral Social e indicação de estratégias para o fortalecimento das mesmas,
em consonância com a formação bíblica e
de doutrina social da Igreja, do projeto 5, a
ser oferecido aos Regionais e Diocese.
Responsáveis Comissão Episcopal, Equipe de Redação
e assessores.
Período
Março: elaboração do roteiro de formação.
Abril - 46a AG/CNBB – Lançamento do livro.
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Projeto 7

Captação e Administração de Recursos
para as Pastorais Sociais e Organismos.
Objetivo
Elaborar diretrizes consensuais sobre
captação e uso de recursos internacionais,
nacionais, públicos e privados.
Justificativa Constata-se uma maior consciência na
busca de alternativas viáveis e sustentáveis
para a manutenção e o fortalecimento dos
projetos e inúmeras atividades desenvolvidas pelas Pastorais e Organismos, no
cumprimento de sua missão. Ao mesmo
tempo, apresentam-se profundas e rápidas mudanças na conjuntura da cooperação internacional. Em nível nacional,
apresentam-se novos desafios e novas
possibilidades na área de recursos para
projetos sociais. Muitas dioceses e alguns
regionais também demonstram dificuldade
em assumir os novos projetos sociais e
encontrar caminhos de auto-sustentação
para as Pastorais.
Estratégia
Oficina com coordenadores nacionais da
Pastoral da Criança, Cáritas, Pastoral do Menor, CPT, Mutirão SMF, em preparação a um
seminário nacional sobre o tema em 2009.
Responsáveis Comissão Episcopal e Assessores.
Período
5 a 6 de junho - Oficina sobre captação e
administração de recursos.
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Projeto 8
Objetivo

Justificativa

Estratégia
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Compromissos da 4a Semana Social
Brasileira
Dar continuidade aos compromissos da
4a SSB, estimular as Pastorais sociais na
concretização dos mesmos e participar de
espaços sociais afins e parceiros.
Os compromissos se entende em vista de
continuar o processo de construção de um
novo Brasil e, em especial, aprimorar a
articulação das forças sociais.
1) Participação no processo de formação
da Assembléia Popular acompanhando
a relação - Pastorais Sociais e Assembléia Popular.
2) Participar de Campanhas Nacionais:
CF, Auditoria cidadã da Dívida, Limite
máximo da propriedade da terra, contra
rebaixamento da idade penal.
3) Acompanhar as reformas da Previdência, Política e trabalhista.
4) Apoiar e promover iniciativas de economia solidária.
5) Participar dos Conselhos de Direitos e
outros espaços de controle social.
6) Reavivar as CEBs, participando da
preparação do Intereclesial em 2009.

Responsáveis Comissão Episcopal e Assessores
Período
16-17 de fevereiro – Plenária da Assembléia Popular.
25-27 de janeiro – Ampliada das CEBs.
Reuniões dos Conselhos Nacionais
– CONSEA, Conselho Nacional da
Saúde, Conselho Nacional de Economia
Solidária, Comissão Nacional dos Direitos
Humanos, Conselho Nacional do Idoso,
Grupo de Trabalho Interministerial sobre
População de Rua.
Ao longo de 2008.
Projeto 9
Objetivo

Água como Direito Humano e um Bem
Público
Dar continuidade ao compromisso das
Igrejas no Brasil para que, na conjuntura
meio-ambiental nacional e do aquecimento global, o acesso à água seja de fato
reconhecido como “um dos direitos fundamentais do ser humano” (ONU 1992) e
bem público.
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Justificativa

A Comissão vem dando continuidade aos
compromissos assumidos pela CNBB na
CF de2003 – fraternidade e a água e aos
compromissos da 4a Semana Social Brasileira sobre Meio ambiente. Este projeto
é uma parceria entre CNBB e CONIC
e envolve ações concretas em defesa de
importantes mananciais de água e também
em defesa da Amazônia, propostas de mudanças de comportamento da população
em relação ao uso da água e mobilização
em torno da luta por políticas públicas
no acesso a água e saneamento básico. O
projeto situa-se no contexto das preocupações em relação ao aquecimento global
do Planeta e na perspectiva de Aparecida
– “Para que nossos povos tenham vida”.
Estratégia
1) Seminário Pan Amazônico
2) Três Seminários nacionais descentralizados.
3) Elaboração de cem mil cartilhas educativas
4) Construção de 100 cisternas.
Responsáveis Parceria: CONIC e Comissão
Período
Ao longo de 2008
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8.1 Comissão Brasileira de Justiça e Paz
Apresentação
A Comissão Brasileira de Justiça a Paz - CBJP,
criada em 1968, é um organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB. Tem a finalidade
de atuar na Construção da Paz entre os seres humanos,
especialmente no Brasil, a partir do ensino do Magistério Social da Igreja.
Seu objetivo geral situa-se em Construir uma
Cultura de Paz: superando as violências e promovendo a ética na política. Sabe-se que suas ações, mesmo
que necessárias, por si são insuficientes para a concretização desses propósitos, portanto, seu acerto é o
de favorecer ações em rede com entidades eclesiais
e da sociedade que dialoguem com as perspectivas e
finalidades da instituição em evidência.
Projeto 1
Objetivo
Justificativa

Participação no Fórum Social Mundial
Promover o intercâmbio com entidades internacionais relacionadas à Justiça e a Paz;
A necessidade de um fortalecimento do
sentimento entre as entidades participantes que existem alternativas concretas ao
pensamento único, identificar as proposições que circulam no FSM que possam se
adaptar à realidade brasileira.
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Estratégia
Promover oficina relacionada ao tema.
Responsáveis CBJP
Período
Janeiro de 2008
Projeto 2

Realização de Encontro Anual da Rede de
Comissões Justiça e Paz e Comissões Afins
Objetivo
Fortalecer a rede de ação das Comissões
Justiça e Paz. Projetar coletivamente as
ações de caráter nacional.
Justificativa Existem no Brasil mais de 45 Comissões
diocesanas, regionais e de congregações
religiosas que buscam compartilhar as
experiências que estão sendo desenvolvidas e, ao mesmo tempo, construir uma
proposta de ação comum, respeitada a
autonomia e especificidade da atuação de
cada um.
Estratégia
Encontro Nacional Presencial com Representantes das Comissões
Responsáveis Secretaria Executiva da CBJP
Período
De 10 a 13 de maio de 2008
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Projeto 3

Criar um Projeto Institucional para
CBJP
Objetivo
Reformular o Estatuto da Comissão;
Pensar ao longo prazo da CBJP e aonde
queremos chegar enquanto instituição.
Justificativa Necessidade premente de construir e fortalecer uma personalidade própria.
Estratégia
Por meio de reuniões da Secretaria Executiva da CBJP.
Responsáveis Secretário Executivo e Escritório Nacional
Período
De 01/08 a 14/09 de 2008
Projeto 4

Realização das Reuniões Mensais da
Secretaria Executiva
Objetivo
Avaliação, reflexão e encaminhamentos
práticos a fim de concretizar as ações
planejadas.
Justificativa Em razão da dinâmica da conjuntura política nacional e a permanente necessidade
de a CBJP posicionar-se diante dela. Ao
tempo de construir coletivamente as ações
da instituição e garantir o monitoramento
da execução do seu planejamento anual.
Estratégia
Elaborar até dezembro proposta de calendário anual de reuniões.
Responsáveis Escritório Nacional da CBJP
Período
Até dezembro
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Projeto 5

Participação nas Reuniões e Assembléias
da CNBB
Objetivo
Colaborar para manter viva a dimensão da
Justiça e da Paz na caminhada da igreja no
Brasil; eventualmente subsidiar a conferência em assuntos relacionados à política
e à economia (vide o texto relativo ao
Plano de Aceleração do Crescimento lançado recentemente pelo Governo Federal
- PAC) e assuntos vinculados à Justiça e a
Paz no Brasil.
Justificativa Sendo a CBJP um organismo vinculado
à CNBB, a presença constante nas reuniões supracitadas garantem a dimensão
de identidade da CBJP na caminhada da
Igreja no Brasil.
Estratégia
Acompanhamento permanente do calendário de reuniões do CONSEP e sintonizar-se
com a pauta proposta.
Responsáveis Secretário Executivo e Coordenador do
Escritório da CBJP
Período
Mensal – CONSEP
Anual – Assembléia da CNBB
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Projeto 6
Objetivo

Combate à Corrupção Eleitoral
Fortalecer e ampliar a democracia brasileira.
Justificativa A CBJP foi e continua sendo uma expressão desse rico movimento da sociedade
civil no processo de extirpar ou ao menos
minimizar a chaga da compra e venda de
votos, mecanismo que desvirtua a democracia em nosso país.
Estratégia
Fortalecer o Movimento de Combate à
Corrupção Eleitoral - MCCE
Responsáveis Secretário Executivo e Coordenador do
Escritório da CBJP
Período
Permanente
Projeto 7

Encontro em Preparação às Eleições Municipais de 2008 (Obs: por envolver outros
fatores sociais, a data poderá ser revista).
Objetivo
Definir as estratégias de mobilização,
educação e fiscalização das eleições municipais; fortalecer e ampliar os comitês
estaduais do Movimento de Combate à
Corrupção Eleitoral.
Justificativa Pela característica de atuação em rede do
Movimento, faz-se necessário que as entidades tenham sinergia em suas ações.
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Estratégia

Estimular encontros estaduais do MCCE;
realizar constantemente a interação com
os meios de comunicação das entidades
participantes do Movimento; interagir com
freqüência com as referidas entidades.
Responsáveis MCCE/CBJP
Período
12 e 13 de Março de 2008
Projeto 8

Objetivo
Justificativa

Estratégia
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Realização de IV Seminário Nacional
de Juízes, Promotores, Procuradores e
Advogados Eleitorais. (Obs: por envolver outros atores sociais, a data poderá
ser revista).
Elaboração de projeto financeiro e sensibilização das entidades parceiras do MCCE
e dos participantes.
As eleições brasileiras ainda são marcadas pelo abuso do poder econômico e em
muitos lugares pela utilização ilegal da
máquina administrativa; para combater
este mal que macula a democracia é preciso mobilizar os operadores do direito para
que tenham iniciativas concretas.
O Seminário será promovido pela CBJP
com forte parceria da Procuradoria Geral da
República e demais organizações participantes no Movimento Nacional de Combate à
Corrupção Eleitoral, além das entidades de
classes dos operadores do Direito.

Responsáveis CBJP, com as demais entidades integrantes
do Movimento Nacional de Combate à
Corrupção Eleitoral (MCCE)
Período
21 e 22 de Agosto de 2008
Projeto 9

Acompanhamento dos Projetos que
Pretendem Alterar a Lei 9840 no Legislativo.
Objetivo
Incidir nos projetos que tramitam no
Congresso Nacional, denunciando os
pontos que representem retrocesso à lei e
ao mesmo tempo influenciar as mudanças
que ampliem o alcance da mesma.
Justificativa Existem no Congresso Nacional projetos
de lei que objetivam alterar a Lei 9840 nos
elementos que garantem a sua eficácia. Desse modo, urge uma permanente vigilância
da sociedade civil ao Congresso Nacional,
aproveitando as propostas de alteração negativas e transformá-las em proposições que
ampliem a eficácia da Lei.
Estratégia
Através das assessorias parlamentares das
entidades atuantes no MCCE
Responsáveis Secretaria Executiva do MCCE/CBJP
Período
Permanente
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Projeto 10

Organização Mensal de Missa Seguida
de Reflexão Política no Café da Manhã
com os Parlamentares na CNBB.
Objetivo
Ajudar os parlamentares no exercício
de seus mandatos a atuarem dentro das
exigências éticas da fé cristã; estreitar o
relacionamento com os parlamentares
fazendo-os interlocutores em matérias de
interesse desta comissão.
Justificativa A constante demanda de parlamentares
católicos em buscar um espaço de vivência
de sua espiritualidade e simultaneamente
atuar como parlamentar dentro do ensinamento social da Igreja.
Estratégia
Estimular reflexões e partilhas de experiências dos parlamentares em tela, dando
ao mesmo tempo subsídios e estudos
qualificados de peritos e estudiosos na
DSI, relacionando-as com o dia a dia dos
parlamentares.
Responsáveis CBJP/Assessoria Política da CNBB
Período
Toda 3a Quinta-feira do mês
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Projeto 11

Participação nos Debates e Audiências
Públicas acerca da Reforma Política
(Obs: a CBJP integra o grupo de estudo e acompanhamento instituído pela
CNBB acerca deste tema).
Objetivo
Envolver a rede de comissões Justiça e
Paz na temática; despertar o interesse das
entidades que participam do Fórum pela
Reforma Política da necessidade de mudanças na estrutura do Tribunal Superior
Eleitoral tornando-o mais ágil na apreciação dos processos e a criação de Juízes.
Justificativa A partir da necessidade da sociedade civil,
acompanhar e influenciar em todo ciclo
de debates a cerca Reforma Política, garantindo assim que ela não se restrinja ao
parlamento e ao mesmo tempo propicie
uma necessária reforma política.
Estratégia
Por meio de ações integradas com outras
entidades sensíveis à temática.
Responsáveis Sec. Executivo e Coordenador do Escritório da CBJP
Período
Permanente
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Projeto 12

Realização de Seminário sobre Cultura
de Paz nas Regiões Sudeste e Norte
Objetivo
Incentivar a criação de Comissões nas
Dioceses dessas regiões; inserir o tema
no plano pastoral das dioceses e regionais;
dinamizar e revitalizar antigas comissões e
fortalecer as atuais; dialogar com os meios
de comunicação local; coleta de insumos
para a elaboração de subsídios.
Justificativa É preciso mobilizar as comunidades para
que tomem consciência das violências que
ocorrem em seu espaço cotidiano e tomem
atitudes concretas para sua superação,
organizando iniciativas de maior socialização, ou cobrando do poder público as
ações necessárias.
Estratégia
Compartilhar experiências concretas de
combate à violência e sensibilizar agentes
para a definição de “espaços de paz” nas
comunidades.
Responsáveis CBJP
Período
De 05 a 25 de Novembro de 2008
Projeto 13
Objetivo

118

Elaboração de Subsídios Cartilha, Fôlderes e Cartazes.
Subsidiar as ações e estudos de agentes
pastorais e lideranças comunitárias nos
seus trabalhos.

Justificativa

Ausência de subsídios que dialoguem
com a riqueza do Ensinamento Social da
Igreja.
Estratégia
Estimular a realização de seminários e
estudos de peritos que posteriormente
sirvam de insumo da elaboração desses
subsídios.
Responsáveis Membros e consultores da CBJP
Período
Permanente
Projeto 14
Objetivo

Justificativa

Interação com o Poder Público nos Diversos Níveis
Apresentar denúncias de situações que
violem os direitos humanos; sugerir alterações nas leis que ampliem o respeito
aos direitos humanos e propor políticas
públicas para o setor.
Comumente as entidades da sociedade
civil acostumaram-se a relacionar-se com
o Estado por meio de protestos e ações de
caráter reivindicativo. Com a redemocratização do país novos desafios surgiram:
o diálogo propositivo com o Estado.
Sintonizada com este tempo, a CBJP pela
sua expertise em sugerir às autoridades
ações e políticas públicas que garantam a
integridade da pessoa humana é freqüentemente acionada para um diálogo franco
e positivo.
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Estratégia

Valorizar os espaços institucionais de diálogo que existem no Estado, a exemplo
de conselhos, fóruns, mesas de diálogo e
conferências temáticas.
Responsáveis Membros e consultores da CBJP
Período
Permanente
Projeto 15
Objetivo

Dívida e Direitos Sociais
Defender os atuais direitos consagrados
na Constituição e na perspectiva de universalizá-los.
Justificativa Com a vigência do pensamento liberal a
partir dos anos 90, de maneira orquestrada
setores da elite econômica, política e midiática atuaram e ainda atuam no sentido
de desregulamentar ou mesmo retirar
direitos duramente conquistados na Carta
de 88, especialmente no que se refere à
Previdência Social.
Estratégia
Fortalecer a ação integrada com os parceiros da CAFOD no Brasil, movimentos e
sindicais afeitos ao tema.
Responsáveis Membros e consultores da CBJP
Período
Permanente
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Projeto 16

Realizar Cursos, Palestras e Oficinas
sobre a Cartilha dos Direitos Sociais:
“Todos os Direitos Básicos para Todas
as Pessoas – Como Acessar Direitos”
Objetivo
Transformar a cartilha num instrumento
de mobilização da rede de comissões;
oferecê-la como ferramenta na formação
de lideranças para atuarem na defesa dos
direitos sociais; popularizar o tema, aproveitando a rede católica de comunicação
(Estamos estudando transformar a cartilha
em linguagem televisiva e radiofônica).
Justificativa Com a vigência do pensamento liberal a
partir dos anos 90, de maneira orquestrada
setores da elite econômica, política e midiática atuaram e ainda atuam no sentido
de desregulamentar ou mesmo retirar
direitos duramente conquistados na Carta
de 88, especialmente no que se refere à
Previdência Social.
Estratégia
Fortalecer a ação existente do Programa
Justiça Econômica, Dívida e Direitos
Sociais.
Responsáveis Escritório Nacional da CBJP
Período
Permanente
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Projeto 17
Objetivo

Realização de Curso de Formação
Formar lideranças no território Brasileiro
para que sejam multiplicadores e facilitadores do acesso das pessoas mais carentes
a seus direitos sociais básicos.
Justificativa Necessidade de multiplicar lideranças com
conhecimento na temática e desse modo
ampliar o acesso das pessoas carentes aos
seus direitos sociais básicos.
Estratégia
Formar lideranças
Responsáveis Rede de Comissões de Justiça e Paz
Período
Até Junho de 2008

8.2 Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
(IBRADES)
Projeto 1
Objetivo
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Assessoria às Pastorais Sociais e Movimentos Articulados com a CNBB
Sensibilizar os agentes e membros das pastorais sociais para a urgência da presença
da consciência cristã e de sua responsabilidade ética nas dimensões política e social
da realidade brasileira, valorizando a formação política cristã para a cidadania.

