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MENSAGEM DO ARCEBISPO

“Eles se mostravam assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão 
fraterna, à fração do pão e às orações” (At 2,42).
“E passando adiante, anunciava o Evangelho a todas as cidades” (At 8,40).

Minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos leigos(as), seminaristas, 
diáconos, religiosos, religiosas e padres, paz e bem!

Ao término da Assembleia do Povo de Deus que foi acontecendo ao longo 
do ano 2019 e agora concluímos, quero agradecer a boa vontade, o tempo, 
a generosidade e o comprometimento de cada uma e cada um durante todo 
o processo de escuta e de elaboração de propostas pastorais. Os projetos 
e o Plano Pastoral nos ajudarão na caminhada, mas o mais importante foi 
o encontro, as discussões e as partilhas que aconteceram em cada etapa e 
o nosso sentimento de pertença à comunidade eclesial de cada um e à Ar-
quidiocese de Vitória do Espírito Santo que foi fortalecido. Guardemos tudo 
em nossos corações!

Agora, além das Comissões para a Caridade, Justiça e Paz, para a Ação Mis-
sionária, para a Animação Bíblico-Catequética, para a Liturgia e Ministérios, 
para a Vida e Família, para a Juventude e para o Laicato, temos também os 
Vicariatos para a Ação Social, Política e Ecumênica e para a Comunicação. 
Tudo isso para que possamos levar em frente nossos projetos pastorais. Jun-
tos vamos continuar comprometidos com a Igreja de Vitória e em comunhão 
com a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e o Papa Francisco 
para sermos cada vez mais uma Igreja em Saída.
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Os projetos que o Plano de Pastoral apresenta foram aprovados por todos 
os participantes e serão realizados com o serviço de cada grupo, mas com 
a oração e o apoio de todos, pois a vida em comunidade é estar atento à 
necessidade do outro e apoiar sempre.

Percebemos, no decorrer da Assembleia, que temos muitos desafios a 
enfrentar como a ajuda aos mais pobres, o fortalecimento da esperança, o 
fortalecimento da espiritualidade, o conhecimento dos documentos e da 
doutrina da Igreja, a vivência comunitária, maior assistência nos bairros, o 
diálogo ecumênico e inter-religioso e o empenho pela paz. Mas precisamos 
trabalhar com esperança e, principalmente, confiança em Deus que nos 
assiste sempre.

São muitos projetos eu sei, mas eles serão realizados por etapas e por cada 
pastoral, cada movimento, cada associação. A minha palavra é de estímulo 
e agradecimento. 

Caminhemos juntos! Apoiemo-nos! Sejamos próximos uns dos outros! Este-
jamos atentos aos apelos pastorais! Sejamos um só corpo!  Sigamos fiéis à 
Palavra, atentos à partilha do Pão, prontos para exercer a Caridade e firmes 
na vocação missionária de discípulos de Jesus.

Deus abençoe a cada um, cada uma.

Dom Dario Campos, ofm
Arcebispo Metropolitano de Vitória do Espírito Santo
Vitória, 15 de fevereiro de 2020



Assembleia
do Povo de Deus
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APRESENTAÇÃO

Os projetos que compõem o Plano Pastoral 2020-2023 foram elaborados 
baseados na seguinte metodologia:

w Avaliação do Plano Pastoral 2015/2017 e do Plano Emergencial 2018;
w Visitas e escuta às áreas pastorais realizadas no decorrer de 2019;
w Estudo e reflexão das Diretrizes Gerais para a Ação Evangelizadora 2019-

2023 – Doc. 109 da CNBB.

Avançando nesse processo, especialmente diante da cultura urbana1, e cada 
vez mais abrangentes as DGAE 2019-2023 da CNBB estão estruturadas a 
partir da Comunidade Eclesial Missionária, apresentada como a imagem da 
“casa”, “construção de Deus” (1Cor 3,9). Casa entendida como “lar” para os 
seus habitantes, acentuando as perspectivas pessoal, comunitária e social 
da evangelização, inserindo, no espírito da Encíclica Laudato Sí, a perspectiva 
ambiental2. A comunidade eclesial missionária é sustentada por quatro pilares: 

w Palavra – iniciação à Vida Cristã e Animação Bíblica; 
w Pão – Liturgia e espiritualidade; 
w Caridade – Serviço à vida Plena; 
w Ação Missionária – estado permanente de missão2.

1“Uma das imagens para se compreender esta mudança de época pode ser encontrada, então, 
na imagem da cidade. (...) Nosso mundo vai se tornando uma grande cidade, onde o viver 
se manifesta fortemente interligado e o estilo de vida das metrópoles é capaz de influenciar 
outras cidades e até mesmo o mais distante ponto do planeta, principalmente em decorrência 
do influxo dos atuais meios de comunicação” (DGAE 2019-2023, n. 46, Cf. EG n. 73).
2“Cf. DGAE 2019-2023, n. 4 e 8.
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Esses quatro pilares perpassam os atuais planos da ação evangelizadora da 
nossa Igreja Particular de Vitória, dos quais estão distribuídos e organizados 
entre as Comissões Pastorais Arquidiocesanas constituídas a partir do I Sínodo 
Arquidiocesano (2006-2009), assim como na CNBB. Entretanto existem algu-
mas recomendações e objetivos que competem diretamente ao Secretariado 
Geral do Departamento de Pastoral, por não se aplicarem aos objetivos das 
comissões existentes, ou por contemplarem mais que uma comissão.

As Comissões Pastorais Arquidiocesanas são uma forma de organização da 
ação pastoral da Arquidiocese de Vitória em sintonia com as orientações da 
organização pastoral da CNBB. As Comissões Pastorais Arquidiocesanas são 
órgãos estáveis das diferentes dimensões da ação evangelizadora da Igreja.

São as Comissões com o Departamento de Pastoral que devem cuidar para 
que as diversas pastorais, movimentos, associações e serviços estejam em 
comunhão com o Plano Pastoral da Arquidiocese, alinhando as respectivas 
atividades com as prioridades das áreas pastorais e paróquias.

Portanto, nesse processo, os coordenadores das áreas pastorais tem um papel 
atuante de articulação com o Departamento de Pastoral e implantação do 
Plano Pastoral nas paróquias das suas respectivas áreas pastorais. São elas: 
Vitória, Serra-Fundão, Cariacica-Viana, Benevente, Serrana, Vila Velha. 

Como critérios para a elaboração de seus projetos e para a atuação do clero, 
religiosos e leigos que as compõem, as Comissões Arquidiocesanas de Pastoral 
buscam promover a mística cristológica da kenosis, isto é, o despojamento no 
seguimento de Jesus Cristo, que se fez servo para que tenhamos vida n’Ele.

As Comissões Pastorais Arquidiocesanas são compostas por um (a) coordena-
dor arquidiocesano e membros convidados representantes de cada segmento 
pastoral ou movimentos presentes e reconhecidos na Arquidiocese de Vitória 
do Espírito Santo (AVES) agrupados como segmentos afins.

Estão instituídas na AVES as seguintes Comissões Pastorais Arquidiocesanas:
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1. Para a Ação Missionária
2. Para a Caridade, Justiça e Paz
3. Para a Liturgia e Ministérios
4. Para a Animação Bíblico-Catequética
5. Para a Juventude
6. Para o Laicato
7. Para a Vida e Família
8. Para a Comunicação

Além do Objetivo Geral e objetivos específicos o Plano de Pastoral da AVES 
está distribuído entre o Departamento de Pastoral e as Comissões Arquidio-
cesanas de Pastoral do seguinte modo:

1. Objetivo
2. Composição
3. Projetos
 3.2.   Formação
 3.3.   Articulação
 3.4.   Eventos
 3.5.   Espiritualidade
 3.6.   Subsídios

Enfim, encontraremos nesse documento os projetos propostos para a ação 
pastoral para a Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo, a partir das Comissões 
Arquidiocesanas,  apresentados durante a  Assembleia Arquidiocesana do 
Povo de Deus, em fevereiro de 2020 e revisados por uma equipe constituída 
pelo senhor arcebispo, para que norteiem o trabalho em geral, e possibilitem 
adaptações à diversidade presente em cada realidade das áreas pastorais, 
paróquias e comunidades. Encontraremos também algumas ações relativas 
aos novos Vicariatos que passam a compor e ampliar a ação pastoral – Vica-
riato para Ação Social, Política e Ecumênica e Vicariato para a Comunicação.

Pe. Renato Criste Covre
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral
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OBJETIVO GERAL E 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO 
PLANO PASTORAL 2020 – 2023

OBJETIVO GERAL: 

ANUNCIAR A BOA NOVA DE JESUS CRISTO, no atual contexto cultural urbano, 
testemunhando o Reino de Deus, tornando nossas Comunidades Eclesiais de 
Base cada vez mais “casas” de portas abertas onde se partilham a Palavra e 
o Pão, num profundo sentido de serviço à vida plena e com renovado ardor 
missionário, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

w Formar pequenas comunidades missionárias3 como “casas” de portas aber-
tas e em saída4, como prioridade da ação evangelizadora que favoreçam 
a partilha de experiências, a ajuda mútua e a inserção concreta nas mais 
variadas situações , como prioridade da ação evangelizadora;

3“Que se formam em ruas, condomínios, aglomerados, edifícios, unidades habitacionais, 
bairros populares, povoados, aldeias e grupos por afinidades, devem se configurar como uma 
verdadeira rede de comunidades, em comunhão com a Igreja local” (DGAE 2019-2023, n. 84). 
Ver também, DGAE 2019-2023, n. 131: “As comunidades eclesiais missionárias se reúnem 
também em espaços que não sejam residências, como por exemplo: salões comunitários, 
espaços nas Igrejas, espaços públicos e até mesmo improvisados”.
4“Casa entendida como ‘lar’ para os seus habitantes, acentua as perspectivas pessoal, comu-
nitária e social da evangelização, inserindo, no espírito da Laudato Sí, a perspectiva ambiental 
(DGAE 2019-2023, n. 4).
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w Inserir os cristãos leigos e leigas na participação na vida da Igreja, a partir 
do senso de fé, dos carismas, dos ministérios e do serviço cristão à socie-
dade, vivendo sua vocação e sua missão em comunhão e solidariedade6;

w Formar novos discípulos e missionários a partir das prioridades e projetos 
do Programa Missionário Nacional: formação, animação missionária, missão 
ad gentes e compromisso social e profético7;

w Centralizar a Palavra de Deus na vida das comunidades. “A Igreja funda-se 
sobre a Palavra de Deus, nasce e vive dela. (...) O Povo de Deus encontrou 
sempre nela sua força e também hoje a comunidade eclesial cresce na 
escuta, na celebração e no estudo da Palavra de Deus”8;

w Ser Igreja como a “casa dos pobres”9 “destinatários privilegiados do Evan-
gelho”10 e ser “pobre no coração, isto é santidade”11 (n. 108 DGAE);

w Promover a cultura da vida através do enfrentamento dos desafios como 
a violência e suas diversas faces, a falta de perspectiva para a juventude e 
a crise familiar, as provocações do ambiente acadêmico universitário, as 
problemáticas que envolvem os meios de comunicação social e as novas 
mídias12;

w Cuidar da casa comum e as questões concernentes ao incentivo de uma 
ecologia integral13.