Justificativa

As pastorais sociais e movimentos continuam sendo uma das principais forças sociais; reúnem multiplicadores, cuja ação é
estratégica e a quem podemos ajudar, seja
a aprenderem uma visão mais ampla da
realidade, seja a discernirem e avaliarem
sua própria prática.
Estratégia
Atendimento às solicitações de assessoria
em diversas atividades promovidas pelas
pastorais sociais e/ou movimentos articulados com a CNBB
Responsáveis Equipe do IBRADES
Período
Durante todo o ano
Projeto 2
Objetivo

Justificativa

Curso de Formação Cristã para a Cidadania
Proporcionar formação sobre a sociedade
no plano ético e político, na perspectiva da
visão cristã do mundo e da ação solidária,
valorizando a formação política para a
cidadania
Propiciar a reflexão e o aprofundamento para
apoiar o serviço transformador da Igreja à
sociedade, ajudando pessoas-referência a
melhor compreenderem a realidade (mundial
e nacional), melhor planejarem suas atividades e avaliarem estas.
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Estratégia

Curso de quatro semanas, em janeiro,
reunindo cerca de trinta “multiplicadores”
(agentes e líderes) das diversas regiões,
com prioridade para aquelas mais carentes.
Responsáveis Equipe do IBRADES e colaboradores
Período
Mês de janeiro
Projeto 3
Objetivo
Justificativa

Estratégia
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Cursos de Formação de Educadores
Populares
1) Teorizar a prática em vista da transformação dos processos sociais; 2) Orientar para a
sistematização e planejamento das práticas
A atuação nos meios populares é um desafio que requer de todos nós a postura de
estarmos sempre “em construção”. Nossa
ação deve ser comprometida e eficaz, mas
também dinâmica, alegre, portadora de um
sentido e não um “peso” a ser carregado.
Realização de um curso anual, para educadores/lideranças de cidades da Região do
Entorno do Distrito Federal, das Cidades
Satélites e de Brasília. O curso é realizado
em 4 módulos em finais de semana, com três
encontros de uma manhã nos intervalos dos
módulos e reuniões periódicas de avaliação
e planejamento com pessoas indicadas pelos
participantes de cada cidade.

Responsáveis Equipe do IBRADES
Período
Anualmente
Projeto 4

Atividades de Reflexão – Debates e Estudos Temáticos de Situações Atuais
Objetivo
Promover uma reflexão cristã sobre importantes temas importantes sócio-culturais,
de atualidade ou mais fundamentais
Justificativa Há rápidas e profundas evoluções nos
campos políticos, sociais, culturais e ambientais, com importantes impactos éticos
e morais. O Ibrades quer favorecer a reflexão sobre esses fenômenos. Criar espaço
de diálogo da Igreja com a sociedade em
seus vários universos, acadêmico, políticoadministrativo, popular.
Estratégia
Promoção de mesas redondas, cine-fóruns,
seminários, jornadas de estudo, com outros
parceiros próximos (CBJP, IBrAP).
Responsáveis Equipe do IBRADES e colaboradores
Período
Eventos programados com freqüência
semanal-mensal
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Projeto 5

Participação e Promoção de Redes
Nacionais e Internacionais diante dos
Processos de Globalização do Mundo
Objetivo
Sensibilizar a opinião pública, e em particular a opinião pública cristã sobre as novas dimensões dos desafios de luta contra
a pobreza, miséria e injustiça.
Justificativa As transformações das sociedades têm
uma dimensão não só local, mas também
nacional, internacional e mundial. Necessidade de articular o local e o mundial.
Estratégia
Avisar e informar sobre o papel dos
organismos e entidades internacionais
como OMC, FMI. Participar de redes já
existentes, ligadas ou próximas das Igrejas: Campanha Jubileu Sul, da campanha
contra a ALCA, IJND
Participar dos principais encontros da
sociedade civil, em particular dos Fóruns
sociais nacionais ou internacionais.
Responsáveis Equipe do IBRADES em parcerias nacionais e internacionais
Período
Durante todo o ano
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Projeto 6

Curso de Atualização na Doutrina Social da Igreja
Objetivo
Fundamentar uma ação pastoral da presença
da Igreja na sociedade e no mundo hoje de
acordo com a Doutrina Social da Igreja.
Justificativa Atender às necessidades de formação e
reflexão das comunidades eclesiais que
atuam a partir da fé na realidade social.
Estratégia
Realização de cursos no Brasil a pedido
de grupos, comunidades e dioceses, como
estudo dos cadernos de Doutrina Social
da Igreja.
Responsáveis Equipe do IBRADES
Período
Durante todo o ano
Projeto 7
Objetivo

Justificativa

Justiça Econômica: Dívidas e Direitos
Sociais
Defender e aumentar os direitos sociais
básicos do povo. Consolidar as conquistas
da Seguridade Social. Inscrever a modernidade social em projetos de leis. Formação
de 3.500 agentes e militantes para defender
os direitos sociais.
As dívidas públicas continuam sendo um
obstáculo maior para o desenvolvimento
social. Há campanhas de setores conservadores para reduzir e privatizar os direitos
sociais inscritos na Constituição.
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Estratégia

Parceria de quatro entidades ligadas ou
próximas da Igreja (pastorais sociais, grito
dos excluídos, CBJP e Campanha/rede
Jubileu) com a agência internacional de
solidariedade CAFOD. Formar agentes e
militantes sobre o tema dos direitos sociais
básicos. Atuar junto com outras entidades
da sociedade civil e fazer lobby junto aos
poderes instituídos. Promover a participação e mobilização popular.
Responsáveis As quatro entidades e CAFOD. Execução:
o GT com uma representante do Grito e
um do IBRADES
Período
Três anos

8.3 Pastoral da Criança
Projeto 1
Objetivo

Avançar para Águas mais Profundas
Aumentar cobertura da Pastoral da Criança
entre as crianças pobres.
Justificativa As crianças mais pobres são as mais vulneráveis e necessitam de maior apoio.
Estratégia
Foco nas ações básicas, busca de parcerias,
busca ativa de novas lideranças, capacitadores e coordenações.
Responsáveis Coordenações da Pastoral da Criança em
todos os níveis
Período
Contínuo
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Projeto 2

Missionários Leigos da Pastoral da
Criança
Objetivo
Implantar a Pastoral da Criança em Municípios com mais de 80% de crianças
pobres através de equipes de leigos missionários.
Justificativa “Para mim anunciar o Evangelho não é
motivo de orgulho, é uma necessidade que
se me impõe: ai de mim se não anunciar o
Evangelho” (1 Cor 9,16).
A formação dos missionários é fundamentada na Missão Evangelizadora da Igreja,
explicitadas nas Diretrizes Gerais da Ação
Evangelizadora da Igreja no Brasil.
Estratégia
Os missionários recebem um mês de formação em missão e permanecem 11 meses
em um município pobre. Neste tempo,
formam lideranças locais que assumem a
Pastoral da Criança após sua saída. A cada
ano forma-se novo grupo de missionários
para atuar em novos municípios.
Responsáveis Equipe Missionária da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança
Período
2008
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Projeto 3
Objetivo

Formação Contínua
Manter a Pastoral da Criança dinâmica e
atuante na sociedade.
Justificativa A formação contínua dos voluntários é
condição essencial para mantê-los atualizados, animados e firmes em sua missão.
Estratégia
Capacitação e acompanhamento de todos
os líderes e coordenadores da Pastoral da
Criança na versão atualizada do Guia do
Líder; ampliação e capacitação das equipes
de multiplicadores e capacitadores.
Responsáveis Coordenações da Pastoral da Criança em
todos os níveis
Período
Contínuo.
Projeto 4
Objetivo
Justificativa
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Articulador da Pastoral da Criança
junto aos Conselhos de Saúde
Promover o Controle Social na área de saúde, visando a construção de uma sociedade
justa e solidária.
As ações básicas de saúde, educação e cidadania realizadas com as famílias, quando
complementadas com políticas públicas,
contribuem para o desenvolvimento infantil e proporcionam a diminuição da
morbi-mortalidade infantil e materna.

Estratégia

Capacitar e acompanhar um articulador em
cada um dos 4.063 municípios com Pastoral da Criança, com a função de acompanhar a atuação do Conselho de Saúde
Responsável Equipe Técnica de Políticas Públicas da
Coordenação Nacional da Pastoral da
Criança;
Período
2008
Projeto 5
Objetivo

Justificativa

Pastoral da Criança no Sistema Prisional Feminino
Acompanhar gestantes e crianças internas
e externas (filhas das detentas) visando o
aumento do vínculo afetivo das detentas
com sua família; colaborar com a reinserção das reeducandas na sociedade após
ganharem liberdade.
As mulheres costumam ser abandonadas
por sua família nas prisões, perdendo
vínculo com suas crianças, e, ao sair das
mesmas, encontram poucas oportunidades
de reintegração em suas comunidades. Ao
se tornarem líderes da Pastoral da Criança
passam a fazer parte desta grande família
e têm oportunidade de atuar dentro do
presídio e, após receberem a liberdade,
em suas comunidades.
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Estratégia

Capacitar reeducandas nos presídios, delegacias e centros de ressocialização femininos nas ações básicas de saúde, educação
e cidadania da Pastoral da Criança/Guia
do Líder.
Responsáveis Coordenação Nacional e dos Setores/
Dioceses de Salvador/BA, Barreiras/BA,
Jequié/BA, Recife/PE, Belém/PA, Porto
Alegre/RS, Arquidiocese do Rio de Janeiro/RJ, Vitória/ES, Fortaleza/CE, OlindaRecife/PE e Pesqueira/PE, Cuiabá/MT,
Blumenau/SC, Florianópolis/SC, Manaus/
AM, Aracaju/SE, Feira de Santana/BA,
Itabuna/BA, Serrinha/BA, Arquidiocese
de Salvador/BA, Joinville/SC, Viana/MA,
Picos/PI, Paulo Afonso/BA, Teixeira
Freitas/BA, Vitória da Conquista/BA,
Cristalândia/TO, com expansão gradual
para outras Dioceses.
Período
2008
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8.4 Pastoral Operária
Projeto 1

1o de Maio – Dia dos Trabalhadores e
Trabalhadoras
Objetivo
Celebrar o Primeiro de Maio como dia
importante de luta dos trabalhadores e
trabalhadoras, denunciando o sistema neoliberal capitalista, revitalizando a nossa
esperança e sonho.
Realização de celebração e missa – semana
do trabalhador nas Comunidades/Paróquias
– Romarias – Manifestações culturais.
Justificativa Precisamos ter a convicção e o sentimento
de que esse dia pertence a todos/as os/as
trabalhadores/as, estejam empregados/as
ou desempregados/as.
Responsáveis Coordenações estaduais e diocesanas da
Pastoral Operária em parceria com outras
pastorais e entidades da sociedade civil.
Período
Maio/2008
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Projeto 2

16a Assembléia Nacional da Pastoral
Operária
Objetivo
É um momento de apreciação e definição
do Eixo Articulador, pois o mesmo tem o
papel de orientar e unificar os trabalhos da
Pastoral Operária em todo o Brasil.
Contribuir para termos um maior clareza dos
desafios postos para ação da Pastoral Operária Nacional nos próximos 03 anos.
Justificativa Vamos fazer da 16a Assembléia Nacional
um grande momento de lucidez profética. Compreendemos que o contexto que
influenciou o surgimento e atuação da
Pastoral Operária na década de setenta é
completamente diferente do contexto que
influenciou a sua atuação nas décadas de
oitenta e noventa e será mais diferente
ainda nos tempos atuais.
Responsáveis Colegiado Nacional da Pastoral Operária
Coordenações estaduais da Pastoral Operária
Coordenações diocesanas da Pastoral
Operária
Período
De 22 a 25 de Maio de 2008
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Projeto 3

29 anos da Morte de Santo Dias da
Silva
Objetivo
Fazer memória da vida do operário Santo
Dias da Silva, assassinado pela repressão
policial no dia 30 de Outubro de 1979,
durante a greve em São Paulo, lembrando
também a luta de tantos outros que derramaram o seu sangue e que não foi em vão,
como em vão não foi o sangue de Jesus
Cristo derramado na cruz.
Justificativa A lembrança da sua fé, garra, perseverança e
atuação junto aos trabalhadores/as nos motiva a continuarmos firmes a caminhada .
Responsáveis Coordenações estaduais e diocesanas da
Pastoral Operária em parceria com outras
pastorais.
Período
Mês de Outubro/2008 - encerra no dia 30
de Outubro com atividades nos estados e
dioceses.
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8.5 Pastoral da Pessoa Idosa
Projeto 1
Objetivo

Capacitações do Guia do Líder
Capacitar todos os líderes atuantes e os
novos líderes e coordenadores no Guia
do Líder da Pastoral da Pessoa Idosa que
estará impresso até março de 2008
Justificativa O Guia do Líder da Pastoral da Pessoa
Idosa é o material didático para que o líder
possa ter os conhecimentos básicos para
realizar a sua missão na Pastoral.
A proposta é de capacitar 20 mil pessoas
iniciando em 2008 até 2009.
Responsáveis Ir. Terezinha Tortelli e equipe nacional de
capacitação vai capacitarão os multiplicadores nos Estados. Estes multiplicadores irão
capacitar os capacitadores nas dioceses e
estes capacitarão os líderes nas paróquias
Período
Capacitação dos multiplicadores até junho
de 2008;
Capacitação de capacitadores e líderes em
2008 e 2009
Projeto 2
Objetivo
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4 Encontros Regionais com Coordenadores Estaduais e Diocesanos
Fortalecer os coordenadores na missão,
atividades e na formação contínua dos
coordenadores.

Justificativa

Fortalecer a missão, trocar experiências,
avaliar e planejar as ações e metas para
2008.
Responsáveis Equipe nacional
Período
Os encontros acontecerão no primeiro
semestre de 2008, em Florianópolis -SC,
João Pessoa - PB, Belo Horizonte - MG e
Manaus - AM
Projeto 3
Objetivo

Assembléia Geral
Avaliar as ações executadas, planejar as
metas e o orçamento para o exercício
seguinte, aprovar as contas do execício
anterior.
Justificativa A Assembléia é anual, conforme o Estatuto
e Regimento Interno. Reúne os coordenadores estaduais e os conselhos Diretor,
Econômico e Fiscal com a coordenação
nacional para tratar de todos os temas
referentes à caminhada da Pastoral da
Pessoa Idosa e seu planejamento para o
ano seguinte.
Responsáveis Coordenação Nacional da Pastoral da
Pessoa Idosa
Período
Novembro de 2008
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Projeto 4

5 Encontros de Novos Coordenadores
Diocesanos e Estaduais na Sede Nacional em Curitiba
Objetivo
Aprofundar a mística e missão da Pastoral
da Pessoa Idosa, conhecer a metodologia
de trabalho e as ferramentas disponíveis
para organizar e utilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da Pastoral
da Pessoa Idosa.
Justificativa É importante que os novos coordenadores
diocesanos e estaduais, quando assumem
esta missão, indicados pelo Bispo, possam
receber uma formação específica para desenvolver a missão e gestão da coordenação.
Responsáveis Equipe Nacional
Período
Acontecerão nos meses de março, maio,
julho, setembro e dezembro de 2008.