53Cf. DGAE 2019-2023, n. 34, 36
6Cf. DGAE 2019-2023, n. 36, 84 e LG, n. 9-13
7Cf. DGAE 2019-2023, n. 201
8Cf. DGAE 2019-2023, n. 146 e doc. DAp n. 246-257,278
9Papa João Paulo II, NMI, n. 50
10Papa Bento XVI, Discurso durante o encontro com o Episcopado Brasileiro (Catedral de São 
Paulo – Brasil, 11 de maio de 2007, 3; EG, n. 48
11GEx, n. 70
12Cf. DGAE 2019-2023, n. 109
13Cf. DGAE 2019-2023, n. 60 e 109



13PLANO PASTORAL

PROJETOS PASTORAIS

1. OBJETIVO

O Secretariado do Departamento de Pastoral, com seus funcionários e asses-
sores, está a serviço de todas as Comissões Pastorais Arquidiocesanas, pres-
tando apoio a toda a estrutura de organização pastoral e reflexão necessárias 
ao bom desenvolvimento das atividades das diversas Comissões Pastorais e 
reuniões específicas das pastorais, movimentos eclesiais e organismos da 
Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo (AVES).

2. COMPOSIÇÃO

Coordenador Arquidiocesano de Pastoral: Pe. Renato Criste Covre

EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS:
Secretaria Executiva: Fabíola Gouveia Limeira
SECRETARIADO: 
Fabíola Gouveia Limeira (Vida e Família e Serviços)
Venison Bruno Silva dos Reis (Catequese e Liturgia) 
Aline Lopes da Silva (Missionária e Laicato)
Rômulo Benha Alvarenga (Comunicação, Juventude e SAV) 

I - SECRETARIADO DO DEPARTAMENTO DE PASTORAL
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3. PROJETOS

3.1 ARTICULAÇÃO

3.1.1 PASTORAL VOCACIONAL

OBJETIVO: 

Ampliar a implantação da Pastoral Vocacional na Arquidiocese de Vitória 
através do Serviço de Animação Vocacional SAV, com apoio do Projeto “Cada 
Comunidade uma nova Vocação”.

ESTRATÉGIAS:

w Estabelecer parceria com as Congregações Religiosas, Seminários e demais 
agentes para consolidação das ações do SAV;

w Formação de equipe arquidiocesana com representantes das áreas pastorais 
que já atuam com atividades vocacionais ou por afinidade;

w Tornar conhecidas as propostas do projeto «Cada Comunidade uma nova 
Vocação» do SAV.

PRAZO: 2020/2023

3.1.2 PASTORAL DO DÍZIMO ARQUIDIOCESANA OBJETIVO:

OBJETIVO: 

A Pastoral do Dízimo é ação eclesial que tem por finalidade motivar, planejar, 
organizar e executar iniciativas para a implantação e o funcionamento do 
dízimo, e acompanhar os membros da comunidade no que diz respeito à 
sua colaboração, em sintonia com a Pastoral de Conjunto na Igreja Particular 
(Doc. CNBB 106, 36).
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ESTRATÉGIAS:

w Dar suporte às Equipes de Pastoral do Dízimo para que possam evangelizar 
de modo tal que todos os membros da comunidade se sintam solidários e 
corresponsáveis na manutenção da paróquia;

w Promover de forma integrada a formação dos Líderes e Agentes pastorais 
da Pastoral do Dízimo;

w Promover formação específica para tesoureiros das comunidades paro-
quiais;

w Oferecer treinamento para as coordenações da Pastoral do Dízimo sobre 
fundamentação do dízimo, planejamento estratégico e de marketing;

w Estabelecer ações de comunicação e marketing, a fim de promover o 
relacionamento e a evangelização com os dizimistas existentes nas comu-
nidades paroquiais;

w Criar e acompanhar a campanha de marketing para evangelização sobre o 
dízimo para todas as comunidades paroquiais da AVES durante o mês de 
julho;

w Aprimorar formas de informatização do dízimo por meio de plataformas 
atuais e acessíveis do sistema Theós e sua implantação gradual;

w Orientar quanto à motivação e efetivação das Coletas Especiais previstas 
pela Santa Sé e CNBB, e pela ação solidária para com a Igreja Irmã de Lá-
brea;

w Realizar a divulgação periódica dos resultados e da aplicação do dízimo. 

PRAZO: 2020/2023

3.1.3 ESTRUTURAÇÃO DOS CURSOS PASTORAIS 
 ARQUIDIOCESANOS E FORMAÇÕES   

OBJETIVO: 

Avaliar os objetivos, material, conteúdo formativo e formatação dos cursos 
pastorais oferecidos pela Arquidiocese a fim de que estejam mais atentos aos 
grandes desafios de uma cultura cada vez mais urbana e complexa.
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ESTRATÉGIAS:

w Revisão da grade curricular e metodologia dos cursos;
w Ajudar na elaboração de projetos formativos em todos os segmentos e na 

escolha de assessoria, para que realizem as transformações necessárias 
que tornarão nossas comunidades verdadeiras casas da Palavra, do Pão, 
da Caridade e abertas à Missão.

PRAZO: 2020/2023

3.1.4 MOBILIZAR PARÓQUIAS, COMUNIDADES E GRUPOS 
 PARA UMA CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA INTEGRAL 
 NO ESPÍRITO DA LAUDATO SÍ

OBJETIVO: 

Refletir e propor ações de preservação e cuidado com a casa comum.

ESTRATÉGIAS:

w Identificação das principais demandas para o cuidado com a casa comum, 
após avaliação da realidade das áreas pastorais da Arquidiocese de Vitória;

w Formação de uma equipe, a partir da identificação de lideranças e profis-
sionais católicos com afinidade para o tema, para reflexão sobre os desafios 
do meio ambiente;

w Criação de um plano para ações concretas sobre o cuidado com a casa 
comum na Arquidiocese de Vitória.

PRAZO: 2020/2023

3.1.5 ARTICULAÇÃO COM CONFERÊNCIA DE 
	 RELIGIOSOS	DO	BRASIL	(CRB)	
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OBJETIVO: 

Criar maior unidade de trabalho com as congregações religiosas da Arquidiocese.

ESTRATÉGIAS:

w Articulação com representantes da Conferência dos Religiosos do Brasil 
(CRB) para avaliar ações conjuntas com o Departamento de Pastoral;

w Elaboração de um plano de trabalho conjunto, com ações específicas para 
as urgências das Comunidades Eclesiais de Base por uma Igreja em saída.

PRAZO: 2020/2023

3.1.6 ENCONTRO ARQUIDIOCESANO DA PASTORAL DA ACOLHIDA 

OBJETIVO: 

Favorecer e promover a cultura do encontro visando formar comunidades 
eclesiais missionárias.

ESTRATÉGIAS:

w Articulação e convocação das lideranças e agentes da Pastoral da Acolhida 
das paróquias para a identificação de boas práticas e para a promoção do 
encontro arquidiocesano;

w Realização de palestras e divulgação de boas práticas das paróquias, com 
vistas a acolher bem as pessoas que participam frequentemente da Cele-
bração Litúrgica e os visitantes;

w Realização de encontro anual para a Pastoral da Acolhida em nível Arqui-
diocesano;

w Avançar nos serviços dessa Pastoral no duplo movimento, isto é, acolher 
quem chega e ir ao encontro do outro, em vista de uma comunidade mis-
sionária;

w Desenvolver a dimensão do “lar” conforme a DGAE, n. 05 – “casas de 
comunhão”.

PRAZO: 2020/2023
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3.1.7 MAPEAMENTO DAS “FORÇAS VIVAS” 

OBJETIVO: 
Identificar e manter atualizado banco de dados com todas as “Forças Vivas” 
da Arquidiocese de Vitória, bem como suas lideranças e agentes participantes.

ESTRATÉGIAS:

w Conclusão do mapeamento nas comunidades que ainda não incluíram 
dados pastorais;

w Criação de um plano de capacitação padrão (com vídeos e apostilas) para 
a utilização do sistema pelas paróquias e Comissões Pastorais Arquidioce-
sanas;

w Inclusão de relação detalhada (nome, e-mail e telefone) dos catequistas, 
ministros extraordinários, membros da liturgia e demais membros das 
Forças Vivas;

w Estabelecimento de rotina para atualização do banco de dados pelas pa-
róquias;

w Mapeamento das escolas católicas e suas lideranças.

PRAZO: 2020/2023

3.1.8 FORTALECER AS ÁREAS PASTORAIS 

OBJETIVO: 

Valorizar a caminhada pastoral das áreas pastorais e descentralizar alguns 
serviços e ou eventos que são feitos em nível arquidiocesano, delegando 
tarefas e responsabilidades ao respectivo coordenador com o seu conselho 
pastoral de área.

ESTRATÉGIAS:

w Dar suporte pastoral, formativo e organizacional às áreas;
w Realizar visitas anuais aos conselhos das áreas pastorais para escuta das 

demandas;
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w Ajudar na organização das equipes dos segmentos pastorais nas áreas;
w Definir prioridade do Plano Pastoral Arquidiocesano para cada área pastoral; 
w Propor um modelo para a criação de uma secretaria da área pastoral a 

fim de dar maior organização e fluidez aos encaminhamentos da área em 
articulação com o Departamento de Pastoral.