8.6 Pastoral Carcerária Nacional
Projeto 1
Objetivo

Assembléias Estaduais
Eleição da coordenação estadual, formação dos agentes
Justificativa O encontro anual dos agentes de pastoral é
fundamental para animar a caminhada e também melhorar a formação de nossos agentes.
Responsáveis Coordenação estadual.
Período
Acontece anualmente, cada estado tem
data específica.
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Projeto 2
Objetivo

Encontro Nacional
Formação dos coordenadores estaduais,
atualização de subsídios, troca de experiências, avaliação da caminhada.
Justificativa A cada 2 anos todos os coordenadores estaduais encontram-se para discutir a linha de
atuação da Pastoral Carcerária e também
os objetivos para os próximos anos.
Responsáveis Pe. Gunther Zgubic
Período
Novembro de 2008 em São Paulo (dia e
local a ser definidos ainda).
Projeto 3

Encontro da Coordenação Executiva
Nacional
Objetivo
Articulação das atividades em nível nacional.
Justificativa Encontro para que a equipe executiva
colabore com coordenador nacional nas
demandas, por exemplo, articulação de
políticas públicas, participação em eventos etc.
Responsáveis Pe. Gunther Zgubic
Período
Semestral (geralmente fevereiro e agosto).
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Projeto 4

Encontro da Pastoral Carcerária Cone
Sul/América Latina
Objetivo
Integração das atividades da Pastoral Carcerária nos países
Justificativa Troca de experiências, planejamento de
atividades conjuntas, articulação internacional.
Responsáveis Pe. Gunther Zgubic
Período
Uma vez por ano, data para 2008 ainda
não está definida.
Projeto 5

Encontro Nacional de Advogados e
Operadores de Direito
Objetivo
Integração e formação dos advogados
voluntários da PCr
Justificativa Com o encontro é possível formar advogados para o combate à Tortura e
outros tratamentos cruéis, desumanos e
degradantes, elaborar subsídios, discutir
a atuação da PCr.
Responsáveis Davi Pedreira (advogado)
Período
12 a 14/09/2008 em Brasília
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Projeto 6
Objetivo
Justificativa

Formação nas Dioceses
Manter atualizados todos os agentes da PCr
Implementar a atividade pastoral em todas
as dioceses
Responsáveis Coordenadores diocesanos.
Período
A critério de cada coordenador.
Projeto 7
Objetivo

Pastoral de Conjunto
Troca de informação e trabalho com demais Pastorais da Igreja
Justificativa Melhorar o atendimento aos pobres, tentando fazer um atendimento completo.
Responsáveis Coordenadores Nacional, estaduais e
diocesanos.
Período
Sempre que possível.
Projeto 8
Objetivo

Assembléia Estadual de SP
Eleição da coordenação estadual, formação dos agentes
Justificativa Troca de experiências, planejamento de
atividades conjuntas, articulação estadual.
Responsáveis Pe. Valdir João Silveira
Período
16-18 de maio em São José do Rio Preto
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Projeto 9
Objetivo
Justificativa

Assembléia Estadual AP
Eleição da coordenação
Troca de experiências, planejamento de atividades conjuntas, articulação estadual.
Responsáveis Ana Maria Risante
Período
Data a definir

Projeto 10

IX – Encontro Estadual de Pernambuco
Objetivo
Formação e eleição da coordenação estadual.
Justificativa Troca de experiências, planejamento de atividades conjuntas, articulação estadual.
Responsáveis Lenilson Freitas
Período
16 a 18 de maio

8.7 Conselho Pastoral dos Pescadores
Projeto 1
Objetivo

Justificativa
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Assembléia Nacional
1) Avaliar o resultado da ação do CPP no
triênio de 2005 a 2007;
2) Redefinir as principais linhas de ações
3) Eleição para diretoria, secretariado e
conselho fiscal
Melhorar a atuação junto aos pescadores
e as pescadoras onde o CPP conseguir
chegar e garantir dentro da instituição o
processo democrático.

Responsáveis Laurineide Maria Santana e Divino Tomás
Período
04 a 08 de março de 2008
Projeto 2

Mobilização Nacional de Luta dos Pescadores e Pescadoras – 22/11
Objetivo
1) Dar visibilidade aos problemas enfrentados pelos pescadores e pelas
pescadoras artesanais no Brasil
2) Resgatar a história de lutas da categoria
artesanal
Justificativa “A Revolta da Chibata” aconteceu no dia
22 de novembro com a rebelião liderada
por João Candido; os marujos de três
navios de guerra, em 1910, se levantaram
contra os mal trato e opressão.
Desde o tempo do Império os pescadores
brasileiros vinham sofrendo muita opressão, seja pelo regime de escravatura seja
pelos impostos extorsivos do pescado,
como também pelos sorteios militares os
chamados “impostos de sangue”.
Motivar a mobilização neste dia é resgatar
a história.
Responsáveis Equipes regionais
Período
22 de novembro
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Projeto 3
Objetivo

Encontro Nacional das Pescadoras
1) Motivar a organização das mulheres
pescadoras;
2) Lutar pelo reconhecimento do trabalho
feminino no mundo da pesca
Justificativa Contribuir na organização das pescadoras para que possam garantir a identidade como profissional da pesca e os
direitos sociais.
Responsáveis Maria Jose Pacheco
Período
Maio
Projeto 4
Objetivo

Seminário Nacional de Piscicultura
1) Ampliar o debate sobre o impacto da
piscicultura na atividade da pesca artesanal;
2) Contribuir na posição política do CPP
sobre a piscicultura.
Justificativa A política do governo federal através está
investindo como a única alternativa para o
setor pesqueiro é a piscicultura, como essa
atitude não tem política de desenvolvimento sustentável para a pesca artesanal.
Responsáveis Raimundo Marcos
Período
Julho
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8.8 Pastoral Afro-brasileira
Projeto 1

Encontro Anual dos Padres, Bispos e
Diáconos Negros.
Objetivo
1. Dar continuidade à realização dos
Encontros anuais que proporcionem a
articulação dos Bispos, Presbíteros, Diáconos Negros com outros presbíteros
solidários à causa.
2. Despertar vocações, dentro da espiritualidade e mística afro-brasileira.
3. Empreender ações solidárias dentro dos
objetivos da ação evangelizadora.
Justificativa A formação continuada e a capacitação dos
padres, bispos e diáconos negros podem
contribuir para o resgate das suas culturas
e identidade.
Estratégia
Participação na Comissão Preparatória,
reunião da Diretoria do IMA e grupos
específicos.
Responsáveis IMA, PASTORIAL AFRO-BRASILEIRA, GRT
Período
28 a 31 de julho de 2008

145

Projeto 2

Formação e Capacitação de Lideranças,
Assessores e Coordenadores da Pastoral
Afro-Brasileira.
Objetivo
Acompanhar e articular encontros, retiros
para formação de liderança, nas dioceses
e regionais.
Justificativa As pastorais exigem sempre agentes com
capacidade crítica e compromisso com a
transformação da sociedade.
Estratégia
Cursos, seminários, encontros para grupos,
dioceses e regionais.
Responsáveis GRT, IMA, Comissões 3, 7 e o PROFAMPA
Período
2008
Projeto 3

Inculturação da Liturgia nos Meios
Afro-Brasileiros e nas Expressões de
Religiosidade Popular
Objetivo
Refletir e trocar experiências litúrgicas e
na religiosidade popular.
Justificativa Continuação da reflexão sobre as práticas
celebrativas, a partir dos elementos afrobrasileiros.
Estratégia
Seminários com especialistas e agentes
de pastoral.
Responsáveis Comissões 6, 7, GRT, IMA, Regional (is),
Setor Cultura, Pastoral Afro-brasileira.
Período
2008
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Projeto 4

Revisão do Estudo da CNBB 85, “Pastoral Afro-Brasileira” e Reunião do Grupo
de Reflexão Teológica (GRT)
Objetivo
Rever o referido documento devido a várias conquistas das comunidades negras e
a outros questionamentos surgidos.
Justificativa A CNBB estará estimulando as comunidades a assumir e a realizar políticas afirmativas, a continuar organizando a PAB.
Estratégia
Especialistas, as lideranças e os grupos da
PAB colaborando com esta revisão a partir
de orientações dadas pelo GRT.
Responsáveis GRT, IMA, ATABAQUE, Setor Cultura,
Pastoral Afro-brasileira.
Período
2 a 10 de abril de 2008 – Tema de estudo
na Assembléia dos Bispos durante 2008
– Estudo nos regionais

Projeto 5
Objetivo
Justificativa

Reunião dos/as Líderes de Cada Regional da CNBB Juntamente com o Grupo
de Reflexão Teológica (GRT)
Fortalecer a animação e implementação da
Pastoral Afro-brasileira, em cada regional,
em cada Diocese.
Para uma articulação e projetos entre as
entidades negras a fim de que a Pastoral
seja mais orgânica, evangelizadora
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Estratégia

Reuniões dos/as líderes de cada regional
com o GRT e representantes de grupos
específicos.
Responsáveis GRT e representantes do IMA, Apns e
Atabaque
Período
2008 – duas reuniões durante o ano

8.9 Pastoral do Menor
Projeto 1

Reunião do Conselho Nacional da PAMEN
Reunião da Coordenação Nacional
Objetivos
1) Encaminhamentos em preparação próxima da VI Assembléia Nacional
2) Avaliar a gestão do Conselho Nacional
no triênio que termina.
Justificativa Esta é a última Reunião do atual Conselho
antes da VI Assembléia, que elegerá a
nova Coordenação Nacional, bem como
o Conselho Nacional. Para tanto, faz-se
necessária esta reunião para os últimos
preparativos da VI Assembléia Nacional.
Responsáveis Secretariado Nacional
Período
06 de março de 2008 (reunião da Coordenação)
07 a 09 de março de 2008 (reunião do
Conselho)
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Projeto 2

VI Assembléia Nacional da Pastoral
do Menor
Objetivos
1) Avaliar a caminhada da PAMEN nestes
30 anos, a partir de sua missão profética;
2) Celebrar a história da PAMEN nestes
30 anos de lutas, desafios e conquistas, junto às Crianças e Adolescentes
(CriAds);
3) Fortalecer a prática da PAMEN junto
às CriAds, à luz dos eixos fundamentais: Justiça, Solidariedade, Organização e Mística;
4) Definir prioridade(s) para o próximo
triênio (2008 – 2011);
5) Eleger a Coordenação da PAMEN em
suas várias instâncias.
Justificativa A Pastoral do Menor realiza Assembléia
Anual a cada três anos.
Responsáveis Secretariado Nacional
Conselho Nacional
Período
26 a 30 de maio de 2008
Cachoeira do Campo - MG
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Projeto 3
Objetivo
Justificativa

Encontro Nacional dos Adolescentes
Garantir o protagonismo dos adolescentes.
O Planejamento Estratégico da PAMEN
optou por realizar um encontro anual de
articulação e organização dos adolescentes
atendidos pela Pastoral do Menor.
Responsáveis Secretariado Nacional
Período
2a quinzena de Agosto de 2008

8.10 Comissão Pastoral da Terra- CPT
Projeto 1
Objetivo

Assembléia Geral
Avaliar os trabalhos do ano anterior, aprovar relatórios de atividades e as contas.
Definir prioridades para o ano em curso
até a próxima assembléia
Justificativa Assembléia anual, estatutária
Responsáveis Coordenação Nacional – D. Xavier Gilles
de Maupeou d’Ableiges, presidente
Período
Abril - 2008
Projeto 2
Objetivo
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Curso Nacional de Formação – 1a Etapa
Oportunizar aos agentes da CPT aprofundamento no conhecimento da realidade onde
atuam e na metodologia da educação popular
oferecendo-lhes instrumentais adequados
para analisar a realidade, para melhor atuar
ao lado dos homens e mulheres do campo.

Justificativa

A atuação junto aos camponeses e camponesas cada vez mais precisa ser uma
atuação qualificada prestando assessoria
competente às suas organizações e suas
lutas. Diante das mudanças cada vez mais
rápidas que acontecem no cenário nacional, também no campo, é preciso uma formação permanente para acompanhar estas
mudanças e para identificar com clareza os
desafios que nos colocam.
Responsáveis Coordenação Nacional de Formação – Ir Maria
Madalena dos Santos e Juvenal da Rocha
Período
Julho – 2008

8.11 Pastoral do Povo da Rua
Projeto 1

2 Encontros de Articulação da Pastoral
do Povo da Rua no Nordeste e Sudeste
Objetivo
Fortalecer a mística e a articulação de
agentes, catadores e moradores de rua
Justificativa Desenvolver um intercâmbio entre agentes
e o povo da rua de diferentes cidades para
articular suas organizações e fortalecer a
mística que anima suas comunidades e
projetos.
Responsáveis Equipe de Articulação da Pastoral Nacional e equipes locais
Período
2o Semestre

151

Projeto 2
Objetivo
Justificativa

Publicação de Subsídio Bíblico
Elaboração bíblica da missão assumida
Oferecer aprofundamento bíblico para
assumir o compromisso que fortaleça a
fé e a ação e ajude no enfrentamento dos
desafios que se apresentam aos agentes no
desenvolvimento do trabalho na realidade
urbana junto ao povo da rua.
Responsáveis Equipe de Articulação da Pastoral Nacional
Período
1o Semestre

Projeto 3

Acompanhar Processo de Elaboração de
Política Pública Nacional para Pessoas
com Trajetória de Rua
Objetivo
Elaborar políticas estruturantes de superação da realidade da rua
Justificativa A situação de precariedade e vulnerabilidade em que se encontram as pessoas com
trajetória de rua e a ausência de políticas
que reconheçam o protagonismo e apontem propostas assistenciais e estruturantes
como superação da situação de rua.
Responsáveis Equipe de Articulação da Pastoral Nacional
Período
Ano 2008
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8.12 Pastoral da AIDS
Projeto 1
Objetivo

Capacitação de Agentes de Pastoral
Ampliar os quadros de agentes integrados
à Pastoral da Aids que realizam ações de
prevenção, educação e acompanhamento
de pessoas que vivem e convivem com
HIV e Aids.
Justificativa A epidemia da aids é dinâmica e toca
uma série de questões da vida da pessoa.
Para que os agentes possam tratar destas
questões com responsabilidade e, assim,
contribuir com o controle da epidemia, a
formação continuada é imprescindível.
Responsáveis Coordenação Nacional
Período
Nos meses de março a outubro
Projeto 2
Objetivo

Vigília pelos Mortos de AIDS
Lembrar as pessoas que morrem, convocar
a sociedade para dar-se conta de que vidas
estão sendo perdidas e comprometer os
cristãos na luta para evitar que esta realidade se repita diariamente sem nenhuma
ação.
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Justificativa

A Igreja é convidada a: – denunciar a realidade de morte que a epidemia provoca,
especialmente entre os pobres. – Promover
a informação e a educação para a defesa da
vida e práticas de cuidado diante do vírus que
se transmite; – Repudiar e denunciar toda
forma de discriminação e preconceito; – Dar
visibilidade aos trabalhos que estão dando
certo, que cuidam e previnem; – Anunciar
a verdade sobre o ser humano.
Responsáveis Coordenação Nacional e Equipes Locais
da Pastoral da Aids
Período
Terceiro domingo de maio
Projeto 3
Objetivo

Justificativa
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Dia Mundial de Luta Contra a AIDS
Participar da mobilização internacional
das organizações da sociedade civil e dos
governos para alertar toda a população
da realidade da epidemia, bem como
combater o preconceito, o estigma e a
discriminação.
A data serve para reforçar a solidariedade,
a tolerância, a compaixão e a compreensão
com as pessoas infectadas pelo HIV/Aids.
É marcada também por atividades de luta
pelo acesso universal do tratamento, por
campanhas de conscientização e informação. Por sua credibilidade, a igreja torna-se
sujeito importante nesta mobilização.

Responsáveis Equipes paroquiais e diocesanas
Período
01 de dezembro
Projeto 4
Objetivo

Seminário de Prevenção
Aprofundar o papel e a contribuição específica da Igreja na prevenção da transmissão do HIV.
Justificativa A igreja disponibiliza de estruturas, recursos, credibilidade e sua orientação pode
contribuir na adoção de medidas de cuidado diante do HIV. Em função disso e da
constante mudança no perfil dos atingidos
pelas infecções, torna-se necessário estudar,
debater a linguagem, as formas adequadas
e os públicos que se devem privilegiar nas
campanhas e atividades de prevenção.
Responsáveis Coordenação Nacional
Período
Outubro de cada ano

8.13 Pastoral da Sobriedade
Projeto 1
Objetivo
Justificativa

Congressos Regionais
Comemorar os 10 anos da Pastoral da
Sobriedade
Congregar a população para refletir sobre
a problemática da dependência e divulgar
ações de prevenção, intervenção, recuperação e reinserção sócio-familiar
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Responsáveis Coordenadores Regionais
Período
1o semestre
Projeto 2
Objetivo

Semana Contra o Alcoolismo
Prestar informações sobre as conseqüências
do uso e do abuso de bebidas alcoólicas
Justificativa A informação é a forma mais eficaz de
prevenção ao uso e abuso de bebidas
alcoólicas
Responsáveis Coordenadores Regionais, Diocesanos,
Paróquias e Agentes
Período
13 a 19 de fevereiro

Projeto 3
Objetivo

Encontro Nacional de Multiplicadores
Formar equipes regionais para atuar na
Formação de Novos Agentes
Justificativa Manter a qualidade da formação de novos
agentes e a unidade com relação ao conteúdo programático
Responsáveis Coordenação Nacional de Formação
Período
22 a 24 de fevereiro
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Projeto 4
Objetivo

Dia Internacional de Combate ao Fumo
Prestar informações sobre os malefícios que
a nicotina causa no organismo humano
Justificativa Congregar esforços para combater o fumo
Responsáveis Coordenadores Regionais, Diocesanos,
Paróquias e Agentes
Período
31 de Maio
Projeto 5
Objetivo

Semana Nacional Antidrogas
Promover a integração das diversas frentes
de trabalho que combatem o uso e o abuso
das drogas lícitas e ilícitas
Justificativa Mobilizar e sensibilizar a sociedade em geral
para a prevenção ao uso e abuso de drogas
Responsáveis Coordenadores Regionais, Diocesanos,
Paróquias e Agentes
Período
19 a 26 de junho
Projeto 6
Objetivo

Dia Nacional de Combate ao Fumo
Prestar informações sobre os malefícios que
a nicotina causa no organismo humano
Justificativa Congregar esforços para combater o
fumo
Responsáveis Coordenadores Regionais, Diocesanos,
Paróquias e Agentes
Período
29 de agosto
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Projeto 7
Objetivo

Grito dos Excluídos
Participar das ações diocesanas promovidas pelas pastorais sociais
Justificativa Formar frente compacta em defesa da vida
com grupos organizados dentro da Igreja,
que enfrentam o problema da exclusão
social, da miséria e da violência.
Responsáveis Pastorais Sociais da (Arqui) Dioceses
Período
7 de setembro
Projeto 8

Acampamento da Canção Nova –
Cachoeira Paulista-SP
Objetivo
Dar visibilidade às ações da Pastoral da
Sobriedade
Justificativa Celebrar os 10 anos da Pastoral da Sobriedade
Responsáveis Coordenação Nacional
Período
24 a 26 de outubro
Projeto 9

Cursos de Formação e Capacitação de
Novos Agentes
Objetivo
Realizar cursos de formação para novos
agentes
Justificativa Capacitar novos agentes para atuar nos
Grupos de Auto-Ajuda
Responsáveis Coordenação Nacional de Formação
Período
Durante todo o ano
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8.14 Setor Pastorais da Mobilidade Humana
Projeto 1
Objetivo

Reunião da Equipe de Apoio Setor
Articular a execução das atividades previstas para o setor.
Justificativa As reuniões da Equipe de Apoio contribuem
para a articulação e execução das atividades
conjuntas propostas pelas pastorais.
Responsáveis Ir. Maria do Carmo S. Gonçalves.
Período
19-20/02/2007; abril/08, junho/
08,agosto/08, outubro/08, dezembro/08
Projeto 2

Reunião da Coordenação Ampliada
Nacional
Objetivo
Refletir sobre a temática da mobilidade
humana; Contribuir para articulação das
pastorais; Elaborar ações conjuntas; Avaliar a caminhada do setor;
Justificativa As reuniões da equipe de coordenação
nacional são foros de intercâmbio de experiências, articulação entre as pastorais
e planejamento de atividades conjuntas
do setor.
Responsáveis Secretaria do Setor Pastorais da Mobilidade Humana; Equipe de Apoio; Coordenadores Nacionais das Pastorais da
Mobilidade
Período
II Semestre
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Projeto 3
Objetivo

Dia Mundial do Refugiado
Sensibilizar a sociedade em relação ao
tema do refúgio

Justificativa

O atendimento pastoral aos refugiados é
um desafio atual para a Igreja no Brasil. A
divulgação e celebração desta data contribui para a sensibilização da sociedade em
geral e das igrejas locais para a acolhida
aos refugiados.
Responsáveis Setor Mobilidade Humana e entidades
parceiras
Período
20 de Junho
Projeto 4
Objetivo
Justificativa
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Missa de Ação de Graças do Centenário
da Imigração Japonesa
Celebrar o centenário da imigração Japonesa no Brasil
Essa data é um importante espaço de reflexão sobre a contribuição de povos imigrantes para a caminhada da Igreja no Brasil e
de modo particular para a Igreja em São
Paulo. É momento oportuno também para
trazer presente o aspecto missionário da
igreja no Brasil ao estabelecer a ponte
entre os imigrantes japoneses de ontem e
os emigrantes descendentes de japoneses
de hoje (dekasseguis).

Responsáveis Pastoral Nipo-Brasileira
Período
18/06/2008
Projeto 5

Romaria Nacional da Pastoral NipoBrasileira em Aparecida-SP.
Objetivo
Celebrar o centenário da imigração Japonesa no Brasil
Justificativa Essa data é um importante espaço de reflexão sobre a contribuição de povos imigrantes para a caminhada da Igreja no Brasil e
de modo particular para a Igreja em São
Paulo. É momento oportuno também para
trazer presente o aspecto missionário da
igreja no Brasil ao estabelecer a ponte
entre os imigrantes japoneses de ontem e
os emigrantes descendentes de japoneses
de hoje (dekasseguis).
Responsáveis Pastoral Nipo-Brasileira (PANIB)
Período
03/08/2008
Projeto 6
Objetivo
Justificativa

Dia Nacional dos Ciganos
Divulgar nacionalmente o Dia Nacional
dos Ciganos
A celebração dessa data contribui para
sensibilizar a sociedade e a Igreja para o
acompanhamento pastoral dos ciganos e
fortalecimento dessa pastoral.

161

Responsáveis Coordenação Nacional da Pastoral dos
Ciganos
Período
24 de maio de 2008
Projeto 7
Objetivo

Dia Mundial do Turismo
Sensibilizar a sociedade sobre o tema do
turismo; contribuir para a articulação das
atividades pastorais realizadas nas dioceses nesse âmbito
Justificativa O Dia Mundial do Turismo é uma data
propícia para contribuir para a discussão
do tema com governos, entidades civis e
igrejas bem como para articular as ações
pastorais desenvolvidas na área.
Responsáveis Coordenação Nacional da Pastoral do Turismo; Setor Pastorais da Mobilidade Humana.
Período
27 de outubro
Projeto 8
Objetivo

Justificativa
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Dia Mundial do Imigrante
Sensibilizar a sociedade e governos para
a acolhida ao estrangeiro; Contribuir na
promoção e divulgação de eventos relacionados à data.
A reflexão, preparação e divulgação dessa
data contribuem para o fortalecimento e articulação de atividades e projetos direcionadas à acolhida pastoral dos migrantes.

Responsáveis Setor Pastorais da Mobilidade Humana e
entidades parceiras
Período
18 de dezembro
Projeto 9

Subsídio Acolhida Sob a Ótica da Mobilidade Humana a partir da V Conferência de Aparecida
Objetivo
Disponibilizar às comunidades um subsídio
que contribua para a acolhida das pessoas em
mobilidade e para a articulação de ações.
Justificativa O caderno servirá de subsídio para as
comunidades e pastorais no desenvolvimento de ações efetivas frente aos amplos
desafios que apresenta o fenômeno da
mobilidade humana atual.
Responsáveis Setor Pastorais da Mobilidade Humana e
entidades parceiras
Período
Maio de 2008

8.15 Serviço Pastoral dos Migrantes - SPM
Projeto 1
Objetivo

Plantão de Atendimento e Assessoria
Jurídica nos Processos de Documentação e Encaminhamentos Vários
Documentação dos imigrantes e seus
familiares e elo com grupos organizados
de imigrantes
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Justificativa

Luta pela cidadania e direitos humanos
dos imigrantes
Responsáveis Lideranças da Pastoral dos Migrantes
Período
Durante o ano, em diversas cidades
Projeto 2

Campanha para uma Nova Lei dos
Estrangeiros
Objetivo
Mudança da atual Lei dos Estrangeiros
para uma Lei de Imigração humana e
solidária
Justificativa Estudo, elaboração de propostas e incidência política
Responsáveis Setor Imigrantes do SPM e parceiros
Período
Durante o ano

Projeto 3
Objetivo
Justificativa

Coletivo de Formação

Formação de lideranças
Maior aprofundamento no conhecimento
da realidade para melhor atuação
Responsáveis Equipe do Coletivo de Formação
Período
Um em abril (60 pessoas)
01-10 de dezembro
(30 pessoas), em São Paulo
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Projeto 4

Reuniões e Encontros específicos de
Grupos de Migrantes e Imigrantes
Objetivo
Fortalecer redes de migrantes e sua organização
Justificativa Protagonismo dos migrantes
Responsáveis Lideranças da Pastoral dos Migrantes,
muitas das quais migrantes e imigrantes
Período
Vários, durante o ano.
Projeto 5

Encontros Regionais e/ou Nacional
por Setores Urbanos, Temporários e
Imigrantes
Objetivo
Aprofundar articulação e trabalho de
parcerias
Justificativa Fortalecer o trabalho em rede e atuar em
realidades específicas
Responsáveis Lideranças da Pastoral dos Migrantes
Período
Vários, sendo que os nacionais serão durante
os momentos de formação - Um em abril e
01-10 de dezembro, em São Paulo

Projeto 6

Objetivo

Semana do Migrante – (à luz da CF
– 2008, na Ótica das Migrações)
Tema: Defesa da Vida e Migrações
Círculos Bíblicos, Debates, Eventos Culturais da 23a Semana do Migrante
Mobilização, sensibilização, ações, envolvendo migrantes, entidades e sociedade
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Justificativa

Provocar maior abertura sobre a questão
migratória, suas causas e conseqüências
Responsáveis Equipes da Pastoral dos Migrantes – âmbito nacional
Período
15 a 22 de junho/2008
Projeto 7

Festival Metropolitano de Música e Poesia do Migrante Tema: Meio Ambiente
Objetivo
Tratar os temas ligados à migração a partir
da cultura dos migrantes
Justificativa Estímulo à arte e fortalecimento das comunidades de migrantes
Responsáveis Lideranças da Pastoral dos Migrantes
Período
Projeto 8

14o Grito dos Excluídos e 21a Romaria
dos Trabalhadores - Aparecida-SP
Objetivo
Denúncia e anúncio
Justificativa Momento forte das Pastorais Sociais
envolvidas – visibilidade das questões
sociais e atuação da Igreja
Responsáveis Pastorais Sociais
Período
07 de setembro de 2008
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Projeto 9

Dia Nacional do Imigrante Manifestação Pública e Outras Atividades
Objetivo
Participação na Mobilização Mundial dos
Imigrantes
Justificativa Luta por cidadania plena, contra os novos
muros que se erguem aos imigrantes
Responsáveis Setor Imigrante do SPM e parceiros
Período
14 de dezembro de 2008

8.16 Pastoral dos Nômades do Brasil
Projeto 1
Objetivo

Festa do Beato Cigano Zeferino Gimenez
Celebrar a Festa do Beato Cigano Zeferino
junto às comunidades ciganas.
Justificativa O Beato Zeferino é o Patrono da Pastoral
dos Nômades, sendo a celebração de sua
festa uma oportunidade de animar e fortalecer a fé e caminhada do povo cigano.
Responsáveis Coordenação Nacional
Data – Prazo 04 de maio de 2008
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Projeto 2

Assembléia Nacional da Pastoral dos
Nômades
Objetivo
Avaliar e partilhar a caminhada da Pastoral
dos Nômades no Brasil
Justificativa A Assembléia é um momento importante
de encontro dos agentes de pastoral e de articulação e planejamento das atividades.
Responsáveis Coordenação Nacional
Data - Prazo 1 a 4 de julho de 2008
Projeto 3
Objetivo

Reunião da Coordenação Nacional
Avaliar as atividades realizadas durante o
ano e a Assembléia Nacional
Justificativa A reunião da coordenação nacional contribui para a articulação das proposições
da assembléia.
Responsáveis Coordenação Nacional
Data - Prazo Setembro 2008
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8.17 Mutirão de Superação da Fome e da Miséria
Projeto 1

Atividades Permanentes (da Secretaria
Executiva):
1) Comunicação com os Regionais da
CNBB, pastorais e outros parceiros
através da Internet, telefone e fax,
para troca de informações, apoio
mútuo e resposta a consultas.
2) Articulação do Mutirão com as diversas pastorais sociais da CNBB,
principalmente com a Cáritas, a Pastoral da Criança e as Conferências
Vicentinas.
3) Participação em eventos que se relacionam com os temas do Mutirão
(seminários, Fóruns, encontros,
cursos); representar a CNBB em
atos relacionados com a segurança
alimentar.
4) Colaboração com o grupo de articulação CNBB-CONIC.
5) Contato freqüente com um grupo
de assessoria para a execução dos
projetos do Mutirão.
6) Presença nos Regionais e acompanhamento aos trabalhos em andamento.

169

Objetivo

Dar continuidade ao Mutirão por meio de
novas estratégias e práticas que o Mutirão
vem desenvolvendo nos Regionais da
CNBB.
Justificativa: Os Regionais da CNBB
precisam ser motivados e assessorados
para animarem o Mutirão nas Dioceses e
nas Paróquias.
Justificativa Na 45ª Assembléia da CNBB, o Projeto
Mutirão foi incorporado à Comissão 8.
Durante o ano de 2008, o MSF irá acompanhar, avaliar, animar, incentivar os projetos em andamento em nível nacional.
Estratégia
Incluir o tema nas assembléias dos Regionais; tratar do assunto com as coordenações dos Regionais; dar presença em reuniões e encontros nacionais ou regionais,
quando se pede.
Responsáveis D. Guilherme Antônio Werlasng, MSF,
junto com o Secretário Executivo Pe.
Nelito Nonato Dornelas.
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8.18 Pastoral da Mulher Marginalizada
Projeto 1

Assembléia e Formação para o Colegiado da PMM
Objetivos
A Assembléia anual serve para deliberar
assuntos referentes à direção da Associação Pastoral da Mulher Marginalizada.
A formação dos agentes tem como objetivo
melhorar a ação dos agentes com as mulheres em situação de prostituição.
Justificativa Aproveitar a reunião da Assembléia para
promover a formação das articuladoras do
Colegiado da PMM, sendo uma viagem
para resolver dois assuntos de uma vez.
Responsáveis Secretariado Nacional da PMM.
Período
final de março de 2008.
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Projeto 2

Encontro de Formação do GMEL
– Grupo Mulher Ética e Libertação
– Grupo Formado pelas Mulheres Assistidas pela PMM e Organização do
Encontro Nacional das Mulheres em
Situação de Prostituição
Objetivos
Promover e apoiar a articulação e autoorganização das mulheres assistidas pela
PMM para que elas atuem como multiplicadoras em suas respectivas regiões.
Justificativa Para que as mulheres estejam preparadas para
Responsáveis Secretariado Nacional e GMEL
Período
Final de março de 2008
Projeto 3
Objetivo

Visitas de Articulação Norte/ Nordeste
Promover a articulação e integração das equipes principalmente nas regiões mais carentes
do país que têm maiores dificuldades de comunicação com o Secretariado Nacional
Justificativa A maior parte das equipes da PMM encontram-se nessas duas regiões
Responsáveis Secretariado Nacional da PMM
Período
Março a julho de 2008
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Projeto 4
Objetivo

Encontro do Colegiado da PMM
Elaborar os seguintes materiais:
1. Uma cartilha contendo o histórico e a
organização da PMM, como também sua
metodologia, suas ações e suas técnicas.
2. Uma cartilha apresentando o desenvolvimento de temas que afligem as mulheres
em situação de prostituição respeitando
as faixas etárias com idéias de dinâmicas,
abordagens e técnicas participativas.
3. Uma cartilha sobre a mística da PMM
com sugestões de reflexões bíblicas
referentes à mulher
4. Um caderno de campo “modelo” para
as anotações diárias.
Justificativa Ter um material uniforme para os agentes e
facilitar a formação de novas equipes
Responsáveis Secretariado Nacional da PMM
Período
Julho de 2008
Projeto 5
Objetivo