PRAZO: 2020/2023

3.1.9 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS 

OBJETIVO: 

Contribuir com a organização, formação e representatividade dos Conselhos 
em todas as instâncias.

ESTRATÉGIAS:

w Elaboração de material formativo, pequenos vídeos para motivar a parti-
cipação nos Conselhos, mediante consulta e mapeamento das principais 
demandas;

w Oferecer orientação mais específicas para as questões de representativi-
dade.

PRAZO: 2020/2023

3.2 EVENTOS

3.2.1 ENCONTRO DAS COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE 
 DA ARQUIDIOCESE DE VITÓRIA

OBJETIVO: 

Celebrar, fortalecer e animar as CEBs.
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ESTRATÉGIAS:

w Organização de calendário de encontros das Comunidades Eclesiais de 
Base, em nível de áreas pastorais e arquidiocesano;

w Articulação com os Coordenadores das áreas pastorais para a realização 
do encontro;

w Promoção de debates e palestras sobre temas e desafios da evangelização 
num mundo urbano.

PRAZO: 2020/2023

3.2.2 FESTA DA PENHA

OBJETIVO: 

Celebrar anualmente a Padroeira do Estado – Nossa Senhora da Penha, 
fortalecendo a piedade popular e a devoção mariana que lhe são próprias. 
(DGAE 166 e 202).

ESTRATÉGIAS:

w Motivar as áreas pastorais e segmentos da Ação Pastoral a participar ati-
vamente da programação da Festa da Padroeira;

w Colaborar ativamente na organização das Missas do Oitavário;
w Promover neste período, e no pós-festa, oportunidades de aprofundar a 

devoção Mariana com recebimento da imagem peregrina, romarias paro-
quiais ao Convento da Penha e estudos de temas marianos em seminários 
ou palestras.

PRAZO: 2020/2023

3.2.3 ENCONTROS PONTUAIS

OBJETIVO: 
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Organizar, de acordo com as necessidades e momentos da caminhada da 
Igreja Particular, grandes eventos para fortalecer a unidade e comunhão do 
povo de Deus.

ESTRATÉGIAS:

w Organizar a realização de eventos como, por exemplo – Congresso Eucarís-
tico (CEAR), romarias marianas a Aparecida ou Convento da Penha, Visitas 
ao Santuário de São José de Anchieta, Caminhadas e outros;

w Promover a devoção e celebrar São José de Anchieta em toda a Arquidio-
cese.

PRAZO: 2020/2023

3.3 ESPIRITUALIDADE

3.3.1	 ASSUMIR	O	CAMINHO	DE	INICIAÇÃO	À	VIDA	CRISTÃ	(IVC),	
 DE INSPIRAÇÃO CATECUMENAL, COM A NECESSÁRIA 
 REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA PAROQUIAL, 
	 CATEQUÉTICA	E	LITÚRGICA	(DGAE	150)

OBJETIVO: 

Desenvolver um processo que leve a uma maior conversão a Jesus Cristo, 
formando discípulos, renovando as comunidades e suscitando missionários 
que testemunhem sua fé (Doc107).

ESTRATÉGIAS:

w Aprofundar a temática da IVC com os presbíteros, diáconos, consagrados 
e seminaristas;

w Oferecer formação bíblico-teológica e metodologia de inspiração catecu-
menal para o laicato, orientando equipes de catequese, liturgia e escolas 
paroquiais de teologia; além do clero (presbíteros) e diáconos permanentes), 
segmentos religiosos, seminaristas e demais comissões arquidiocesanas, 
em consonância com as DGAE;



w Realizar a revisão do processo formativo de todas as etapas, cuidando para 
que não visem apenas a recepção de sacramentos como fim.

PRAZO: 2020/2023

3.3.2 ANIMAÇÃO BÍBLICA DA VIDA E DA PASTORAL 

OBJETIVO: 

“Revisar a partir dos desafios do mundo urbano, o dinamismo das comuni-
dades missionárias, possibilitando que o anúncio de Jesus Cristo transforme 
as pessoas, famílias, ambientes, instituições e estruturas sociais.” (DAG 152)

ESTRATÉGIAS:

w Priorizar pequenas comunidades ao redor da Bíblia, fortalecendo os grupos 
de Círculo Bíblico, de visitação missionária e outros, para que a Palavra de 
Deus chegue a todos;

w Revisão, atualização do conteúdo e dinâmica dos Círculos-Bíblicos prepa-
rados pelo Departamento de Pastoral com a Comissão de Catequese;

w Tornar mais popular a leitura orante da Bíblia, para fomentar o contato 
pessoal e comunitário com a Palavra;

w Implantar centros de estudo sobre a Palavra de Deus e os recentes do-
cumentos da Igreja sobre a Palavra de Deus, com suporte dos cursos de 
teologia, seminários e outros formadores;

w Utilizar o potencial das redes sociais, para que a Palavra de Deus se torne 
acessível às pessoas em todas as situações.

PRAZO: 2020/2023
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3.4 SUBSÍDIOS

3.4.1 PRODUÇÃO E EDITORAÇÃO DE SUBSÍDIOS PASTORAIS

OBJETIVO: 

Produzir e monitorar os subsídios impressos e digitais que serão distribuídos 
pelo território da Arquidiocese. 

ESTRATÉGIAS:

w Viabilizar, através dos meios de comunicação disponíveis, o conteúdo dos 
cursos, e as orientações formativas, para que possam alcançar um número 
maior de comunidades (DGAE 170);

w Cuidar das publicações, subsídios e materiais produzidos pelo Departa-
mento de Pastoral, revisando os impressos periódicos e monitorando a 
editoração e a distribuição.

w Contratar agências especializadas em mídias e impressos.
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1. OBJETIVO

Apoiar, promover e articular o trabalho coletivo e específico das pastorais 
sociais junto ao Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica.

2. COMPOSIÇÃO 

Fórum das Pastorais Sociais: 
Pastoral Operária, Pastoral da Criança, Pastoral do Menor, Pastoral da Mobili-
dade Humana, Pastoral Carcerária, Pastoral da Saúde, Pastoral da Sobriedade, 
Pastoral do Povo de Rua, Pastoral da AIDS, Pastoral da Pessoa Idosa, Pastoral 
Ecológica, Pastoral da Pesca, Pastoral da Mulher, Pastoral do Turismo Religioso 
e Diáconos Permanentes.

Vigário Episcopal: Pe. Kelder José Brandão
Coordenador da Comissão: 

3. PROJETOS

3.1 FORMAÇÃO

3.3.1 FORMAÇÃO PARA O CONHECIMENTO DOS 
 DOCUMENTOS DA IGREJA E PARA ATUAÇÃO
 DOS AGENTES DAS PASTORAIS SOCIAIS 

OBJETIVO: 

Criação de uma escola de formação e capacitação permanente, com assessoria 
multidisciplinar, para agentes e educadores das pastorais sociais.

II - COMISSÃO PASTORAL ARQUIDIOCESANA  
 PARA A AÇÃO SOCIAL TRANSFORMADORA
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ESTRATÉGIAS: 

w Formação para conselheiros, agentes e educadores sobre LOAS, PPA, LDO 
orçamentos e fundos municipais e estaduais;

w Formação continuada ou grupo de estudo da História do Povo de Deus 1, 
2 e 3;

w Formação e estudo da Encíclica Laudato Sí;
w Formação sobre fitoterapia e medicina alternativa – PANCS;
w Formação em políticas públicas e institucionais;
w Formação sobre dignidade humana e mundo do trabalho CF 2020;
w Formação de sensibilização aproximação e abordagem dos dependentes 

químicos. 

PRAZO: 2020/2023

3.2 ARTICULAÇÃO

3.2.1 PROMOVER E DIVULGAR OS TRABALHOS DAS PASTORAIS 
 SOCIAIS NAS PARÓQUIAS E COMUNIDADES

OBJETIVO:
 
Tornar mais conhecido o trabalho das pastorais sociais nas comunidades, 
buscando envolvimento de outros segmentos também na identificação das 
demandas sociais.

ESTRATÉGIAS:  

w Mapeamento de todas as pastorais sociais da Arquidiocese;
w Buscar maior parceria e envolvimento do clero, seminaristas, religiosos e 

religiosas para a divulgação, o apoio e a participação nas atividades das 
pastorais;

w Registro e divulgação junto aos Padres e CPP do resultado das ações das 
pastorais sociais em parceria com a PASCOM;

w Apresentação das pastorais sociais e sua importância aos seminaristas e 
diáconos, visando o engajamento dos mesmos;
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w Inserção das pastorais sociais nos conselhos de direitos e fóruns e acom-
panhamento das decisões dos conselhos de direito;

w Articulação do trabalho conjunto entre as pastorais sociais.

3.2.2. PRODUÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL 

OBJETIVO: 

Tornar mais conhecido o trabalho das pastorais sociais nas comunidades 
através de redes sociais, recursos midiáticos e outros dispositivos.

ESTRATÉGIAS:

w Criação de uma página para notícias sobre as pastorais sociais;
w Utilização do site da Arquidiocese como ferramenta para acompanhamento 

e divulgação dos trabalhos das pastorais sociais;
w Produção de material para divulgação e sensibilização das pastorais (folder, 

panfleto, site, rádio e internet).

PRAZO: 2020 / 2023

3.3 EVENTOS

3.3.1 PARTICIPAR NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO 
 CALENDÁRIO GERAL E CAMPANHAS ESPECÍFICAS

OBJETIVO: 

Dar visibilidade às ações das pastorais sociais e apoiar as iniciativas da so-
ciedade civil organizada.

ESTRATÉGIAS:

w Organizar o Seminário de Políticas Públicas;
w Oferecer prestação de serviços das pastorais no Dia do Migrante e Enfren-

tamento à Violência contra a Pessoa Idosa;
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w Fortalecer a Semana da Saúde através de eventos, ações sociais, seminários 
que trabalhem a importância das ações alternativas para a saúde emocional 
e física;

w Participar e organizar o Grito dos Excluídos, Dia do Pobre, Marcha pela 
vida e cidadania e Missa das Pastorais na Festa da Penha;

w Garantir participação na Via Sacra do Menor, Olimpíadas RECRIPAM, En-
contro Estadual Fé e Política, Semana do Nascituro e outros;

w Organizar a abertura da Campanha da Fraternidade – CF na Arquidiocese 
de Vitória;

w Promover o treinamento e desenvolvimento da CF nas paróquias da Ar-
quidiocese de Vitória.

PRAZO: 2020/2023

3.4 ESPIRITUALIDADE

3.4.1 FORTALECIMENTO DA ESPIRITUALIDADE PRÓPRIA
 DAS PASTORAIS SOCIAIS

OBJETIVO: 

Proporcionar momentos de fortalecimento da espiritualidade através de 
encontros, formações e celebrações.

ESTRATÉGIAS:

w Organizar Missas, celebrações, procurando envolver as paróquias e comu-
nidades para fortalecimento da mística do Evangelho;

w Organizar retiros e momentos fortes de espiritualidade para agentes das 
pastorais;

w Organizar estudos bíblicos enfatizando a opção preferencial pelos pobres, 
como condição indispensável ao serviço pastoral;

w Aprofundar o estudo dos Documentos do Papa Francisco, especialmente 
os voltados aos trabalhos sociais.

PRAZO: 2020/2023
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1. OBJETIVO

Organizar e realizar as tarefas de animação, formação, organização e coopera-
ção missionária em todos os níveis (paroquial, áreas pastorais, Arquidiocese 
e Igrejas Irmãs), num contexto de mundo urbano.
Despertar, em maior medida, a consciência da missão ad gentes entendida 
como horizonte e paradigma de toda ação evangelizadora, na pastoral ordi-
nária e no envio de missionários para outras regiões e nações.

2. COMPOSIÇÃO

w Infância, Adolescência Missionaria (IAM);
w Comunidade de Vida e Aliança – Água Viva, Epifania e Jesus está Vivo;
w Irmãs Combonianas;
w Irmãs Agostinianas;
w Outras congregações religiosas;
w Seminário Nossa Senhora da Penha. 

Coordenador: Pe. Adriano Francisco Souza

3. PROJETOS

3.1 FORMAÇÃO

3.1.1 FORMAÇÃO PARA O ESPÍRITO MISSIONÁRIO 

III - COMISSÃO PASTORAL ARQUIDIOCESANA 
  PARA A AÇÃO MISSIONÁRIA



29PLANO PASTORAL

OBJETIVO: 

Proporcionar a experiência do encontro com Jesus Cristo, que forma discípulos 
missionários e fortalece a vida em comunidade, a fim de que o Evangelho seja 
testemunhado e anunciado no cotidiano da vida pessoal, familiar e social.

ESTRATÉGIAS: 

w Formar uma equipe de assessores para articular a formação nas paróquias, 
áreas pastorais e a nível arquidiocesano;

w Incentivar a formação de equipes paroquiais para melhor desenvolvimento 
dos projetos e escuta de demandas particulares.

w Desenvolver uma nova metodologia de formação semipresencial (EAD) 
com suporte da comissão para acompanhar a formação nas paróquias, 
áreas e Arquidiocese;

w Formação de catequistas, equipes de liturgia, animadores de Círculos 
Bíblicos, e comunidades de discípulos missionários de Jesus Cristo;

w Contribuir na formação do Seminário Nossa Senhora da Penha, assessoria 
para encontros de padres, leigos e religiosos;

w Assessoria e formação missiológica em assembleias específicas e encontros 
de formação.

PRAZO: 2020/2023

3.1.2 PROGRAMA MISSIONÁRIO NACIONAL

OBJETIVO: 

Aprofundar o estudo do Documento com a finalidade de organizar um pro-
grama para favorecer a atuação missionária na Igreja particular de Vitória, 
em sintonia com as DGAE.

ESTRATÉGIAS:

w Promover encontros de formação missionária em diversos níveis, a partir 
da Palavra de Deus, incluindo diversos representantes de pastorais, mo-
vimentos, serviços e organismos;
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w Fortalecimento da Campanha Missionária no mês de outubro, como meio 
de animação e cooperação missionária;

w Promoção e Articulação da Infância e Adolescência Missionária a nível 
paroquial, área pastoral e nível arquidiocesano.

PRAZO: 2020/2023

3.2 ARTICULAÇÃO

3.2.1 PROJETO IGREJA IRMÃ DE LÁBREA

OBJETIVO: 

Despertar, em maior medida, a consciência da missão ad gentes entendida 
como horizonte e paradigma de toda ação evangelizadora. Envio de missio-
nários para a igreja irmã e sustentação de projetos.

ESTRATÉGIAS:
w Envio de leigos (as), seminaristas, diáconos, presbíteros para Prelazia de 

Lábrea;
w Desenvolver, promover e realizar a Campanha para Coleta Solidária no 

último fim de semana do mês de agosto;
w Realização da Campanha de Medicamentos e Profissionais da Área de 

Saúde para o Barco Hospital Laguna Negra;
w Formação Missionária para os profissionais da Área da Saúde do Barco 

Hospital.

PRAZO: 2020/2023

3.2.3 ANIMAÇÃO MISSIONÁRIA

OBJETIVO: 

Despertar cristãos leigos e leigas, religiosas (os), ministros ordenados para 
a partir do encontro com Jesus Cristo, testemunharem sua identidade mis-
sionária e assumirem o compromisso e fortalecimento da Ação Missionária.
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ESTRATÉGIAS:
w Campanha de sensibilização e articulação para o espirito missionário; 

(produção de material didático – audiovisuais, cartilhas, folders, cartazes);
w Elaboração de indicações concretas sobre o processo de visitação missio-

nária, incluindo fundamentação, objetivos e metodologia;
w Integração com a PASCOM, levantamento e divulgação de iniciativas missio-

nárias e materiais existentes, dando visibilidade aos projetos missionários.

3.3 EVENTOS

3.3.1 OUTUBRO, MÊS MISSIONÁRIO 

OBJETIVO: 

Promover a Ação Missionária das Comunidades Eclesiais.

ESTRATÉGIAS: 

w Realização da Semana Missionária nas Paróquias;
w Visitas missionárias com bênção das casas;
w Continuidade da campanha missionária das Pontifícias Obras Missionárias;
w Promover os Círculos Bíblicos.

PRAZO: 2020/2023

3.3 ESPIRITUALIDADE

3.3.1	COMPROMISSO	PROFÉTICO-SOCIAL

OBJETIVO: 

Testemunhar Jesus Cristo Salvador que se identifica com os pobres e veio 
inaugurar o Reino da vida, incidindo na transformação da sociedade, como 
Igreja em saída que, motivada pela fé, vai às periferias, em uma atitude de 
diálogo e gratuidade.
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ESTRATÉGIAS:

w Presença e atuação de discípulos missionários de Jesus Cristo nas periferias 
geográficas e existenciais;

w Promover momentos de oração e retiros para contemplar as realidades 
onde estamos inseridos;

w Articulação e dinamização das metodologias de Missões Populares;
w Cuidado com a vida humana e os biomas, em espírito de conversão da 

ecologia integral e a promoção da defesa dos direitos e da cultura das 
comunidades ribeirinhas, através do Barco Hospital;

w Concretização das diretrizes do Sínodo para a Amazônia.
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1. OBJETIVO

A Comissão Arquidiocesana para a Animação Bíblico-Catequética, em unida-
de com as diretrizes da Igreja do Brasil em sua ação evangelizadora, propõe 
tornar nossas comunidades eclesiais cada vez mais “Casa” da Palavra, do Pão, 
da Caridade e da Ação Missionária, onde as pessoas, movidas pelo Amor da 
Trindade Santa, vivenciem e testemunhem a comunhão fraterna como uma 
família.

2. COMPOSIÇÃO

Representantes dos segmentos de Catequese: IVC (Batismo, Catequese in-
fantil, Perseverança, Crisma e Catequese de adultos) e Círculos Bíblicos; dois 
representantes de cada área pastoral e assessores convidados.. 

Coordenador: Pe. Fernando Antônio Silva de Souza

3. PROJETOS

3.1 FORMAÇÃO

3.1.1 FORMAÇÃO PARA INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ COM 
 INSPIRAÇÃO CATECUMENAL 

OBJETIVO: 

Promover formação permanente dos leigos, leigas e consagrados da Arqui-
diocese de Vitória, envolvidos no processo de Iniciação à Vida Cristã (IVC) 
com inspiração catecumenal, integrando na pastoral de conjunto.

IV - COMISSÃO PASTORAL ARQUIDIOCESANA
  PARA A ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA
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ESTRATÉGIAS:

w Elaborar planos de formação em Iniciação à Vida Cristã (IVC) com inspiração 
catecumenal para as áreas pastorais, a partir das experiências do IPAC.

w Promover formação em Iniciação à Vida Cristã (IVC) para leigos e leigas 
dispostos a atuarem como introdutores e catequistas de adolescentes;

w Promover a formação contínua de multiplicadores, para garantir e sus-
tentar a implementação da Iniciação à Vida Cristã (IVC) com inspiração 
Catecumenal;

w Contribuir juntamente com a Comissão Arquidiocesana de implantação da 
Iniciação à Vida Cristã (IVC), na formação de leigos, seminaristas, diáconos 
e padres da Arquidiocese.

PRAZO: 2020/2023

3.1.2 REFORMULAÇÃO DO INSTITUTO DE PASTORAL CATEQUÉTICA

OBJETIVO:  

Adequação da grade curricular para obter entrosamento com o processo 
de IVC, favorecendo a participação de catequistas no fortalecimento das 
coordenações com estudo aprofundado.

ESTRATÉGIAS:

w Constituição de equipe para reformulação da Grade Curricular a ser ofer-
tada, bem como a modalidade e periodicidade dos encontros;

w Constituição de Equipe de Monitores para apoio, acompanhamento dos 
encontros e orientações aos participantes;

w Viabilizar a participação de assessores com apoio do Secretariado de Pas-
toral;

w Oferecer formação específica aos segmentos.