Encontro Nacional das Mulheres em Situação de Prostituição em Brasília - DF
Apoiar o empoderamento das mulheres
e que elas levem para a Câmara suas
propostas de políticas públicas e dêem
suas opiniões sobre o projeto de lei que
regulamenta a prostituição
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Justificativa

Brasília é o melhor local para as mulheres debaterem sobre os projetos de lei de
regulamentação da prostituição, entre eles
o projeto de Lei 98/2003 do Deputado
Fernando Gabeira, mostrarem porque são
contra a regulamentação e oferecerem
propostas de políticas públicas.
Responsáveis Secretariado Nacional da PMM e GMEL
Período
entre 22 e 27/09 (datas a serem fixadas)
Projeto 6
Objetivo

Encontro do Colegiado da PMM
Últimos ajustes e lançamento das cartilhas
de formação
Justificativa Lançar o material e disponibilizá-lo entre
os agentes e as equipes da PMM
Responsáveis Secretariado Nacional da PMM
Período
Novembro de 2008
Projeto 7
Objetivo

Relatórios e Projetos
Finalizar os relatórios anuais e fazer os
projetos para 2009
Justificativa Os projetos darão continuidade ao trabalho
da PMM
Responsáveis Secretariado Nacional da PMM
Período
Dezembro de 2008
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8.19 Cáritas Brasileira
Projeto 1
Estratégia

Justificativa

Mobilizações Cidadãs e Conquistas de
Relações Democráticas
Participação e construção das mobilizações sociais da Campanha Jubileu Sul:
Dívida Externa, Contra ALCA e Militarização. Grito dos Excluídos, Movimento de
Combate à Corrupção Eleitoral, Semana
Social Brasileira entre outras.
Educação e exercício do controle social
das políticas públicas e seus orçamentos.
Sistematização e publicação da pesquisa
nacional de controle social.
Sistematização e socialização de experiências de mobilizações e controle social.
A necessidade de construção de uma efetiva cidadania ativa, superando o clientelismo e a subalternidade, além das lutas
vinculando questões conjunturais com as
estruturais, dinamiza a ação mobilizadora
e impulsiona para o controle social. As
complexas relações entre sociedade civil
e Estado, que passam atualmente por
mudanças no cenário brasileiro, desafiam
para a construção de novos processos e a
construção de parcerias e Redes nas ações
implementadas.
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Responsáveis Comissão de Políticas Públicas da Cáritas
Brasileira
Prazo
2008
Projeto 2

Participação de Adolescentes na Gestão de Políticas Públicas
Estratégia
Formação de adolescentes na área de
políticas públicas e participação democrática através de comissões municipais
e estaduais.
Justificativa A Constituição Cidadã não se efetiva
enquanto não houver a cultura da participação consolidada. O adolescente pode
qualificar as ações e decisões dos Conselhos de Políticas Públicas ao levar suas
demandas e comprometer-se com a vida
da comunidade.
Responsáveis Comissão do Programa Criança e Adolescente da Cáritas Brasileira e parcerias.
Prazo
2008
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Projeto 3
Estratégia

Convivência com o Semi-Árido Brasileiro
Formação e capacitação das famílias envolvidas no processo da educação para a
cidadania, saúde, produção de alimentos,
cuidados com a água. Prática do mutirão
para a construção de cisternas e outras
obras hídricas. Participação com as mais
de 800 entidades que compõem a ASA,
na campanha de convivência com o semiárido brasileiro e construção de um milhão
de cisternas.
Justificativa É possível viver no clima semi-árido,
porém a política do assistencialismo e
o coronelismo geraram dependências e
não desenvolveram políticas públicas
adequadas para que as famílias tenham
água de boa quantidade e qualidade para
o consumo humano e caseiro.
Responsáveis Comissão do semi-árido da Cáritas Brasileira.
Prazo
2008
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Projeto 4
Estratégias
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Economia Popular Solidária
Capacitação de agentes em Economia
Popular Solidária. Fortalecimento de redes
solidárias de produção, comercialização
e consumo. Realização de Feiras de Economia Popular Solidária. Fortalecimento
de Fóruns de articulação e organização de
economia solidária. Construção e conquista de políticas públicas para a Economia
Popular Solidária. Criação do Conselho
Nacional de Economia Solidária. Realização das conferências locais, estaduais
e nacional. Maior identidade dos Fundos
Nacional e Diocesano de Solidariedade
com a economia solidária e o combate à
fome. Identificação e sistematização de
experiências exitosas de desenvolvimento
territorial em complexos cooperativos
(ex.: Santa Maria, Catende etc.) e em cadeias produtivas (ex.: Rede Abelha, Rede
Bode etc).

Justificativa

A Economia Popular Solidária surge em
um contexto de crítica a um modelo de
desenvolvimento que produz riquezas gerando miséria e depredando o e ambiente.
Esse modelo fundamentado no “progresso” do conhecimento técnico-científico e
no domínio da natureza coloca o crescimento econômico e a acumulação de bens
como base do desenvolvimento.
Valorização do conhecimento e práticas
acumuladas por famílias, grupos, associações e cooperativas com relação à autogestão, redes, meio ambiente e relações
de gênero.
Responsáveis Comissão Nacional da Economia Popular
Solidária da Cáritas Brasileira.
Prazo
2008
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Projeto 5

Atuação com Catadores/as de Materiais
Recicláveis
Estratégias Erradicar trabalho infanto-juvenil nos trabalhos de reciclagem. Apoiar a inserção social
e econômica dos Catadores/as de Materiais
Recicláveis e específicos, fortalecendo suas organizações, bem como articular o Movimento
Nacional de Catadores. Garantir tratamento e
destinação adequada dos resíduos. Fechamento
do lixão garantindo a inserção dos catadores/as
na organização da Coleta Seletiva. Implantar
aterros e gestão sócioambiental integrada e
compartilhada. Implantar a coleta seletiva na
Esplanada dos Ministérios. Estruturar a Central
de comercialização de materiais recicláveis.
Justificativa O trabalho em ocupações alternativas,
como é o caso do catador de materiais
recicláveis, constitui uma oportunidade
de resgate pessoal do valor humano, social
e profissional e um instrumento de autoafirmação e superação de dificuldades na
busca da sobrevivência própria e do grupo
familiar. É do descarte dos materiais produzidos e rejeitados pela sociedade de consumo que trabalhadores e trabalhadoras,
igualmente descartados, passam a produzir
e encontrar sua fonte de subsistência.
Responsáveis Equipe de Assessoria de Cáritas Brasileira
Prazo
2008
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Projeto 6
Estratégias

Formação de Agentes
Atualização e aprofundamento de agentes
Cáritas, pastorais sociais, movimentos
e organizações, visando a qualificá-los
(as) para uma atuação crítica-propositiva
norteada por princípios éticos, visando ao
favorecimento do protagonismo popular
na construção do desenvolvimento integral
para todas as pessoas.
Justificativa Necessidade de aprofundamento e atualização do perfil de agentes pastorais e
animadores/as populares a partir da nova
conjuntura social, política e cultural por
que passa o Brasil nos últimos dez anos.
Insuficiência de formação a que tem acesso
as lideranças e agentes locais diminuindo
a capacidade de adequar os processos organizativos e mobilizatórios à ocupação
de novos espaços de controle social do
Estado e à sua ampliação. Urgência de
novas estruturas e modelos de formação
política de lideranças locais e regionais,
de natureza sistemática e em serviço, ou
seja, articulada com as práticas sociais e
cultura política.
Responsáveis Equipe de Assessoria de Cáritas Brasileira
Prazo
2008
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9. Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura,
Educação e Comunicação Social
Apresentação
A Comissão tem como ponto de partida o diálogo
permanente e multidisciplinar com os setores que a
integram, tendo em vista o fortalecimento das ações
pastorais, planejadas à Luz das Diretrizes Gerais da
Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, num esforço de ajuda mútua durante as fases de planejamento,
desenvolvimento e avaliação das programações.
Nesse sentido a Comissão é constituída por cinco
Setores específicos, com ações e estratégias voltadas
para as pastorais que têm um cunho significativo enquanto ação evangelizadora na Igreja do Brasil.
1. A Pastoral da Cultura tem como objetivo principal a promoção dos Centros Culturais Católicos, com o intuito de favorecer o diálogo,
e oportunidades de encontros, debates, sobre
temas atuais, incluindo os novos desafios, que
trarão enriquecimento mútuo entre a Igreja e
os vários setores da Sociedade.
2. A Pastoral da Educação tem diante de si o
complexo desafio de evangelização do mundo da educação. Em tal perspectiva, dará
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prosseguimento às suas atividades, buscando
colaborar com os diversos seguimentos da
educação para o seu fortalecimento nos centros educacionais, estimulando a sua criação,
onde ela ainda não foi constituída.
3. A Pastoral da Comunicação tem por objetivo
colaborar para que a Igreja do Brasil seja cada
vez mais comunicativa, a exemplo de Cristo,
Mestre Perfeito da Comunicação, que anunciou o Reino a partir da cultura da sua época.
Com a realização dos projetos apresentados, a
seguir, terá como meta o fortalecimento desta
Pastoral, onde já está articulada, e, também,
onde ainda não foi acolhida.
4. O Setor Ensino Religioso, ao ser recentemente
reativado, pretende ser um espaço de acompanhamento da problemática do ER no Brasil,
de assessoria permanente ao Episcopado, com
atenção especial às iniciativas que visem à regulamentação e prática da disciplina, absorvida
e ampliada pela Educação Religiosa como área
de conhecimento, nos termos da Resolução
CNE/CEB no 02/98, que estabelece as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental; e das Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Formação de Professores da Educação
Básica, em nível superior, curso de licenciatura,
de graduação plena.
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5. O Setor Universitário tem por finalidade
promover, articular e incentivar o trabalho
pastoral nas universidades, reconhecendo e
valorizando as experiências já existentes e
favorecendo o crescimento e o desenvolvimento onde ainda não existe. Para alcançar tal
objetivo, conta com um grupo de reflexão e
com as lideranças já consolidadas nas universidades para uma vivência humana e cristã.

9.1 Atividades Gerais da Comissão Episcopal
Projeto 1

Reunião de Bispos e Assessores da Comissão Episcopal
Objetivo
Reunir os bispos integrantes da Comissão
Episcopal Pastoral, juntamente com os
assessores nacionais, para avaliação das
atividades do ano anterior e articulação
do programa previsto para 2008.
Justificativa Cumprimento da ordenação estatutária.
Estratégias Promover o encontro em Brasília, na Sede
da CNBB, imediatamente após a reunião
do Grupo de Assessores da CNBB, nos
dias 13 e 14 de março de 2008.
Responsável O Presidente da Comissão Episcopal e os
Assessores Nacionais
Período
13 e 14.03.08
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Projeto 2
Objetivo

Justificativa
Estratégias
Responsável
Período

Reunião Ampliada da Comissão Episcopal
Reunir os bispos integrantes da Comissão
Episcopal Pastoral, os assessores nacionais, bispos de referência nos Conselhos
Regionais, assessores regionais e membros de grupos de apoio e reflexão.
Avaliação de desempenho e programação
de atividades da Comissão, articuladas
com os Conselhos Regionais.
Possibilitar uma visão global das atividades da Comissão Episcopal, a partir de sua
articulação com os Conselhos Regionais.
O Presidente da Comissão Episcopal e os
Assessores Nacionais
01 a 03.07.08

9.2 Setor Comunicação
Projeto 1
Objetivo

Articular a Pastoral da Comunicação
nos Regionais
Motivar e organizar o Setor de Pastoral da
Comunicação nos Regionais onde ela não
está constituída e apoiar onde ela já existe
para que o anúncio da Boa Nova chegue a
todos com a comunicação.
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Justificativa

Estratégias

Responsável
Período
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Dos 17 Regionais existentes na Igreja do
Brasil, alguns mantêm o Setor de Pastoral da Comunicação. Outros necessitam
de motivação e incentivo para organizar
o Setor e perceber sua importância na
evangelização. Por isso, há necessidade
de animar e constituir o Setor de Comunicação, para que o anúncio do Evangelho
esteja atrelado não só aos meios, mas aos
processos de relações e à cultura da comunicação gerada pelos meios.
Programar visitas a todos os Regionais e
dedicar maior tempo àqueles que ainda não
organizaram o Setor de Pastoral da Comunicação. Apresentar proposta ao Bispo
Presidente do Regional e articular com o
Bispo responsável pelo Setor da Pastoral da
Comunicação, para organizar ou dinamizar
o Setor, para o anúncio da Palavra de Deus a
todos com a cultura da comunicação.
Setor de Comunicação da CNBB e Regional
2008

Projeto 2
Objetivo

Justificativa

Estratégias

Responsável
Período

Encontro Nacional dos Coordenadores
Regionais da Pastoral da Comunicação.
Organizar um encontro Nacional da Pastoral da Comunicação com o objetivo de
encontrar caminhos novos e motivadores,
para que o anúncio do Evangelho seja proclamado a todos com os novos areópagos
da comunicação.
O Encontro foi solicitado no V Mutirão
Brasileiro de Comunicação, em Belém
do Pará, em junho de 2007 e o Setor de
Comunicação da CNBB entendeu que
seria importante realizá-lo para articular e
capacitar os Coordenadores, pois depende
deles a organização das equipes de Comunicação nas Dioceses, Paróquias e Comunidades. E os Bispos em Aparecida constataram que é preciso “Promover a formação
profissional na cultura da comunicação de
todos os agentes e cristãos”(no 486).
Organizar o Encontro Nacional da Pastoral
da Comunicação, nos dias 3 e 4 em julho
de 2008, com painéis, oficinas, trocas de
experiências e reflexões, para capacitar os
Coordenadores para o anúncio do Evangelho, a partir dos processos e as novas
linguagens da comunicação.
Setor de Comunicação da CNBB e Regionais
2008
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Projeto 3

Objetivo

Justificativa
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Prêmios de Comunicação da CNBB:
Margarida de Prata, Microfone de Prata, Dom Hélder Câmara de Imprensa e
Clara de Assis para a Televisão.
Premiar as produções cinematográficas,
radiofônicas, televisivas e de imprensa
que melhor apresentam a religiosidade e
a cultura brasileira.
A CNBB, através do Setor de Comunicação e dos Organismos de Comunicação a
ela ligados, criou os Prêmios: Margarida
de Prata, para o cinema, a UNDA/Signis
criou o Microfone de Prata para o Rádio,
a Assessoria de Imprensa criou o Dom
Hélder Câmara de Imprensa, para os artigos de imprensa. O Prêmio CNBB de
Comunicação visa a valorizar e incentivar
filmes, documentários, programas radiofônicos, televisivos e veículos da imprensa
que explicitem valores fundamentais para
a vida do povo brasileiro, tanto no âmbito
da cultura popular quanto da religiosa. O
prêmio contribuiu para criar diálogo com
os diretores de filmes e documentários,
diretores das emissoras de rádio e televisão
e dos veículos impressos.