3.2 ARTICULAÇÃO
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3.2.1 DAR CONTINUIDADE À IMPLANTAÇÃO DA CATEQUESE 
	 DE	INICIAÇÃO	À	VIDA	CRISTÃ	(IVC)

OBJETIVO: 

“Assumir o caminho de Iniciação à Vida Cristã, de Inspiração Catecumenal, 
com a necessária reformulação da estrutura paroquial, catequética e litúrgica, 
com especial atenção à catequese para recepção e vivência dos sacramentos 
com crianças, jovens e adultos (sacramentos da iniciação cristã e demais), 
visando formar discípulos missionários.” (n.150 Doc. 109).

ESTRATÉGIAS:

w Colaborar na organização do Plano de Implantação da Iniciação à Vida 
Cristã juntamente com a Comissão Arquidiocesana;

w Realizar um levantamento dos avanços da implantação nas paróquias e 
áreas pastorais;

w Dar continuidade às experiências em curso, apoiando com os grupos pa-
roquiais para troca de experiências.

PRAZO: 2020/2023

3.2.2	 PROMOVER	A	ANIMAÇÃO	BÍBLICO-CATEQUÉTICA	
 NAS ÁREAS PASTORAIS, PARÓQUIAS E COMUNIDADES 

OBJETIVO: 

Incentivar a leitura e a escuta da Palavra de Deus, assiduamente e em peque-
nos grupos, para fortalecimento da caminhada e a formação de verdadeiros 
discípulos. “É preciso fundamentar nosso compromisso missionário e toda 
nossa vida na rocha da Palavra de Deus” DAP 247).

ESTRATÉGIAS:

w Priorizar a Lectio Divina ou Leitura Orante da Palavra de Deus como mé-
todo por excelência para o contato pessoal e comunitário com a Sagrada 
Escritura (n. 157, Doc. 109);
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w Possibilitar o livre acesso à Sagrada Escritura a todos com a devida forma-
ção bíblica, levando a uma maior familiaridade com a Palavra de Deus em 
nível pessoal e comunitário, o que supõe campanhas de doações. (N. 179, 
Doc. 107 e 158, Doc. 109);

w Promover a centralidade da Sagrada Escritura em todas as pastorais, mo-
vimentos e serviços;

w Dinamizar os Círculos Bíblicos como mais uma frente de evangelização, 
para uma igreja em saída que assume a missão de congregar o Povo de 
Deus.

PRAZO: 2020/2023

3.3 EVENTOS

3.3.1 DIA DO CATEQUISTA OBJETIVO:

OBJETIVO: 

Organizar evento para celebrar o Dia do Catequista na Arquidiocese de Vitória.

ESTRATÉGIAS:

w Realizar o evento do dia do catequista alternadamente, em nível arquidio-
cesano, área pastoral e paroquial;

w Preparar o material de divulgação do evento na Arquidiocese.

PRAZO: 2020/2023

3.3.2 CONGRESSO ARQUIDIOCESANO DE CATEQUISTAS 

OBJETIVO: 

Organizar um evento anual ou bienal, em nível arquidiocesano, de acordo 
com o projeto de formação para Catequistas.
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ESTRATÉGIAS:

w Articular com os diversos setores da Igreja para dar continuidade ao evento;
w Convidar palestrantes com experiência na formação de catequistas;
w Preparar material de divulgação do evento na Arquidiocese.

PRAZO: 2020/2023

3.3.3 SEMANA DA CATEQUESE 

OBJETIVO: 

Incentivar a organização de eventos, em nível de Área Pastoral ou Paróquia, para 
integrar todas as pessoas envolvidas no processo de IVC, inclusive familiares.

ESTRATÉGIAS:

w Articular com a Pastoral Catequética, Pastoral Litúrgica, Pastoral Familiar 
e outras para a continuidade do evento;

w Utilizar o subsídio arquidiocesano sugerido para a realização deste evento.

PRAZO: 2020/2023

3.3.4 ENCONTRO DE ADOLESCENTES E JOVENS DA IVC 
 POR ÁREA PASTORAL OU PARÓQUIA

OBJETIVO: 

Organizar um evento de encontro com os adolescentes para marcar as pas-
sagens de etapa da IVC, com metodologia apropriada de envio missionário, 
com vistas a manter os adolescentes e jovens na continuidade do processo 
catequético de IVC.
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ESTRATÉGIAS:

w Articular a organização do evento com as lideranças da IVC, da Infância 
Missionária, juventudes e de representante da Comissão Arquidiocesana 
Missionária;

w Desenvolver estratégias para ampliar e tornar atraente a IVC com adoles-
centes e jovens;

w Organizar encontro com metodologia apropriada para valorizar a conti-
nuidade da participação dos adolescentes na Igreja.

3.4 SUBSÍDIOS

3.4.1 ORIENTAÇÕES PRÁTICAS PARA IVC COM INSPIRAÇÃO CATECUMENAL

OBJETIVO: 

Colaborar na elaboração do Projeto Arquidiocesano de IVC de acordo com 
as orientações do Documento 107 da CNBB (n.138-153). 

ESTRATÉGIAS:

w Organizar uma equipe para definir o Itinerário de IVC de cada segmento que 
comporá o Projeto Arquidiocesano, com base nas orientações da CNBB;

w Elaborar orientações específicas para os encontros com as famílias dos 
catequizandos;

w Publicar subsídios destinados às paróquias e comunidades.

PRAZO: 2020/2023
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1. OBJETIVO

Promover, fortalecer e acompanhar a vida litúrgica da Igreja Particular de 
Vitória, garantindo a “dimensão celebrativa e festiva da fé cristã centrada no 
Mistério Pascal de Cristo Salvador.” (DAp -99)

2. COMPOSIÇÃO 

w Coordenador da Comissão Pastoral Litúrgica;
w Cerimoniário do Bispo;
w Representante dos diáconos permanentes;
w Coordenador de liturgia de cada área pastoral;
w Representante dos redatores do folheto Caminhada;
w Representante da Coordenação dos Coroinhas;
w Representante do Seminário Nossa Senhora da Penha;
w Representante da Renovação Carismática Católica;
w Convidados especiais. 

Coordenador: Pe. Evandro Sagrilo

3. PROJETOS 

3.1 FORMAÇÃO

3.1.1 ESCOLAS DE LITURGIA E MÚSICA DA 
 ARQUIDIOCESE DE VITÓRIA

V - COMISSÃO PASTORAL ARQUIDIOCESANA 
  PARA A LITURGIA E MINISTÉRIOS
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OBJETIVO: 

Qualificar e valorizar as equipes de Liturgia e Música que preparam as cele-
brações como expressão e atualização do Mistério Pascal.

ESTRATÉGIAS: 

w A Escola de Liturgia da Arquidiocese de Vitória passa a incorporar a for-
mação nas áreas de Liturgia, Música e Arte Sacra;

w Apresentar nova grade e formatação da Escola de Liturgia em módulos 
independentes, estabelecendo conteúdo mínimo para certificação;

w Descentralizar a formação musical de canto e instrumento, oferecendo 
oportunidade às áreas pastorais para corresponder melhor às demandas;

w Dar especial atenção ao material do Cantai ao Senhor, encontrando novas 
formas de animar o canto litúrgico nas Comunidades;

w Oferecer módulos independentes de Arte Sacra e Espaço Celebrativo.

PRAZO: 2020/2023

3.1.2	 ESTUDO	DO	DOCUMENTO	108	DA	CNBB	–	MINISTÉRIOS	
 E CELEBRAÇÃO DA PALAVRA  

OBJETIVO: 

Intensificar o estudo dos Ministérios Confiados à luz das orientações da 
Igreja no Brasil.

ESTRATÉGIAS: 

w Estudo do Documento 108 da CNBB nas comunidades;
w Promover formações arquidiocesanas e apoiar, sempre que necessário, as 

formações locais e das áreas pastorais;
w Qualificar os leigos e leigas que presidem a Celebração da Palavra;
w Qualificar Ministros para as exéquias.

PRAZO: 2020/2023
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3.2 ARTICULAÇÃO

3.2.1 FORTALECIMENTO DOS AGENTES DA PASTORAL LITÚRGICA 

OBJETIVO:  

Fortalecer a espiritualidade e a integração dos agentes da Pastoral Litúrgica.

ESTRATÉGIAS: 

w Realização de Assembleia Arquidiocesana com os agentes de Liturgia;
w Promover a integração das equipes de liturgia e música numa única pastoral 

litúrgica, buscando garantir formação com assessores capacitados;
w Realização anual de retiro espiritual para os alunos das escolas de liturgia 

e demais agentes da pastoral litúrgica, para promover a espiritualidade e 
integração dos agentes;

w Articulação com os coordenadores das áreas pastorais para garantir a 
representatividade da Liturgia nas áreas pastorais e na Comissão Arqui-
diocesana.

PRAZO: 2020/2023

3.3 EVENTOS

3.3.1 SEMANA DE LITURGIA 

OBJETIVO: 

Celebrar anualmente a Semana de Liturgia nas Paróquias ou áreas pastorais, 
visando alcançar maior número de agentes e fiéis interessados.

ESTRATÉGIAS: 

w Divulgação do subsídio “Orientações para a Celebração da Semana de Li-
turgia nas Paróquias da Arquidiocese de Vitória”, elaborado pela Comissão 
Arquidiocesana;
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w Apoiar a realização dos eventos com assessoria e material, sempre que 
necessário;

w Articulação dos diversos setores da Igreja para promoção e continuidade 
do evento

PRAZO: 2020/2023

3.3.2 ENCONTRÃO DE LITURGIA E MÚSICA 

OBJETIVO: 

Promover anualmente encontro celebrativo para os agentes de Liturgia da 
Arquidiocese.

ESTRATÉGIAS: 

w Articulação e convocação das Lideranças e Agentes para a promoção do 
encontro arquidiocesano anual;

w Realização do encontro com lideranças e agentes de liturgia e música na 
Arquidiocese.

PRAZO: 2020/2023

3.3.3 FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO VOCACIONAL DE COROINHAS E ACÓLITOS 

OBJETIVO: 

Incentivar os coroinhas e acólitos a viver a espiritualidade e cuidado humano, 
por meio de retiros, encontros específicos e acompanhamento.