Estratégias

Seleção e premiação por meio de um júri
especial para cada prêmio acima estabelecido. Realização de entrega de todos os
prêmios, num só dia, para dar mais peso
e visibilidade ao evento promovido pela
CNBB. O Júri irá se encontrar na sede da
CNBB, em Brasília dia 29 de fevereiro e
01 de março, para avaliar as produções e
conferir os prêmios. A entrega dos prêmios
acontece no dia 07 de maio, às 20h, na
Rede Vida, em Brasília.
Responsável Setor de Comunicação da CNBB
Período
2008

Projeto 4
Objetivo

Presença Articuladora da CNBB às TVs
Católicas
Articular o relacionamento de parceria entre as TVs Católicas. Promover visibilidade aos grandes eventos da Igreja no Brasil,
com transmissões assumidas em conjunto
pelas TVs de inspiração católica.
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Justificativa

Estratégias

Responsável
Período
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Os meios de comunicação social, principalmente a TV, são veículos privilegiados
para a informação e contribuem para gerar
a cultura da comunicação, provocando
novas relações. Por isso, o Setor de Comunicação da CNBB se coloca à disposição
para acompanhar e apoiar os diretores,
produtores e operadores das TVs católicas
para ouvi-los quanto as suas dificuldades e
sucessos, bem como, oferecer capacitação
teológica, litúrgica e cristológica para uma
maior comunhão com a igreja no Brasil.
Promover quatro encontros anuais com
os diretores e produtores das TVs de
inspiração católica, para que aconteçam
verdadeiras parcerias humanas e cristãs.
Trazer contribuições teórico/práticas para
que as transmissões em rede dos principais
eventos estejam atreladas ao contexto
cultural em que a sociedade vive.
Setor de Comunicação da CNBB
2008

Projeto 5

Reuniões com a Equipe de Reflexão do
Setor da Comunicação da CNBB
Objetivo
Congregar pesquisadores, profissionais e
agentes de pastoral da Comunicação para
refletir e analisar os caminhos a serem
assumidos, no conjunto das Pastorais, com
a comunicação.
Justificativa Diante da complexidade das novas tecnologias e da cultura gerada por eles, o Setor
de Comunicação da CNBB necessita de
uma assessoria qualificada que, a partir das
pesquisas atuais, dos estudos dos meios e
processos de comunicação, possa oferecer subsídios e reflexões que iluminem e
orientem a Igreja no mundo da comunicação. A presença de leigos comunicadores
nessa Equipe tem contribuído, especialmente para a elaboração das Políticas da
comunicação para a Igreja do Brasil.
Estratégias Promover quatro encontros anuais com a
equipe já constituída, para refletir e analisar as novas relações provocadas pelos
meios e processos de comunicação e produzir subsídios para sinalizar as políticas
de comunicação na Igreja do Brasil.
Responsável Setor de Comunicação da CNBB
Período
2008
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Projeto 6
Objetivo

Justificativa

Estratégias

Responsável
Período
192

Elaboração do Diretório Nacional de
Comunicação.
Apoiar e animar a equipe constituída para
redigir o Diretório Nacional de Comunicação a fim de que possa oferecer à Igreja do
Brasil orientações que iluminem e sejam a
bússola para a Pastoral da Comunicação e
as demais Pastorais.
A revolução tecnológica permeia as relações
sociais, gera uma nova cultura e provoca
mudanças profundas na sociedade. É a partir
deste contexto que o Setor de Comunicação
da CNBB lança seu olhar para a Evangelização e procura fundamentar a Pastoral da
Comunicação com um Diretório que não
seja normativo, mas que ilumine os caminhos da Evangelização, na Igreja do Brasil,
a partir da cultura da comunicação. Porém,
necessita do texto para que seja parâmetro
para pautar as ações. Por isso, a elaboração
do Diretório Nacional de Comunicação.
Favorecer e apoiar a equipe constituída
para redigir o Diretório Nacional da Comunicação com subsídios, local adequado
e silencioso, durante uma semana, no mês
de fevereiro de 2008. E outros momentos,
caso for necessário.
Setor de Comunicação da CNBB
2008

Projeto 7
Objetivo

Justificativa

Estratégias

Apoio e Articulação no Regional Sul 3
para a Realização do VI Mutirão Brasileiro de Comunicação
Congregar estudantes, Instituições, Organismos e agentes para a pastoral da
Comunicação da Igreja no Brasil e
oferecer reflexões teórico/práticas para
compreender a dinâmica das novas tecnologias e evangelizar com a cultura da
comunicação.
Os Mutirões Brasileiros de Comunicação
têm sido espaço aberto para estudantes,
agentes de pastoral e cultural, profissionais e pesquisadores da comunicação.
Nos Mutirões o ambiente é de exposição
de pesquisas, reflexões, painéis, troca
de experiências e realização de oficinas.
Eles têm sido lugar de discussões acadêmicas que nem sempre chegam às bases
e têm provocado significativas trocas de
experiências entre as várias Instituições.
Este contexto tem suscitado amplo conhecimento sobre comunicação que são
motivadoras para o anúncio da Boa Nova
e a democratização da comunicação.
O setor de Comunicação da CNBB quer articular e motivar todo o processo para a realização
do VI Mutirão Brasileiro de Comunicação que
irá acontecer em Porto Alegre, em 2009.
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Responsável
Período
Projeto 8

Setor de Comunicação da CNBB
2008

Apoio para a Realização dos Mutirões
nos Regionais
Objetivo
Apoiar os Coordenadores dos Mutirões
Regionais para capacitar e motivar os
agentes de pastoral para a comunicação enquanto articuladora de todas as pastorais.
Justificativa Os Mutirões de Comunicação Regionais
têm provocado reflexões para a compreensão da cultura da comunicação e tem
motivado grupos e pessoas individuais
para trabalhar na Pastoral com a comunicação. É de suma importância a realização
regional para capacitar mais agentes para
a Pastoral da Comunicação e incentiválos para participar do grande Mutirão que
acontece a cada dois anos.
Estratégias Apoiar e incentivar os Mutirões Regionais,
marcando presença ou apoiando sua realização nas mais variadas formas.
Responsável Setor de Comunicação da CNBB
Período
2008
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Projeto 9

RIIAL – Rede de Informática da Igreja
na América Latina
Objetivo
Conscientizar os Regionais da importância
da Informática para a Evangelização criando serviços on line, com sites dinâmicos e
criativos, informativos e formativos e com
espaços para o conjunto das Pastorais na
Igreja do Brasil.
Justificativa O Setor de Comunicação da CNBB se coloca à disposição dos Regionais para refletir,
analisar e encontrar caminhos para a Informática nos Regionais, Dioceses e paróquias
com custo zero. É preciso avançar para o
mundo cibernético e para isso, a RIIAL,
oferece cursos gratuitos para que a Igreja
da América Latina passe a fazer parte da
WEB para evangelizar e se integrar à Igreja
da América Latina que já está caminhando
a passos largos neste campo.
Estratégias Despertar interesse para o uso da informática com políticas de comunicação
precisas, para que a Igreja perceba que é
um meio fácil, acessível, com pouco custo,
atual e de grande alcance. Em junho de
2008, no Encontro Nacional da Pastoral
da Comunicação, irá reservar um dia do
curso sobre Informática.
Responsável Setor de Comunicação da CNBB
Período
5 de julho de 2008
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Projeto 10
Objetivo

Justificativa
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Integração da Pastoral da Comunicação
no Conjunto Pastoral da CNBB
Oferecer assessoria de comunicação no
sentido teórico e prático aos assessores
da CNBB, sobretudo os de liturgia, juventude, Amazônia, catequese e ensino
religioso, para que possam articular seus
projetos pastorais a partir da cultura da
comunicação.
O Setor de Comunicação da CNBB se
coloca a disposição das Comissões Episcopais de Pastoral para refletir, analisar e
encontrar caminhos para falar linguagens
vivas a pessoas vivas e não linguagens
mortas a pessoas mortas. Os Bispos em
Aparecida disseram que “A Igreja se
sentiria culpada diante de Deus se não
empregasse esses poderosos meios, que a
inteligência humana aperfeiçoa cada vez
mais. Com eles, a Igreja ‘proclama a partir
dos telhados’ (cf Mt 10,27) a mensagem
da qual é depositária. Neles encontra uma
versão moderna e eficaz do ‘púlpito’.
Graças a eles pode falar às multidões”
(no 485).

Estratégias

Responsável
Período

Processo contínuo de planejamento com
os assessores das diversas Comissões
Episcopais, procurando oferecer suporte
teórico e prático de comunicação. Colaborar, convidando assessores especializados
para as diversas áreas de Pastoral, para que
a busca seja fundamentada e capacitada a
partir da evolução das novas tecnologias
que vêm provocando novas relações e
novos contextos.
Setor de Comunicação da CNBB
2008

9.3 Setor Cultura
Projeto 1
Objetivo

Evangelização Pela Beleza
Desenvolver nos Regionais e Dioceses do
Brasil a reflexão sobre o papel da beleza
na ação evangelizadora, a partir das conclusões do 1o Fórum Brasileiro de Cultura/
Seminário “Evangelizar pela Beleza”,
realizado em Salvador, Bahia, em outubro
de 2007.
Justificativa Conforme proposto e acolhido em reunião
do Grupo de Apoio e Reflexão da Pastoral
da Cultura, no ano de 2008 será proposto
aos Regionais e Dioceses o aprofundamento das propostas do Seminário “Evangelizar pela Beleza”.
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Estratégias

Articular com os Regionais e Dioceses interessadas a realização de seminários regionais
ou macro-regionais com o mesmo tema.
Responsável Pastoral da Cultura da CNBB, Conselho
Regionais e Dioceses interessadas.
Período
2008
Projeto 2
Objetivo

Justificativa

Estratégias

Responsável

Período
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2o Fórum Brasileiro de Cultura
Preparar a realização do Fórum Brasileiro
de Cultura, promoção bienal da Pastoral
da Cultura, previsto para Goiânia, Goiás,
em 2009.
Conforme proposto e acolhido em reunião
do Grupo de Apoio e Reflexão da Pastoral
da Cultura, no ano de 2009 será realizado
em Goiânia, Goiás, o 2o Fórum Brasileiro
de Cultura, em parceria com a Universidade Católica de Goiás.
Ao longo do ano de 2009 deverão ser
realizadas as reuniões preparatórias e iniciada a divulgação do 2o Fórum Brasileiro
de Cultura.
Pastoral da Cultura da CNBB, em parceria
com a AESC-Associação Brasileira de Escolas Superiores Católicas e Universidade
Católica de Goiás.
2008

Projeto 3

Coordenação dos Centros Culturais
Católicos do Cone Sul
Objetivo
Participação de representante da Comissão
Episcopal na Comissão de Coordenação dos
Centros Culturais Católicos do Cone Sul
Justificativa Desenvolvimento das propostas do III encontro de Centros Culturais Católicos do
Cone Sul, realizado em Salvador, Bahia,
em novembro de 2007.
Estratégias Articulação da Comissão Episcopal com
suas congêneres do Cone Sul e com Pontifício Conselho da Cultura.
Responsável Pastoral da Cultura da CNBB.
Período
2008
Projeto 4

Grupo de Apoio e Reflexão da Pastoral
da Cultura
Objetivo
Articular a Pastoral da Cultura
Justificativa As ações da Pastoral da Cultura são desenvolvidas a partir das ações de seu Grupo
de Apoio e Reflexão.
Estratégias Realização de uma reunião exclusiva
do próprio Grupo de Apoio e Reflexão
– coordenada pelo Bispo de Referência
da Pastoral da Cultura - e uma outra conjuntamente com os demais grupos de apoio
da Comissão Episcopal.
Responsável Pastoral da Cultura da CNBB.
Período
2008
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Projeto 5

Encontro Mapa Cultural da América
Latina e Caribe
Objetivo
Definir os fundamentos básicos para a
elaboração de um Mapa Cultural da América Latina e Caribe, buscando identificar
os valores mais relevantes nos quais a
pastoral da Igreja no continente reclama
processos tangíveis de conversão, para
uma transmissão oportuna e pertinente
da fé.
Justificativa Encontro promovido pela Seção Pastoral
da Cultura, do Departamento de Cultura e
Educação do CELAM.
Estratégias Participação, conforme pedido do CELAM, do bispo encarregado da Pastoral
da Cultura e do Assessor Nacional.
Responsável CELAM/Departamento de Cultura e
Educação
Período
9 a 13 de julho de 2008/Cidade do Panamá
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9.4 Setor Universidade
Projeto 1
Objetivo

Justificativa
Estratégias
Responsável
Período
Projeto 2
Objetivo
Justificativa

Seminários Macro-Regionais “Ação
Evangelizadora no Meio Universitário”
Desenvolver nos Regionais e Dioceses
do Brasil a reflexão sobre a presença da
Igreja no meio universitário, produzindo
um documento que analise a realidade
como hoje se apresenta e oferecendo pistas
para a articulação dos segmentos da Igreja
atuantes nesse meio.
Continuidade do processo de articulação
desenvolvido pela Comissão Episcopal.
Realização de cinco encontros macroregionais e elaboração do diagnóstico e
propostas de ação.
Setor Universidade, Pastoral da Cultura e
Conselhos Regionais.
2008
Grupo de Reflexão
Dar seguimento ao grupo que foi criado em
outubro de 2007, após o encontro realizado
em Brasília.
Continuar o processo de articulação regional e nacional.
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Estratégias

Realizar vários encontros ao longo do
ano que facilitem a reflexão e troca de
experiências.
Responsável Setor Universidade
Período
2008

Projeto 3

Visita da Assessora as Regionais e aos Movimentos Presentes nas Universidades.
Objetivo
Conhecer a realidade da pastoral universitária nos diferentes lugares, incentivando a
troca de experiências e a participação nos
encontros macro-regionais.
Justificativa 1. Articular um projeto nos próximos anos
que abranja as múltiplas experiências.
2. Que a assessora seja um meio de comunhão, e um elo entre as diferentes
realidades, levando e trazendo as
experiências. Presença mais direta da
CNBB no meio universitário.
Estratégias Participar das atividades mais significativas nas diferentes zonas, animando o
trabalho da pastoral.
Responsável Setor universidade.
Período
2008
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9.5 Setor Educação
Projeto 1

Consolidar a Pastoral da Educação nos
Regionais da CNBB e Dioceses
Objetivo
Apoiar os Regionais e Dioceses onde já
está funcionando a Pastoral da Educação
e incentivar sua implantação onde não
existir
Justificativa O Documento 47 da CNBB - Educação
Igreja e Sociedade, propõe, no número114,
na organização pastoral dos Regionais, a
existência de um setor que cuide de maneira planejada e articulada da Pastoral
da Educação.
Estratégia
Solicitar ao Conselho Episcopal Regional
a indicação de um Bispo de Referência
para acompanhar a Pastoral da Educação
e que seja constituída uma equipe regional
de coordenação da pastoral, com educadores comprometidos com o ideal de serem
discípulos e missionários, no mundo da
educação. Promover encontros de agentes
da pastoral nos Regionais.
Responsável Setor Educação
Período
2008
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Projeto 2
Objetivos

Justificativa

Estratégia

Responsável
Período
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Realizar o XII Encontro Nacional da
Pastoral da Educação
1. Estudar a questão Educação e Sexualidade
2. Analisar, com os Bispos de Referência
e com as Coordenações Regionais, o
andamento da pastoral, sua organização, projetos, favorecendo trocas de
experiências.
O Encontro Nacional é forte estímulo
para a vida da pastoral nos Regionais e
Dioceses, bem como para a animação dos
agentes leigos, além de incentivo a novos
agentes locais.
Reunir, em diferentes partes do Brasil, os
Bispos de Referência e Coordenadores
Regionais e agentes locais, para incentivo
à Pastoral da Educação na região. No ano
de 2008 ficou indicado que o Encontro
Nacional seja no Nordeste.
Setor Educação.
19, 20 e 21 de setembro de 2008, na Cidade
de São Luiz (MA), Regional Nordeste V.

Projeto 3
Objetivos

Justificativa

Estratégia
Responsável
Período
Projeto 4
Objetivo

Informativo da Comissão Episcopal
de Pastoral para Cultura, Educação e
Comunicação Social
1. Integrar os setores que compõem a
Comissão. 2. Divulgar ações realizadas
pelas pastorais que compõem o Setor, nos
Regionais e Dioceses. 3. Propor temas de
estudo, por meio de artigos.
A Comissão precisa de um canal de comunicação com seus agentes de pastoral,
bem como informar aos Senhores Bispos
de todo Brasil sobre as ações e propostas
dos Setores da Comissão.
Criação de um instrumento ágil, cativante,
que chegue aos inúmeros agentes da pastoral, em todos os Regionais e Dioceses.
Assessores da Comissão.
Publicação bimensal
Campanha da Fraternidade como Instrumento de Evangelização na Educação
Incentivar a realização da CF em escolas
públicas e confessionais
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Justificativa

Estratégia
Responsável
Período
Projeto 5

A Campanha da Fraternidade é uma ação
eficiente de evangelização do meio educativo, tanto de professores e funcionários
como alunos e familiares.
Divulgar subsídios, promover cursos e
encontros de formação para professores.
Setor Educação
2008

Consolidar a União dos Organismos de
Educação Católica numa Entidade que
Represente as Instituições da Igreja, no
Campo da Educação
Objetivo
Unir esforços para melhor ser presença de
Igreja no mundo da educação.
Justificativa Atender à solicitação das entidades
representativas da Educação Católica
(AEC,ABESC e ANAMEC) para que a
assessoria do Setor Educação acompanhe
o processo de consolidação da nova entidade, criada pela fusão das mesmas.
Estratégia
Estar presente nas reuniões da nova entidade.
Responsável Setor Educação
Período
2008-2009
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9.6 Setor Ensino Religioso
Projeto 1

Assessoria Permanente ao Episcopado
Brasileiro
Objetivo
Atualizar e dinamizar o serviço de informação do Setor de Ensino Religioso,
em vista do acompanhamento da área no
Brasil, em nível dos ensinos fundamental
médio e superior.
Justificativa O Episcopado brasileiro continua demonstrando interesse em acompanhar e participar do movimento de regulamentação e
implantação do Ensino Religioso, para a
compreensão dos elementos fundamentais
que configuram esta disciplina, absorvida
e ampliada pela Educação Religiosa como
área de conhecimento, nos termos da Resolução CNE/CEB no 02/98.
Estratégias Levantamento e organização de pesquisas
realizadas.
Elaboração e divulgação de subsídios
sobre a legislação do ER no Brasil e no
Mundo; e de formação de opinião pública
sobre a sua atual regulamentação.
Responsável Setor de Ensino Religioso, em parceria
com os demais setores da Comissão Episcopal Pastoral.
Período
2008.
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Projeto 2
Objetivo

Instalação do Setor de Ensino Religioso
Organizar o local de realização dos expedientes internos, para agilizar os serviços
de atendimento aos interessados.
Justificativa O Setor de Ensino Religioso, desativado
por dois anos consecutivos, necessita de
infra-estrutura mínima para realização de
suas atividades diárias e ocasionais.
Estratégias Aquisição: de equipamento completo de
informática; de móveis para organização
de uma biblioteca especializada; arquivos
e fichários; subsídios didáticos atualizados,
incluindo assinatura de periódicos.
Responsável Setor de Ensino Religioso.
Período
2008
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Projeto 3

Grupo de Reflexão sobre o Ensino Religioso (GRERE)
Objetivo
Elaborar proposta inicial de um Ideário
para delinear o perfil do Grupo de Reflexão sobre o ER e orientar as suas ações
no Setor.
Justificativa É necessária a discussão sobre um novo
perfil para o GRERE, como Grupo de Assessoria e Pesquisa sobre Ensino Religioso
(GRAPER), disciplina absorvida e ampliada pela Educação Religiosa, como Área
de Conhecimento, diante das exigências
da reforma do Ensino Superior no Brasil
e acompanhamento das reflexões e ações
promovidas por outras Entidades que promovem a discussão sobre a configuração
e implantação da referida área, na rede
pública e particular de ensino.
Estratégias Composição do Grupo, a partir de critérios
de representação nacional, funções e de
formação específica na área.
Reuniões presenciais, incluindo viagens
semestrais e outras.
Comunicações e reuniões virtuais.
Responsável Setor de Ensino Religioso.
Período
2008
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Projeto 4

Documentário e Histórico sobre o Ensino Religioso
Objetivo
Realizar os expedientes que visem à reimpressão dos Estudos da CNBB no 49 e
iniciar preparação de novo documento.
Justificativa Durante todo o século XX, a CNBB atuou
como uma Instituição que reuniu entidades e órgãos relacionados interessados em
acompanhar a problemática do ER no Brasil.
Foram realizados levantamentos em todo o
Brasil e encaminhados ao Setor de ER; 12
Encontros Nacionais de ER aconteceram de
1974 a 1998; o GRERE, desde a sua criação
em 1985, realizou 57 reuniões e registrou a
intenção de completar tais Estudos. O Comunicado Mensal da CNBB constitui fonte
de informações sobre o assunto.
Estratégias Agilizar a reimpressão dos Estudos no
49. Iniciar nova pesquisa, reunindo dados
posteriores a 1988. Catalogá-los, contando
com parcerias de Entidades que se relacionam com o ER no Brasil, utilizandose de arquivos da CNBB e de outros(as)
pesquisadores.
Responsável Setor de Ensino Religioso e Colaboradores.
Período
2008
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Projeto 5

Programa de Incentivo ao ER nos
Regionais.
Objetivo
Manter intercâmbio com Comissões de
Educação e ER dos Regionais da CNBB
interessados em eventuais parcerias.
Justificativa Os Grupos de Reflexão sobre Educação e
ER dos Regionais da CNBB podem constituir valioso canal de informações, atuando
como agentes de intercâmbio para as ações
que visam à reflexão sobre a problemática
do ER no Brasil.
Estratégias Diagnóstico da realidade dos Regionais,
através de solicitação de dados informativos. Visitas “in-loco” desde que solicitadas, para planejamento participativo e
estudos programados.
Responsável Setor de Ensino Religioso em parceria com
os Regionais.
Período
2008
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Projeto 6
Objetivo

Justificativa
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ER nos Sistemas de Ensino.
Acompanhar a organização de Cursos de
Licenciatura de Graduação Plena em Ensino Religioso, como alternativas que visem:
primeiramente à formação acadêmica na
área, em nível superior; paralelamente, o
aperfeiçoamento de Formadores de Professores de ER, apreciando e/ou avaliando
projetos de Instituições interessadas.
Participar de ações que visam à melhoria
da qualidade da Educação Religiosa ministrada em qualquer nível do ensino da
rede pública e privada.
Diante das urgências em encontrar solução
para a problemática da formação de Profissionais da Educação que atuam no ER,
em nível dos ensinos fundamental e médio,
o Setor de ER acompanha, estuda e aprecia: Cursos de Licenciatura de Graduação
Plena em ER; Cursos de Atualização em
ER para Especialistas, Mestres e Doutores,
presenciais e/ou à distância, considerando
relevante o papel das IES interessadas na
formação dos profissionais da área; Propostas Curriculares de ER para a educação
básica, da rede pública e privada.

Estratégias

Organização de um Banco de dados para
contatos com as Instituições interessadas
no assunto.
Elaboração de anteprojetos, com apoio
técnico de informática.
Responsável Setor de Ensino Religioso.
Período
2008
Projeto 7
Objetivo

Justificativa

Participação em Eventos de Interesse
do Setor
Acompanhar e participar de Eventos, Publicações e outras iniciativas dos Setores
que compõem a Comissão Episcopal para
Educação, Cultura, Comunicação e Pastoral Universitária; de Eventos, Grupos de
Trabalho e Publicações do FONAPER,
de Entidades Católicas e Organismos de
Educação: AEC, ABESC e outras. Acompanhar as ações do Congresso Nacional e
MEC sobre a regulamentação do ER.
Diferentes Entidades Religiosas, Organismos Governamentais e não Governamentais têm voltado as suas atenções sobre a
Educação Religiosa como área de conhecimento e necessitam de parcerias nas ações,
para agilização de projetos comuns.
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Estratégias

Organização de fichários das Entidades,
Organismos mencionados, setores afins,
incluindo informações sobre Eventos e
outras iniciativas promovidas pelos mesmos.
Participação em Congressos, Reuniões e
Publicações.
Responsável Setor de Ensino Religioso.
Período
2008

Projeto 8
Objetivo

214

Ensino Religioso na América Latina e
no Mundo
Destacar aspectos significativos sobre
Educação, Educação Religiosa: em artigos
publicados no l’Osservatore Romano e em
outros periódicos universais; na legislação
sobre o ER, vigente em diferentes países
do continente americano, da comunidade
européia; em pronunciamentos de outros
países.

Justificativa

A problemática que envolve o ER no
contexto da educação escolar, atualmente,
está presente em muitos países, sendo que
alguns deles têm envidado esforços para
a busca de solução de natureza política,
social, cultural e pedagógica.
Estratégias Assinatura de periódicos internacionais;
consultas, através de multimeios; aquisição
de obras publicadas, dentro e fora do país;
participação em eventos internacionais.
Responsável Setor de Ensino Religioso.
Período
2008
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10. Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e
Família
Apresentação
A promoção e a defesa da Vida, a evangelização
da Família, nas suas diversas realidades, é de importância decisiva e intransferível para o bem da sociedade e
da Igreja. Hoje, a relativização dos valores e a mudança
comportamental são muito fortes. Em meio às luzes
dos dias atuais, não faltam sombras que obscurecem
a beleza da Criação divina, incluindo, especialmente,
a pessoa humana. No entanto, a família, quando bem
estruturada, permanece um dos recursos mais eficazes, uma das mais fortes esperanças de que um novo
mundo, sem violência, mais justo e honesto, firmado
no amor e nos relacionamentos pessoais, é possível.
Esta é o celeiro Vida. Vida e Família são tesouros de
nossa Comissão.
Os Bispos reunidos na V Conferência do Celam,
em Aparecida, reafirmaram e exortaram a importância
primordial da família, da vida humana e de toda a
Criação1.

1

Cf. Documento de Aparecida, texto conclusivo da V Conferência Geral do
Episcopado Latino – Americano e do Caribe, Edições CNBB, Paulus e Paulinas,
2’ Edição, 2007, nn. 432, 464 e 470.
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“Em Família, queremos ser discípulos e missionários de Jesus Cristo, Caminho, Verdade e Vida”.
Este é o lema que nos inspira a ações concretas de
evangelização como portadores dos valores cristãos,
critérios perenes que alimentam a nossa fé e esperança
de uma nova sociedade.

Introdução explicativa
Atendendo as orientações do Secretariado Geral da
CNBB, apresentamos o Projeto Pastoral para o ano de 2008
da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família.
As prioridades para 2008 são:
a) Promover a defesa e cultura da vida humana em
consonância com o Documento de Aparecida, a
CF 2008 e as Novas Diretrizes da CNBB;
b) Incentivar a realização do XII Congresso
Nacional da Pastoral Familiar.
Recordamos que os Projetos a seguir apresentados consideram todo o patrimônio já conquistado por
aqueles que nos antecederam. Os mesmos Projetos
recebem o apoio da Comissão Nacional da Pastoral da
Familiar, a Secretaria Nacional da Pastoral Familiar, o
Instituto Nacional da Família e da Pastoral Familiar,
todos os Subsídios já elaborados e publicados e que
estão em fase de elaboração.
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Projeto 1
Objetivo

Desdobramentos da CF 2008.
Concretizar no âmbito eclesial e em outros
seguimentos da Sociedade os princípios refletidos na CF e as indicações de ação pastoral.
Justificativa Fortalecer a consciência nas pessoas de
valor primordial da vida humana desde a
concepção até a morte natural e da vida de
todo eco-sistema.
Estratégia
1. Realização de um Seminário para reflexão de Temas ligados à CF 2008 e
encaminhamentos pastorais;
2. Elaboração de um Projeto Piloto como
proposta de constituição da Comissão
Diocesana em Defesa da Vida;
3. Animação e realização da Semana Nacional da Família e Semana Nacional
da Vida e do Dia do Nascituro;
4. Realização da 32a Assembléia da Pastoral Familiar;
5. Publicação Trimestral de subsídios
formativo e informativo sobre a Vida
e a Família;
Responsáveis Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e
a Família, Comissão Vocacional da Pastoral Familiar (CNPF), Instituto Nacional da
Família e da Pastoral Familiar (Inapaf) e
a Secretaria Nacional da Pastoral Familiar
(Secren).
Prazo
2008
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Projeto 2

XII Congresso Nacional da Pastoral
Familiar.
Objetivo
Celebrar, promover e defender o valor
Sagrado da Família.
Justificativa Fortalecer a consciência dos valores cristãos
primordiais que edificam a Família, como
caminho para a realização plena da pessoa.
Estratégia
Realização do XII Congresso da Pastoral Familiar, cujo tema é: Defesa da Família e o Lema:
Família: berço da vida e de toda vocação.
Responsáveis Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a
Família, Pastoral Familiar do Regional Leste I
e Comissão Nacional da Pastoral Familiar.
Prazo
De 05 a 07 de setembro de 2008.
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11. Comissão Episcopal para a Amazônia
Introdução
Todos os programas e projetos visam realizar os
seguintes objetivos: 1o) sensibilizar todos os brasileiros
frente à complexa realidade da Amazônia; 2o) favorecer
o despertar e o aprofundar da consciência missionária,
atendendo ao apelo provindo da Igreja que se encontra na
Amazônia. “Dai-nos de vossa pobreza”, com projetos de
solidariedade e programas afins, através da participação
co-responsável e fraterna de todas as Dioceses.
A Missão da Igreja de Evangelizar2 é a razão que
perpassará toda ação missionária e gestos de solidariedade para com a Igreja que se encontra na Amazônia,
sobretudo através do Projeto de Evangelização: “Queremos ver Jesus – Caminho, Verdade e Vida”.
Portanto, a Evangelização da Amazônia visa:
• Anunciar Jesus Cristo, como Salvador e Redentor da humanidade e da natureza;
• Construir a Igreja, confirmando as comunidades na fé e na vivência do Evangelho;
• A promoção integral da pessoa humana, o
que implica a defesa da vida em todas as suas
2

DGAE 71, n.13 ss
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formas: a) A VIDA HUMANA em perigo,
diante da lógica de exploração e a violência,
o que exige a defesa dos povos indígenas, dos
seringueiros, das populações ribeirinhas; b) A
BIODIVERSIDADE ameaçada de extinção
causada pelo desmatamento desenfreado, trazendo desequilíbrios ambientais e sociais e, a
biopirataria de material genético e do extravio
do conhecimento ancestral das populações
nativas para as mãos dos laboratórios estrangeiros; c) O grande patrimônio nacional da
FAUNA, FLORA e da ÁGUA, fontes naturais
de vida, o que exige a atenção à Ecologia para
preservar o Meio Ambiente.
Projeto 1

Reuniões da Comissão Episcopal para
a Amazônia
Objetivo
Definir, encaminhar e acompanhar os
vários projetos da Comissão
Justificativa Os encontros têm a finalidade de definir e
planejar a implementação dos vários projetos, de forma colegial e co-responsável,
como também avaliar e realimentá-los a
partir das demandas da Amazônia à luz das
Diretrizes da Ação evangelizadora.
Estratégia
Um encontro por semestre
Responsáveis CEA
Período
2008
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Projeto 2

Reuniões da Equipe Ampliada do Secretariado da CEA
Objetivo
Dar encaminhamento aos Programas e
Projetos da Comissão Episcopal para
a Amazônia e os desdobramentos da
CF/2007 com o tema da Amazônia.
Justificativa Os Regionais da Amazônia são os interlocutores principais dos projetos da CEA porém,
assumidos corresponsavelmente pelos Regionais da CNBB e pelos organismos diversos. A equipe, com representações diversas,
constitui instância para o encaminhamento e
apoio para a realização de iniciativas aprovadas pela CEA, como também, para outras
articulações necessárias.
Estratégia
Um encontro por semestre
Responsáveis CEA e demais representações e organismos
Período
2008
Projeto 3
Objetivo
Justificativa
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Articulação e Acompanhamento do
Projeto Igrejas-Irmãs na Amazônia
Incentivar e acompanhar a implementação
do Projeto Igrejas-Irmãs
A missionariedade é da essência do ser e
da missão da Igreja: “Ai de mim se não
evangelizar”(1Cor 9,16). A co-responsabilidade na missão e a exigência do testemunho
de comunhão interpelam todos à partilha
com aqueles que têm menos ainda.