ESTRATÉGIAS: 

w Promover anualmente encontro celebrativo dos coroinhas e acólitos da 
Arquidiocese por ocasião da Festa de São Tarcísio.
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w Formação para os coordenadores de coroinhas da Arquidiocese, a ser 
realizada antes do encontro;

w Articulação e convocação dos coroinhas e acólitos para as atividades pro-
gramadas.

PRAZO: 2020/2023

3.3.4 CELEBRAÇÕES E SOLENIDADES ARQUIDIOCESANAS

OBJETIVO: 

Compor a equipe responsável pelas solenidades arquidiocesanas, colaborando 
com sua execução.

ESTRATÉGIAS:

w Organizar calendário de celebrações e solenidades;
w Convocar as equipes envolvidas com devida antecedência para sua orga-

nização.
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1. OBJETIVO:

Anunciar o Evangelho da Família organizando, integrando e incentivando ações 
que motivem e defendam a vida e a família em nossa Arquidiocese. Priorizar 
ações com as famílias, como proposta concreta aos Sínodos da Família (2014 
e 2015), para que, sustentadas e animadas pela comunidade de fé, possam 
ser sal e luz, mantendo viva a esperança do Reino, abrindo-se espaço para 
diferentes formas de vivência da mesma fé (cf. DGAE 2019-2023, n. 175).

2. COMPOSIÇÃO:

w Pastoral Familiar;
w E.C.C. (Encontro de Casais com Cristo);
w M.F.C. (Movimento Familiar Cristão); 
w E.N.S. (Equipes de Nossa Senhora);  
w Ministério para as Famílias (RCC).

Coordenador: Pe. Renato Criste Covre

3. PROJETOS

3.1 FORMAÇÃO

3.1.1 CASOS ESPECIAIS 

OBJETIVO: 

Refletir, compreender e acolher os novos desafios das realidades familiares 
à luz da Exortação Apostólica Amoris Laetitia.

VI - COMISSÃO PASTORAL ARQUIDIOCESANA 
  PARA A VIDA E FAMÍLIA
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ESTRATÉGIAS: 

w Reunião com lideranças e agentes de pastoral na Arquidiocese com atuação 
no setor situações especiais para, com base nos documentos da Igreja, 
refletir formato e conteúdo para encontros de formação;

w Buscar parcerias com profissionais ligados à Igreja nas áreas de assistência 
social, psicologia e outros;

w Incentivo à criação dos Centros de Atendimento Familiar (CAF) para o 
acolhimento e orientação;

w Realização de Encontro Anual Arquidiocesano do Setor Situações Especiais, 
com participação do Tribunal Eclesiástico e assessores especializados no 
tema;

w Rever o Diretório Litúrgico Sacramental para melhor integrar na comuni-
dade as pessoas em casos especiais.

3.2 ARTICULAÇÃO

3.2.1 INTEGRAÇÃO DE TODOS OS SEGMENTOS QUE 
 TRABALHAM NA TEMÁTICA DA VIDA E FAMÍLIA

OBJETIVO: 

Divulgar e fortalecer as ações da Comissão a partir das áreas pastorais.

ESTRATÉGIAS:

w Promoção de encontros nas áreas pastorais para integração da Pastoral 
Familiar, Encontros de Casais e movimentos relacionados à temática das 
famílias;

w Envolver outros segmentos da ação pastoral que trabalhem a partir das 
famílias – Catequese, Liturgia e outros;

w Colaborar na reflexão da violência contra a Mulher e violência doméstica.
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3.2.2 DIÁLOGO EXTRAECLESIAL

OBJETIVO: 

Intensificar o diálogo com as instâncias da sociedade onde a questão familiar 
aparece em destaque.

ESTRATÉGIAS: 

w Incentivar a participação nos Conselhos Municipais e Estaduais, onde 
estejam presentes as questões familiares;

w Utilizar os mecanismos de participação popular com relação à criação de 
leis que defendam os interesses da família;

w Participar ativamente de debates e audiências públicas, a respeito das 
questões que tocam a realidade familiar.

PRAZO: 2020/2023

3.2.3 PREPARAÇÃO PRÓXIMA PARA O MATRIMÔNIO 
	 NO	CAMINHO	DA	INICIAÇÃO	CRISTÃ	(AL	N.	206)

OBJETIVO: 

Guiar os noivos no caminho de preparação próxima para o matrimônio.

ESTRATÉGIAS:

w Promoção de encontros arquidiocesanos e nas áreas pastorais para im-
plantação unificada de preparação dos noivos;

w Divulgação nas paróquias do Subsídio da Arquidiocese de Vitória (Acom-
panhamento aos noivos rumo ao matrimônio) para preparação dos noivos 
através da Pastoral Familiar e Movimentos;

w Acolher e integrar os noivos na comunidade de que fazem parte e reco-
nhecer que eles são um bem para a própria comunidade.

PRAZO: 2020/2023
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3.2.4 ACOLHER, ACOMPANHAR, DISCERNIR E INTEGRAR 
 OS CASAIS DIVORCIADOS EM NOVA UNIÃO NA 
 PARTICIPAÇÃO E NA MINISTERIALIDADE DA IGREJA

OBJETIVO: 

Acompanhar com solicitude, os casos de casais divorciados em nova união, 
marcados pelo amor ferido, dando-lhes de novo confiança e esperança (cf. 
AL n. 291).

ESTRATÉGIAS: 

w Acompanhamento pastoral dos casais nessa situação. Esse itinerário apela 
à caridade pastoral do sacerdote que acolhe e ajuda no discernimento 
capaz de distinguir adequadamente cada caso. Nos casos mais difíceis, os 
pastores devem pacientemente acompanhar a situação procurando algum 
caminho de integração (Cf. nn. AL 297, 299);

w Abertura a uma maior presença na comunidade, a participação em grupos 
de oração e reflexão, o compromisso em diversos serviços eclesiais (cf. AL 
n. 299);

w Promover encontros de espiritualidade para casais nessa situação no 
formato do subsidio da Arquidiocese de Vitória (Proposta de acolhida, 
acompanhamento e integração dos casais divorciados em nova união).

PRAZO: 2020/2023

3.3 EVENTOS

3.3.1 SEMANA DA FAMÍLIA 

OBJETIVO: 

Organizar e acompanhar a Semana da Família na Arquidiocese de Vitória a 
ser realizada a partir 2º domingo de agosto até o 3º sábado.
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ESTRATÉGIAS: 

w Articulação dos diversos setores da Igreja para realização do evento nas 
paróquias, áreas pastorais e Arquidiocese;

w Incentivo à realização de debates sobre a temática da Semana da Família; 
promover o estudo e a realização do subsidio da CNBB – “Hora da Família”; 

w Produzir o livreto de Círculo Bíblico especial sobre a Semana da Família; 
w Promover visitas missionárias às famílias em situação difícil e/ou afastadas 

da comunidade;
w Organização da Romaria das Famílias ao Convento da Penha, sempre no 

sábado da Semana Nacional da Família.

PRAZO: 2020/2023

3.3.2 SEMANA NACIONAL DA VIDA E DO DIA DO
	 NASCITURO	(OUTUBRO)

OBJETIVO: 

Organizar e acompanhar a Semana Nacional da Vida na Arquidiocese de Vitória.

ESTRATÉGIAS: 

w Articulação dos diversos setores da igreja para a importância do evento: 
paróquias, áreas pastorais e Arquidiocese;

w Incentivo à realização de debates sobre a temática da Semana Nacional 
da Vida; 

w Apoio à Marcha pela Vida realizada por entidades parceiras.

PRAZO: 2020/2023

3.4. ESPIRITUALIDADE



49PLANO PASTORAL

3.4.1 PROGRAMA DE FORMAÇÃO E ESPIRITUALIDADE PARA 
 AGENTES DA PASTORAL FAMILIAR E MOVIMENTOS AFINS 

OBJETIVO: 

Oferecer uma formação interdisciplinar sobre o Matrimônio e Família para 
sustentar aqueles que trabalham na Pastoral Familiar, Movimentos e Encon-
tros de Casais.

ESTRATÉGIAS:

w Preparação de formadores no campo da ação pastoral familiar em todos 
os segmentos;

w Fortalecimento da espiritualidade e da mística conjugal, segundo os prin-
cípios do Evangelho;

w Buscar parcerias com setores que trabalham diretamente com a família, 
especialmente as equipes de Batismo, Catequese, Juventude, Pastorais, 
SAV, Seminário e outros;

w Utilizar as plataformas digitais e a tecnologia para realizar formações à 
distância, transmitir informações e bons conteúdos, colaborando com   a 
formação de uma consciência plena dos valores cristãos do amor e do 
acolhimento.

PRAZO: 2020/2023
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1. OBJETIVO:

Articular, convocar e propor orientações para a evangelização da juventude, 
respeitando o protagonismo dos jovens, a diversidade dos carismas, a or-
ganização e as espiritualidades específicas de cada pastoral ou movimento.

2. COMPOSIÇÃO: 

w Pastoral da Juventude - PJ;
w Encontro de Jovens com Cristo – EJC;
w Ministério Jovem – RCC;
w Grupos de Jovens Paroquiais;
w Novas Comunidades com carisma da Juventude;
w Institutos de Vida Consagrada (CRB);
w Seminário Nossa Senhora da Penha. 

Coordenador: Pe. Alexandro Firmino Barbosa

3.1 FORMAÇÃO

3.1.1 FORMAÇÃO PARA TODOS SEGMENTOS DE JUVENTUDE 
 
OBJETIVO:

Promover formação para a juventude, de forma “mais ampla e flexível que 
estimule, nos distintos lugares onde se movem concretamente os jovens, 
as lideranças naturais e os carismas que o Espírito Santo já semeou entre 
eles”(Christus Vivit).

VII - COMISSÃO PASTORAL ARQUIDIOCESANA 
  PARA A JUVENTUDE
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ESTRATÉGIAS:

w Promover nas paróquias e/ou áreas pastorais o estudo e propostas do Papa 
Francisco na Exortação Christus Vivit e demais documentos da Igreja;

w Refletir os conteúdos que devem ser trabalhados no nível das áreas pas-
torais e arquidiocesano, além de um calendário de formação;

w Definição de uma pauta de temas úteis para a formação dos jovens, a 
partir das dimensões definidas nos documentos da Igreja; Psicossocial; 
Espiritualidade; Sociopolítico-ecológica;

w Articulação com a Comissão para a Juventude da CNBB; Província Eclesi-
ástica; Regional Leste 2 e outras instâncias para promover formações na 
Arquidiocese de Vitória, com assessorias específicas.

PRAZO: 2020/2023

3.2 ARTICULAÇÃO 

3.2.1 ORGANIZAÇÃO DA JUVENTUDE NAS ÁREAS PASTORAIS 

OBJETIVO: 

Promover a organização da juventude em cada área pastoral, integrando os 
diversos grupos de jovens, Movimentos e Pastorais.

ESTRATÉGIAS:

w Organização de um calendário anual de encontros em cada área pastoral;
w Promover ações missionárias para ir ao encontro de outros jovens;
w Fomento à realização de encontros dos diversos grupos, pastorais e mo-

vimentos com foco em promover um espaço de unidade, troca de expe-
riências e autoconhecimento;

w Produzir de forma interativa através dos meios de comunicação da Arqui-
diocese de Vitória conteúdo para as expressões juvenis.

PRAZO: 2020/2023
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3.2.2 ARTICULAÇÃO COM AS EXPRESSÕES JUVENIS PAROQUIAIS 

OBJETIVO: 
Articular com as equipes de Crisma, Encontro de Adolescentes, Perseverança 
e Pastoral do Adolescente, para estabelecer um espírito de discipulado, e 
promover a integração e participação dos jovens crismandos aos grupos de 
jovens paroquiais.

ESTRATÉGIAS: 

w Realização de encontros com a Comissão Arquidiocesana Bíblico-Catequética 
para estabelecer estratégias, formatos e conteúdo para a integração dos 
grupos de jovens e crismandos;

w Divulgar para os grupos de Crisma e adolescentes, quais são as expressões 
juvenis presentes na Arquidiocese de Vitória.

PRAZO: 2020/2023

3.3 ESPIRITUALIDADE

3.3 ESPIRITUALIDADE PARA A JUVENTUDE

OBJETIVO: 
Promover uma espiritualidade envolvendo as diversas expressões existentes 
na Arquidiocese de Vitória.

ESTRATÉGIAS:

w Organizar um retiro para coordenadores de grupos de jovens paroquiais; 
w Promover missões populares para a juventude, nos níveis de áreas pastorais 

e arquidiocesano, envolvendo os diversos grupos de jovens existentes;
w Articulação das expressões juvenis promovendo um intercâmbio de caris-

mas na elaboração dos eventos arquidiocesanos;
w Organização da Vigília Eucarística na Festa da Penha.

PRAZO: 2020/2023
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3.4 EVENTOS 

3.4.1	DIA	NACIONAL	DA	JUVENTUDE	(DNJ)

OBJETIVO: 

Celebrar o dia Nacional da Juventude na Arquidiocese de Vitória, envolvendo 
as várias forças que trabalham com a juventude, favorecendo a experiência 
de solidariedade, partilha e corresponsabilidade.

ESTRATÉGIAS: 

w Motivar as expressões juvenis da Igreja para a continuidade do evento 
todos os anos, podendo fazer o pré-DNJ ou pós-DNJ a nível paroquial ou 
área pastoral;

w Valorizar o Dia Nacional da Juventude nas celebrações eucarísticas, pro-
movendo o protagonismo dos jovens na organização da liturgia;

w Preparação de material para convocação do evento arquidiocesano.
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1. OBJETIVO:

Animar, articular e zelar pelo anúncio do Evangelho e atividades pastorais na 
Igreja de Vitória, tendo presente a cultura urbana e as linguagens geradas pela 
revolução das novas tecnologias que constituem o novo areópago para anuncio 
do Reino de Deus e todos os povo junto ao Vicariato para a Comunicação.

2. COMPOSIÇÃO:

w Pastoral da Comunicação (PASCOM);
w Ministério de Comunicação Social da RCC;
w Assessoria de comunicação do Departamento de pastoral. 

Vigário Episcopal para Comunicação: Pe. Anderson Gomes
Coordenador:

3. PROJETOS

3.1 FORMAÇÃO

3.1.1 CRIAÇÃO DA ESCOLA ARQUIDIOCESANA 
 DE COMUNICAÇÃO PASTORAL

OBJETIVO: 

Capacitar em comunicação, sobre as técnicas e os documentos da Igreja, 
membros da PASCOM, das demais pastorais, movimentos e associações, 
presbíteros, seminaristas e diáconos.

VIII - COMISSÃO PASTORAL ARQUIDIOCESANA 
  PARA A COMUNICAÇÃO
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ESTRATÉGIAS:

w Construção do modelo, semelhante ao IPAC e ELAVES;
w Sensibilização do público.

PRAZO: 2020/1 - construção do modelo - 2020/2 - sensibilização do público
 - 2021/1 – início das atividades da escola

3.2 ARTICULAÇÃO

3.2.1 ORGANIZAR E ARTICULAR A PASCOM NAS ÁREAS PASTORAIS

OBJETIVO:
Facilitar a troca de informação e mobilização entre a Arquidiocese e as pa-
róquias e criar representação para a Comissão Pastoral de Comunicação.

ESTRATÉGIAS:

w Levantamento da presença da PASCOM nas paróquias;
w Integrar a representação da PASCOM em cada área e em nível arquidioce-

sano, após a articulação;
w Acompanhamento da implantação da PASCOM nas áreas.

PRAZO: 2020/2023

3.2.2 FORTALECIMENTO DA AÇÃO PASTORAL DA PASCOM

OBJETIVO: 
Fortalecer a ação pastoral da PASCOM.

ESTRATÉGIAS:

w Apoio, conhecimento e incentivo do clero, começando com o diálogo 
aberto e transparente entre as equipes de PASCOM e o pároco;

w Diálogo com as demais pastorais, movimentos e associações sem interferir 
nas suas ações especificas;
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w Assessoria de profissionais de comunicação e/ou áreas afins para as ativi-
dades da PASCOM.

PRAZO: 2020/2023

3.3 EVENTOS

3.3.2 DIA MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES 

OBJETIVO: 

Promover o Dia Mundial das Comunicações Sociais na Arquidiocese de Vitória, 
a ser comemorado no domingo que antecede o domingo de Pentecostes.

ESTRATÉGIAS: 

w Produção de subsídio com mensagens, reflexões e motivações para a 
celebração do dia;

w Realização de encontro dos agentes de comunicação para integração, 
reflexão sobre o tema, debates e confraternização.

PRAZO: 2020/2023

3.4 SUBSÍDIOS

3.4.1 CRIAÇÃO DO SUBSÍDIO “PARA ALÉM DE INFORMAR”

OBJETIVO: 

Produzir manual com orientações objetivas para elaboração de análises e 
aprofundamentos sobre fatos e notícias.

ESTRATÉGIAS:

w Criação de uma equipe composta por membros da PASCOM e profissionais 
da comunicação.
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PRAZO: 2020/2023

3.4.2 CRIAÇÃO DE UM CANAL NO YOUTUBE 

OBJETIVO: 

Gerar conteúdo a partir das orientações da Arquidiocese, da CNBB e do Papa 
Francisco buscando fortalecer a formação técnica e fé dos agentes da PASCOM 
e demais usuários da rede, promovendo a inclusão.

ESTRATÉGIAS:

w Articular a construção do canal aconteça de maneira conjunta com o De-
partamento de Pastoral de modo a ampliar sua finalidade e alcance;

w Designar um membro da Comissão Pastoral da Comunicação responsável 
pela seleção e criação de conteúdo;

w Incluir outras plataformas digitais;
w Montar estrutura técnica para produções audiovisuais na perspectiva 

inclusiva (libras e legendas).

PRAZO: 2020/2023

3.5 ESPITIRUALIDADE

3.5.1 VIVENCIAR A ESPIRITUALIDADE DO COMUNICADOR 
 NAS EQUIPES DE PASCOM

OBJETIVO: 

Estimular que os agentes da PASCOM vivenciem a espiritualidade nas práticas 
cotidianas e no desenvolvimento das atividades pastorais.

ESTRATÉGIAS:

w Promover, através da PASCOM paroquiais, momentos de oração sob a 
condução do pároco (Diretório de Comunicação, 256);
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w Proporcionar momentos de aprofundamento teológico da espiritualidade 
do comunicador;

w Retiro anual, em nível arquidiocesano, com o tema proposto pelo Papa 
para o Dia Mundial das Comunicações;

w Vigília do Dia Mundial das Comunicações, no sábado para o domingo na 
Catedral ou no Convento da Penha.
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1. OBJETIVO:

Promover a vocação e missão, formação e espiritualidade dos leigos, movi-
mentos, serviços eclesiais, associações laicais e CHÁRIS (Renovação Carismática 
Católica e Novas Comunidades) - organizando sua atuação, fortalecendo os 
valores e carismas, com visão eclesiológica alicerçada numa espiritualidade 
de comunhão e participação, a serviço do crescimento do Reino no espírito 
missionário, sendo sal, luz e fermento na sociedade.

2. COMPOSIÇÃO

w Apostolado da Oração – Rede Mundial de Oração pelo Papa;
w Arautos do Evangelho;
w Campanha Mãe Rainha de Schoenstatt;
w CHARIS: Renovação Carismática Católica e Novas Comunidades: Água Viva,
 Epifania, Jesus está Vivo, Mensageiros da Boa Nova e Shalom;
w Legião de Maria;
w Liga Católica Jesus, Maria e José;
w Mães que oram pelos filhos;
w Movimento dos Cursilhos de Cristandade;
w Movimento dos Focolares; 
w Movimento Sacerdotal Mariano;
w Oficinas de Oração e Vida; 
w Terço dos Homens;
w Sociedade São Vicente de Paulo (Vicentinos).