Estratégia

Presença e participação nas iniciativas dos
Regionais. Apelo através dos meios de
comunicação. Intermediação da CEA entre
as Dioceses. Itinerância nas Assembléias
dos Regionais.
Responsáveis CEA, Secretaria executiva e Equipe Ampliada
Período
2008
Projeto 4
Objetivo

Divulgação da Realidade da Amazônia
Viabilizar a divulgação de informações
sobre a Amazônia e os trabalhos das diversas Comissões e facilitar as articulações e
inclusão de novos parceiros.
Justificativa O desconhecimento da Amazônia é generalizado, por outro, as mudanças advindas
com a sociedade de informação provocaram substanciais alterações nos hábitos de
uso da informação no dia a dia do cidadão
brasileiro. Assim, é preciso que as organizações busquem modernização e agilidade
na prestação de serviço de informação.
Estratégia
Publicação da revista AMAZÔNIA e
portal na internet www.amazonianet.
org.br. Publicação de livros, subsídios e
áudios-visuais.
Responsáveis CNBB, Comissão Episcopal para a Comunicação Social, Comissões Regionais
da Amazônia.
Período
2008
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Projeto 5

Amazônia Banco de Dados (AMAZONIANET)
Objetivo
Criar um sistema de informação automatizado, servindo como centro de documentação, imagens, projetos, encaminhamentos
e informações, abrangendo diversos temas
amazônicos.
Justificativa A região Amazônica representa assunto relevante ao mundo, traduzido nas mudanças climáticas, biopirataria, segurança nacional, queimadas, assoreamento de rios, contaminação
de água doce com substâncias tóxicas como o
mercúrio, imigrações populacionais e artesanato exótico. Representa um dos biomas mais
pluralizado no mundo e de interesse de muitas
nações que querem ter para si e não compartilham o objetivo de socializar o conhecimento.
Estratégia
Continuar alimentando o banco de dados
mundial, unindo diversos segmentos institucionais, entidades de classe, governos, empresas e organizações não governamentais.
Responsáveis Regional Sul 2 e Regionais da Amazônia
Período
2008
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Projeto 6

Encontro dos Bispos e Agentes de Pastoral dos Países de Fronteira com a
Amazônia Brasileira
Objetivo
“Criar nas Américas consciência sobre a
importância da Amazônia para toda a humanidade, estabelecendo entre as Igrejas
locais de diversos países sul-americanos,
que estão na bacia amazônica, uma pastoral
de conjunto com prioridades diferenciadas
para criar um modelo de desenvolvimento
que privilegie os pobres e sirva ao bem comum” (DA 475).
Justificativa Os países que constituem a Amazônia
Continental: Brasil, Bolívia, Colômbia,
Peru, Equador, Venezuela, Guiana, Guiana
Francesa e Suriname enfrentam desafios
semelhantes e sofrem as mesmas pressões
internacionais. Urge assim discutir toda
esta problemática no âmbito da Pan-Amazônia para catalisar forças e encontrar saídas comuns para os países de fronteira.
Estratégia
Realização de Encontro de bispos e representações de organismos pastorais da
Amazônia Continental.
Responsáveis CELAM, CNBB, CEA e Bispos da PanAmazônia
Período
2008-2009
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Projeto 7
Objetivo

Religiosos e Religiosas para Amazônia
Promover o compromisso missionário
entre as Congregações Religiosas e os
Regionais e Dioceses da Amazônia.
Justificativa Na Amazônia, os religiosos e religiosas têm
sido os principais atores na missão evangelizadora, de modo especial na educação,
saúde e nas áreas difíceis e de maiores riscos.
A presença da Vida Religiosa na Amazônia
facilita e incentiva a criação e fortalecimento
de comunidades locais, lideranças, educadores da fé e outros ministérios.
Estratégia
Incentivar a participação ao Plano de
Evangelização Solidária na Amazônia.
Parceria da CRB com a CNBB
Responsáveis CRB, CEA e Equipe Ampliada
Período
2008
Projeto 8
Objetivo
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Apoio à Formação Presbiteral na Amazônia
Promover a qualificação de formadores
para os presbíteros e seminaristas. Organizar um sistema de sustentação e apoio à
formação dos seminaristas.

Justificativa

Já em 1968, D. Aloísio Lorscheider, então
Secretário geral da CNBB, dizia: ... “a Amazônia precisa de um incremento de pessoal
nativo, para um abrasileiramento sempre
maior de suas estruturas de Igreja”.
Estratégia
Dar a conhecer a proposta da Comissão
em todas as Assembléias dos Regionais e
realizar contatos com Dioceses que possam celebrar convênios com Dioceses em
dificuldades com os Seminários.
Responsáveis CNBB e Comissão Episcopal para a
Amazônia
Período
2008
Projeto 9
Objetivo

Ação e Reflexão para a Amazônia
Elaborar a partir de experiências concretas e reflexões uma compreensão mais
abrangente sobre Amazônia, para que seja
possível desenvolver uma ação evangelizadora mais inculturada e libertadora, e
deste modo, seja capaz de responder aos
sinais dos tempos presentes nesta realidade
específica da criação de Deus e também
responda aos anseios do planeta como
realidade orgânica.
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Justificativa

A necessidade emergente mundial, frente
a crise ecológica, de pensar uma ação e reflexão a partir de uma realidade específica
– A Amazônia. O desafio missionário da
Igreja no Brasil deve incluir em sua agenda
a prioridade de uma evangelização dos
povos e realidade natural da Amazônia.
Inculturar o Evangelho a partir de uma
vivencia espiritual que bebe da cultura
Amazônica, que ajude na formação de
atitudes ecológicas frente às grandes crises
ambientais do planeta. Motivar a unidade
da fé eclesial e as relações de proximidade
com todas as igrejas e religiões para promover um projeto ético de preservação e
manutenção da vida na Amazônia.
Estratégia
O projeto pode funcionar a partir de um
Encontro Nacional com uma equipe que
possa depois aplicar o projeto em diversas
dimensões da vida eclesial. As sugestões
podem ser compreendidas tanto como
temáticas para este Encontro Nacional,
como proposta de etapas diferentes de elaboração do projeto e sua aplicação local.
Responsáveis CEA, Comissão Episcopal para o Serviço da
Caridade, Justiça e Paz, Comissão Episcopal
para a Comunicação Social, Comissão para
o Ecumenismo e Equipe Ampliada
Período
2008-2009
228

Projeto 10

Reflexão sobre Instituição do Ensino
Superior Católica na Amazônia
Objetivo
Decidir política e responsavelmente sobre
a criação de uma Instituição do Ensino
Superior Católica na Amazônia, após
reuniões e seminários realizados com os
interlocutores principais.
Justificativa Formar cristãos leigos e leigas que ajudem
consolidar a Igreja Local, comunicando-lhe
uma expressão peculiar e inculturada na
realidade da Amazônia torna-se cada vez
mais urgente diante da ausência de uma Universidade Católica numa região que ocupa
mais de 50% do território nacional.
Estratégia
Criar momentos de reflexão sobre instituição do Ensino Superior Católica na Amazônia, aproveitando espaços de Encontros
Nacionais e da Pan-Amazônia.
Responsáveis CEA, Bispos da Amazônia e IESCA
Período
2008

229

12. Projetos Ligados ao Secretariado Geral
12.1 Assessoria de Imprensa
Projeto 1
Objetivo

Justificativa

Estratégia
Responsável
Período
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Encontro Nacional com Assessores de
Imprensa das Dioceses do Brasil
Debater o trabalho do cuidado da imagem
pública da Igreja feito pela assessoria de
imprensa das dioceses bem como sua integração com a assessoria de imprensa da
CNBB.
A Igreja Católica está entre as instituições de
maior credibilidade no país. São inúmeras
as atividades que as dioceses realizam tanto
no campo especificamente religioso quanto
no campo social. É necessário intensificar
um trabalho articulado que dê visibilidade a
essas ações, a fim de garantir à Igreja a credibilidade de que sempre gozou. Para tanto, é
imprescindível que os assessores de imprensa das dioceses e da CNBB se conheçam e
estabeleçam contatos a fim de debaterem
questões relativas às suas atividades.
Reunir os jornalistas contratados pelas dioceses a fim de trocar experiências e propor
caminhos de articulação entre si.
Assessoria de Imprensa da CNBB e Setor
de Comunicação da Comissão Episcopal
Pastoral para a Comunicação.
2008

12.2 Campanha da Fraternidade e Campanha
para a Evangelização
Apresentação
A Campanha da Fraternidade e a Campanha
para a Evangelização estão ligadas à Secretaria Geral
da CNBB e se constituem programas gerais do Secretariado Nacional.

Introdução explicativa: de acordo com os
objetivos dos programas de ação
Através da animação nos tempos litúrgicos do
advento e da quaresma, as campanhas procuram realizar
um trabalho evangelizador de formação da consciência
cristã em vista da conversão proposta por estes tempos
litúrgicos e levantar fundos para a ação evangelizadora da
Igreja no Brasil, nos Regionais e nas Dioceses e também
para a ação social nestas instâncias.
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12.2.1 Campanha da Fraternidade
Projeto 1
Objetivo

Realização da CF 2008
Levar a Igreja e a sociedade a defender
e a promover a vida humana, desde a
sua concepção até a sua morte natural,
compreendida como dom de Deus e coresponsabilidade de todos, na busca de sua
plenificação, a partir da beleza e do sentido
da vida em todas as circunstâncias, e do
compromisso ético do amor fraterno.
Justificativa Necessidade de uma luta pessoal e social
contra uma cultura de morte que se infiltra
no coração das pessoas e contra as estruturas injustas que objetivamente trazem a
morte a todos os brasileiros.
Estratégia
1) Preparação dos agentes nos Regionais
e (Arqui) Dioceses;
2) Distribuição de subsídios;
3) Atividades em Paróquias, Escolas,
Meios de Comunicação Social;
4) Participação nas políticas públicas;
5) Realização de parcerias;
6) Realização da coleta da Fraternidade;
7) Financiamento de projetos de defesa e
promoção da vida e da dignidade humana.
Responsáveis 1) Secretaria Executiva da Campanha da
Fraternidade;
2) Coordenações Regionais da Campanha
da Fraternidade;
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Período
Projeto 2
Objetivo
Justificativa

Estratégia

3) Coordenações (Arqui) Diocesanas e Paroquiais da Campanha da Fraternidade;
4) Cáritas Brasileira;
5) Equipe Gestora do Fundo Nacional de
Solidariedade;
6) Equipe Gestora dos Fundos Diocesanos
de Solidariedade.
Todo o ano de 2008.
Preparação da CF 2009
Criar todas as condições para que a Campanha da Fraternidade de 2009 possa ser
planejada, realizada e avaliada.
A Campanha da Fraternidade, devido à sua
importância e seu alcance, é uma atividade
muito complexa e exige muitas condições
para que possa atingir seus objetivos.
1) Elaboração de Texto-base;
2) Concurso de letra e música;
3) Concurso de cartaz;
4) Elaboração dos subsídios;
5) Elaboração de spots de rádio e televisão;
6) Publicação de artigos;
7) Publicação de todo material;
8) Animação da Campanha da Fraternidade
nos Regionais, (Arqui) Dioceses e Paróquias;
9) Capacitação de agentes nos Regionais,
(Arqui) Dioceses e Paróquias.
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Responsáveis 1) Secretaria Executiva da Campanha da
Fraternidade;
2) Assessorias da CNBB;
3) Cáritas Brasileira;
4) Edições CNBB;
5) Verbo Filmes;
6) Equipes de Campanha dos Regionais e
(Arqui) Dioceses.
Período
Todo o ano de 2008

12.2.2 Campanha para a Evangelização
Projeto 1

Levantamento de Fundos para Custeio
do Secretariado Nacional e Financiamento de Projetos de Evangelização
Objetivo
Criar condições materiais para o trabalho
evangelizador na CNBB, nos Regionais e
nas (Arqui) Dioceses
Justificativa Necessidade de custeio do trabalho evangelizador
Estratégia
Coleta para a Evangelização
Responsáveis 1) Comissão Episcopal para a Campanha
para a Evangelização
2) Secretaria Executiva da Campanha para
a Evangelização
3) (Arqui) Dioceses, Paróquias e comunidades
Período
Advento de 2008
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Projeto 2

Realização da Campanha para a Evangelização 2008
Objetivo
Criar condições para que a Campanha para
a Evangelização 2008 possa ser planejada,
realizada e avaliada.
Justificativa A Campanha para a Evangelização, devido à sua importância e seu alcance, é
uma atividade muito complexa e exige
muitas condições para que possa atingir
seus objetivos.
Estratégia
1) Elaboração de Texto-base;
2) Elaboração dos subsídios;
3) Elaboração de spots de rádio e televisão;
4) Publicação de artigos;
5) Publicação de todo material;
6) Animação da Campanha da Fraternidade nos Regionais, (Arqui) Dioceses
e Paróquias;
7) Capacitação de agentes nos Regionais,
(Arqui) Dioceses e Paróquias.
Responsáveis 1) Secretaria Executiva da Campanha da
Fraternidade;
2) Assessorias de Comunicação Social da
CNBB;
3) Edições CNBB;
4) Equipes de Campanha dos Regionais e
(Arqui) Dioceses.
Período
Março a Dezembro de 2008
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Centro Nacional de Fé e Política
“Dom Helder Câmara” (CEFEP)
Curso Nacional de Formação Política – 2008-2009
O Centro Nacional de Fé e Política “Dom Helder
Câmara” (CEFEP) é uma iniciativa da CNBB - um
serviço à Formação Política dos cristãos leigos e leigas, sob a coordenação da Comissão Episcopal para
o Laicato.
Tem três eixos:
1. Curso Nacional de Formação Política;
2. Rede de assessores (áreas temáticas: Ciências Sociais
e Política; Filosofia e Ética; Teologia e Pastoral; Educação);
3. Articulação das Escolas Locais de Fé e Política.

Objetivos
O CEFEP tem como objetivos:
ü Fomentar em nosso país um pensamento social
cristão à luz do Ensino Social da Igreja e dos
valores evangélicos;
ü Contribuir com a formação de lideranças inseridas
na política, a partir de uma reflexão bíblica e teológica, das ciências sociais e da filosofia.
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Destinatários do curso nacional de
formação política
ü Lideranças das comunidades eclesiais, pastorais
sociais, movimentos e organismos;
ü Pessoas com responsabilidades em organizações e
movimentos sociais;
ü Pessoas que já assumem ou pretendem assumir
cargos em instâncias partidárias
Critérios de participação
ü Identidade cristã de vivência e participação;
ü Disponibilidade de tempo: compromisso de participar
das etapas previstas e realizar os trabalhos solicitados;
ü Conclusão do ensino médio (exceções serão analisadas);
ü Militância política: sindical, popular, partidária,
conselhos municipais paritários e outras áreas;
ü Compromisso de ser agente multiplicador através
da entidade que o apresentou para o curso.
Programação: temáticas desenvolvidas em
180 horas
Primeira etapa: 15 dias (90 horas)
ü Leitura da relação Fé e Política na Bíblia e na Patrística;
ü História da Política e da Economia com seus conceitos básicos, e as grandes etapas do capitalismo;
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ü História da formação social, econômica, política e
cultural do Brasil e da América Latina - democracia;
ü Comunicação e Política;
ü A Legislação Eleitoral do Brasil;
ü Processo metodológico para uma análise de conjuntura;
ü Noções de Bioética e sua atualização;
ü Introdução à sociologia;
ü O Ensino Social da Igreja: princípios básicos;
ü Metodologia do trabalho científico.
Visitas programadas em Brasília:
ao Congresso Nacional, ao Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC), ao Departamento Intersindical
Parlamentar (DIAP) e outras entidades.

Segunda etapa: 15 dias (90 horas)
ü Cidadania e direitos humanos, nos últimos 50 anos,
e a contribuição da Igreja;
ü Alternativas e protagonistas – experiências educativas:
− Orçamento participativo;
− Conselhos Municipais de Direitos ou paritários;
− O trabalho e a economia solidária;
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− Agroecologia e a economia sustentável;
− Agricultura familiar;
− Cultura de paz contra a Violência.
ü Projetos para o Brasil: Os Projetos dos partidos
políticos e os Projetos populares democráticos dos
movimentos sociais;
ü Leitura da relação Fé e Política: no Vaticano II e
nos documentos da Igreja na América Latina e no
Brasil;
ü Relatos e análise de experiências de Escolas locais
de Fé e Política.

Educação a distância (180 horas)
entre as duas etapas do curso presencial
Aprofundamento dos temas trabalhados na primeira etapa e preparação para a segunda etapa com
orientação de leituras:
ü Ética, Fé/Espiritualidade e Política;
ü História das Instituições Políticas no Brasil;
ü História da Formação Social, Econômica, Política
e Cultural do Brasil e da América Latina;
ü A Constituição de 1988 e os Direitos Humanos;
ü Bioética: implicações éticas, teológicas e políticas;
ü Temas do Ensino Social da Igreja.
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Projeto 1
Descrição:

46ª Assembléia Geral da CNBB
Reunião plenária, de inter-regionais e regionais, de comissões integradas especiais,
de grupos de estudo.
Responsável: CONSEP e Secretariado Geral.
Prazo:
Abril de 2008.
Projeto 2
Descrição:
Responsável:
Prazo:

Conselho Permanente
Reuniões plenárias.
CONSEP e Secretariado Geral.
Março, junho e outubro de 2008.

Projeto 3
Descrição:

CONSEP
Reuniões reservadas dos bispos; reuniões
abertas com a participação dos presidentes
dos organismos, assessores das Comissões e setores da ação pastoral; sessões
de estudo.
Responsável: Secretariado Geral.
Prazo:
Mensal.

Projeto 4
Descrição:

Conselho Econômico
Acompanhamento da administração econômica e financeira da CNBB; reuniões
mensais, durante a reunião do CONSEP.
Responsável: Secretariado Geral
Prazo:
2008.
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Projeto 5

Reunião Ampliada dos Organismos do
Povo de Deus
Descrição:
Encontro de representantes da CNBB,
CRB, CNLB, CNIS, CND, CNP.
Responsável: Presidentes dos organismos.
Prazo:
8 e 9 de maio 2008

Projeto 6
Descrição:

Grupo de Assessores (GA)
Reuniões do Secretário Geral com os
assessores.
Responsável: Secretário Geral
Prazo:
Mensal.
Projeto 7

Encontros Nacionais de Secretários
Regionais
Descrição:
Reuniões dos secretários dos 17 Regionais
da CNBB com o Secretário Geral e os
assessores.
Responsável: Secretário Geral.
Prazo:
Junho e novembro de 2008
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