Coordenadora: Dóris Almeida

3. PROJETOS

IX - COMISSÃO PASTORAL ARQUIDIOCESANA 
  PARA O LAICATO
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3.1 FORMAÇÃO

3.1.1 FORMAÇÃO PARA O LAICATO

OBJETIVO:

Promover a formação por meio de um Programa de Estudo interdisciplinar e 
permanente para os leigos integrantes das diversas Forças Vivas (Movimentos, 
Associações, Serviços Eclesiais, CHARIS) da Arquidiocese de Vitória.

ESTRATÉGIAS:

w Criação de uma Escola de Formação para leigos, com o estudo da Eclesiolo-
gia, dos Documentos da CNBB, da Doutrina Social da Igreja, Espiritualidade 
e Mística;

w Formação de novas lideranças para as Forças Vivas da Arquidiocese de 
Vitória – ES a serem realizadas por áreas pastorais;

w Realização de formações para leigos dos Movimentos, Associações, Serviços 
Eclesiais e CHARIS realizadas por áreas pastorais.

PRAZO: 2020-2023

3.2 ARTICULAÇÃO

3.2.1 ARTICULAÇÃO DAS LIDERANÇAS DOS MOVIMENTOS, 
 ASSOCIAÇÕES, SERVIÇOS ECLESIAIS E CHARIS

OBJETIVO: 

Manter o diálogo, já consolidado, com os Movimentos, Associações, Serviços 
Eclesiais e CHARIS, mantendo a reunião das lideranças periodicamente na 
Comissão e promovendo a cultura do encontro.

ESTRATÉGIAS:

w Realização de encontros periódicos das lideranças dos Movimentos, Serviços 
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Eclesiais, Associações Laicais e CHARIS na Comissão Pastoral Arquidiocesana 
para o Laicato;

w Divulgação das principais atividades dos Movimentos, Serviços Eclesiais, 
CHARIS e Associações Laicais no calendário Pastoral da Arquidiocese de 
Vitória – ES, bem como nas redes sociais e site da Arquidiocese;

w Promoção de estratégias para o diálogo com os Movimentos, Serviços 
Eclesiais, CHARIS e Associações Laicais que estão presentes e não inseridos 
na Comissão Pastoral Arquidiocesana para o Laicato.

PRAZO: 2020-2023

3.3 EVENTOS

3.3.1 FEIRA ARQUIDIOCESANA DOS MOVIMENTOS, SERVIÇOS ECLESIAIS,
 CHARIS, ASSOCIAÇÕES LAICAIS E PASTORAIS 

OBJETIVO: 

Promover uma Feira das Forças Vivas Arquidiocesanas para integração, co-
nhecimento e divulgação dos diversos carismas e pastorais no mundo urbano.

ESTRATÉGIAS:

w Reunião com os Movimentos, Serviços Eclesiais, Associações Laicais, CHÁRIS 
e a Comissão para a Caridade para participação e organização da Feira;

w Promoção de palestra e debates sobre os diversos carismas presentes na 
Arquidiocese de Vitória - ES, fomentando o espírito de pertença e divul-
gando a pluralidade eclesial;

w Aproveitar a Festa da Penha, Vinde e Vede, Festa de Nossa Senhora da  
Vitória e outros, como possibilidade de divulgação do evento;

w Articulação do Departamento Pastoral com todas as comissões para a 
promoção do evento;

w Integração com o SAV.

PRAZO: 2020-2023
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3.3.2 VIA SACRA DOS LEIGOS NO CONVENTO DA PENHA

OBJETIVO: 

Refletir penitencialmente sobre o seu testemunho e compromisso de batizado 
como “sal da terra e luz no mundo”.

ESTRATÉGIAS:

w Articulação com o guardião do Convento da Penha e Missa celebrada pelo 
Sr. Arcebispo;

w Preparação da Via Sacra pela Comissão Arquidiocesana para o Laicato;
w Divulgação nas mídias e sites, Rádio América motivando a participação de 

todos os leigos e leigas.

PRAZO: 2020-2023

3.3.3	DIA	“D”	–	DIA	DO	LEIGO

OBJETIVO: 

Valorizar o Dia do Leigo a ser celebrado no Dia de Cristo Rei.

ESTRATÉGIAS:

w Celebração da casa eclesial missionária com seus quatro pilares:
w Palavra – apresentação dos círculos bíblicos e os diversos grupos de estu-

dos da Palavra. Pão – Celebração Eucarística. Caridade – Comunhão com 
o dia do Pobre. Ação Missionária – Testemunhos do Mês Extraordinário 
da Missão na Arquidiocese;

w Articulação do Departamento Pastoral com suas diversas Comissões para 
promoção do evento.

PRAZO: 2020-2023
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MONITORAMENTO E 
ACOMPANHAMENTO DO 
PLANO PASTORAL

Considerando o contingente de pessoas envolvidas na elaboração, acompa-
nhamento e execução dos projetos, é necessário tornar visíveis os papéis 
e as reponsabilidades na condução pastoral da Igreja Particular de Vitória.

A)	RESPONSÁVEIS	PELO	PLANO	ARQUIDIOCESANO	DE	PASTORAL

Neste processo de integração e trabalho da pastoral de conjunto, clero e leigos, 
cada instância de nossa Arquidiocese possui papeis e responsabilidades, que 
em sintonia com o Arcebispo, integrados e organizados, facilitam a atuação 
de todos e o sucesso dos projetos, envolvendo:

w Vigário geral e vigários episcopais
w Coordenadores de áreas pastorais
w Párocos, administradores paroquiais e vigários 
w Conselhos arquidiocesanos, de área, paroquiais e comunitários
w Lideranças das Forças Vivas nas diversas instâncias
w Paróquias e comunidades
w Demais departamentos da Arquidiocese

B)	PAPÉIS	E	RESPONSABILIDADES

Coordenador Arquidiocesano de Pastoral 
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w Convocar e coordenar a reunião da colegiada de pastoral.
w Articulação com vigários e coordenadores das comissões.
w Articulação e assessoria aos coordenadores das áreas pastorais.
w Articulação com outros departamentos da Arquidiocese e vicariatos.
w Coordenação da implantação dos projetos pastorais junto aos coordena-

dores de cada comissão.
w Captação e destinação de recursos.
w Interlocução com o Arcebispos e Bispos Auxiliares, bem como junto às 

demais instâncias para resolver necessidades relativas aos projetos espe-
cíficos de cada um.

w Definição de prioridades e deliberação de questões sob sua responsabili-
dade.

Vicariatos
w Participar da reunião da Colegiada de pastoral e do COPAV.
w Interlocução com as demais comissões e Coordenador Arquidiocesano de 

Pastoral.

Coordenador de Área Pastoral
w Colaborar corresponsavelmente com os bispos, com o coordenador ar-

quidiocesano de pastoral e com os coordenadores das demais áreas, na 
condução da pastoral arquidiocesana

w Participar das reuniões do COPAV e da colegiada
w Implantar o Plano Pastoral da Arquidiocese de Vitória de acordo com as 

necessidades de sua área pastoral.
w Buscar apoio junto ao Departamento de Pastoral para ajudar nas questões 

próprias de sua área.

Coordenador de Comissão Arquidiocesana de Pastoral
w Participar da reunião da Colegiada de Pastoral e do COPAV.
w Coordenar os membros da Comissão.
w Coordenação da implantação de todos os projetos pastorais de sua comis-

são.
w Interlocução com as demais comissões e Coordenador Arquidiocesano e 

o Departamento de Pastoral.
w Deliberação (sobre) das questões sob sua responsabilidade.
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w Articulação das instâncias e responsáveis arquidiocesanos necessários à 
viabilização dos projetos de sua comissão.

w Avaliação periódica e apresentação do status dos projetos de sua comissão 
nas diversas instâncias da Arquidiocese.

 
Equipe do Secretariado de Pastoral
w Dar suporte à execução dos projetos das Comissões e do Secretariado de 

Pastoral.
w Coletar dados de monitoramento e avaliação dos projetos.
w Subsidiar o Coordenador de Pastoral com informações e necessidades de 

atuação específica nos projetos pastorais.
w Acompanhar, na qualidade de secretário, uma ou mais comissões.

C)	EIXOS	DOS	PROJETOS

Formação / Articulação / Eventos / Subsídios / Espiritualidade

D)	SISTEMÁTICA	DE	MONITORAMENTO	E	ACOMPANHAMENTO

A sistemática de monitoramento e acompanhamento dos projetos pastorais 
considera a estrutura pastoral já existente na Arquidiocese de Vitória. 

Instâncias de monitoramento: Os projetos pastorais deverão ser acompa-
nhados e avaliados, de acordo com o objetivo específico de cada fórum, nas 
seguintes instâncias:

1. Reunião específica de cada comissão e vicariato.
2. Reunião colegiada.
3. COPAV.

A seguir estão descritos os participantes, foco e papel de cada instância de 
monitoramento e acompanhamento dos projetos:



66 PLANO PASTORAL

REUNIÃO DE CADA COMISSÃO E VICARIATO
Participam:		coordenador e membros.
Foco:  implantar os projetos sob sua responsabilidade.
Papel: avaliar as dificuldade e pendências e identificar soluções.

REUNIÃO DA COLEGIADA
Participam:	 Bispos, coordenador arquidiocesano de pastoral, vigários, se-

cretariado de pastoral, coordenadores das áreas pastorais e 
coordenadores das comissões.

Foco: monitorar e avaliar as ações planejadas e definir soluções.
Papel: deliberar sobre pendências e necessidades de cada projeto .

REUNIÃO DO COPAV
Participam: membros do COPAV conforme Regimento do Direito Particular 

de Vitória Capítulo II artigo 4º.
Foco: refletir sobre as necessidades e experiências pastorais da Arquidio-

cese, empenhar-se para que as decisões, opções, diretrizes e planos 
pastorais sejam postos em prática e zelar pela caminhada pastoral das 
áreas pastorais.

Papel: assessorar o arcebispo na condução pastoral da Arquidiocese, exami-
nando as atividades pastorais, propondo encaminhamentos, procurando 
abrir caminhos e descobrir pistas para melhor anunciar o Evangelho 
e servir na edificação da Igreja, colaborando na transformação da 
sociedade em vista do Reino de Deus.
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