
 
 

 
 
 

PESQUISA ABERTA AO POVO DE DEUS 
 
 

PARTICIPE DE NOSSA PESQUISA E FAÇA PARTE DA 10ª ASSEMBLEIA 
DIOCESANA DE PASTORAL. 

 
VOCÊ PODE RESPONDÊ-LA EM GRUPO OU INDIVIDUALMENTE. 

 
COM SUA COLABORAÇÃO, VAMOS TER INDICATIVOS REAIS PARA BEM 
ELABORARMOS O NOVO PROJETO DIOCESANO DE EVANGELIZAÇÃO. 

 
 
 

NOME (PESSOAL OU GRUPO): 
 
PARÓQUIA: 
 
FUNÇÃO NA PARÓQUIA: 

 
 

1. NOSSOS OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GERAL 
Favorecer, à luz das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil 2019-2023, na Diocese de Colatina, o desenvolvimento de uma Igreja 
Diocesana acolhedora e missionária, que se coloca a serviço de todos. 
 
Queremos saber de você! 
 
Sobre a proposta do Objetivo Geral: 

 
● O Objetivo está claro para você? Sim ( ) Não ( ) 
● Você concorda com ele? Sim ( ) Não ( ) 
● Tem alguma sugestão para acrescentar e/ou mudar? 

 



 
 

  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Favorecer a intimidade com a PALAVRA de Deus na busca constante de 
proximidade com os textos das Sagradas Escrituras. 

● Proporcionar o desenvolvimento de uma ESPIRITUALIDADE diocesana* 
que encontre na Eucaristia e na oração o sustento da caminhada de fé. 

● Assumir a condição de luz dos povos na vivência da CARIDADE**, com 
a evangélica opção preferencial pelos pobres e excluídos. 

● Ser Igreja decididamente MISSIONÁRIA e em saída, na fidelidade ao 
Evangelho de Jesus Cristo. 

 
*ESPIRITUALIDADE DIOCESANA significa um jeito de agir, a partir da fé e 
da devoção, do povo da Diocese de Colatina, respeitando seus costumes e 
sua realidade. 
 
**VIVÊNCIA DA CARIDADE significa uma ação amorosa que liberta a 
pessoa e dá condições para que ela siga sua vida com suas “próprias 
pernas”. 
 
PALAVRA, PÃO (ESPIRITUALIDADE), CARIDADE E MISSÃO são os 
pilares das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 
2019-2023. 
 

Queremos saber de você! 
 
Sobre a proposta de Objetivos Específicos: 
 

● Os Objetivos Específicos estão claros para você? Sim ( ) Não ( ) 
● Você concorda com eles? Sim ( ) Não ( ) 
● Tem alguma sugestão para acrescentar e/ou mudar? 

  
  



 
 

 
JUSTIFICATIVAS 
Diante dos avanços e desafios da realidade dos tempos atuais*, faz-se 
necessário organizar nossa ação pastoral para que o nosso agir tenha maior 
eficácia. 

● A Palavra de Deus nos inspira sempre em toda a nossa ação 
missionária. 

● O seguimento de Jesus Cristo nos impulsiona a evangelizar sempre e 
em todo lugar. 

● O texto e o espírito do Concílio Vaticano II são extremamente atuais e 
não podemos perder esta referência para avançarmos ainda mais com 
nossa ação evangelizadora. 

● A grande riqueza do Magistério da Igreja, presente no ministério do 
Papa Francisco, nos convoca a um novo jeito de ser Igreja. 

● As Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2019-
2023 são também importantes inspirações. 

 
*REALIDADE DOS TEMPOS ATUAIS compreende a influência da realidade 
urbana sobre a realidade como um todo, trazendo um comportamento único, 
caracterizado pela alta mobilidade (interação e movimentação) e noção de 
tempo (tudo tem que ser mais rápido). 
 
Queremos saber de você! 
 
As Justificativas apresentam as razões pelas quais fazermos este trabalho. 

● As Justificativas ficaram claras para você? Sim ( ) Não ( ) 
● Você concorda com elas? Sim ( ) Não ( ) 
● Quais sugestões você gostaria de acrescentar ou mudar? 

 
  

 
2. AVALIANDO NOSSA CAMINHADA 

 
DA IGREJA QUE SOMOS À IGREJA QUE QUEREMOS 
Após 30 anos de caminhos percorridos, é preciso tomar consciência da estrada 
construída e trilhada para que possamos continuar avançando com segurança.  
 
Queremos saber de você! 
 
Olhando a Diocese de Colatina e seus 30 anos de história: 

● Onde evoluímos? 



 
 
 

 
● Onde estagnamos? 

 
 

 
● Em quais aspectos precisamos avançar? 

 
  

 
Queremos saber de você! 
 
Com relação às propostas da última Assembleia Diocesana: 

● Como avaliamos as prioridades e os projetos das áreas pastorais? 
 
 

 
● Conseguimos executar os planos pastorais?  

 

 

 

 
● Como avaliamos a metodologia dos projetos elaborados em nível de 

área pastoral? 
 
  

 
Para refletir 

● Precisamos desenvolver uma real pastoral orgânica, superando a 
estrutura de um conjunto de pastoral. 



 
 

● Uma Igreja Ministerial* deveria ser mais incentivada para chegarmos 
mais próximos dos aglomerados urbanos e das periferias existenciais. 

● Temos necessidade de articular melhor a relação entre os ministérios 
ordenados e não ordenados. 

 
*IGREJA MINISTERIAL é uma igreja constituída na força dos ministérios 
(ordenados e não ordenados), onde o Espírito Santo suscita constantemente 
dons e carismas que, se reconhecidos pela comunidade como ministérios, 
tornam-se a base para fortalecer ainda mais a ação evangelizadora, 
confirmando o que nos diz o Apóstolo Paulo: “Cristo é a cabeça e nós somos 
os membros do corpo” (Rm 12,5). 
 

3. OLHANDO NOSSA REALIDADE 
 
Queremos saber de você! 
 
Quais são as nossas forças? 
Nesta pergunta, é importante olharmos bem para o interior de nossa Igreja e 
perceber os aspectos em que somos bons, o que fazemos bem feito e que 
atinge o objetivo de nossa Igreja: evangelizar. 
 

● Liste os pontos que você considera forças em nossa ação 
evangelizadora: 
 
  

 

 

 

 

 

 
Quais são as nossas fraquezas? 
Aqui também é importante um olhar amadurecido para não cairmos no 
bairrismo! Precisamos identificar o que, em nossa ação pastoral, é fraqueza. 
Não se trata de identificar pontos negativos, mas o que é fragilidade no nosso 
trabalho pastoral. Este momento não é de avaliação, mas de planejamento! 
 

● Liste os pontos que você considera fraquezas em nossa ação 
evangelizadora: 
 
  

 

 

 



 
 

 

 

 
Agora, vamos olhar para fora, identificando fatores sociais, culturais, 
econômicos e ambientais que podem contribuir ou dificultar nossa ação 
evangelizadora. 
 
Quais são as nossas oportunidades? 
Devemos responder o que a sociedade e outras instituições podem nos 
proporcionar para facilitar e agilizar nossa ação evangelizadora. 
 

● Liste os pontos que você considera oportunidades em nossa ação 
evangelizadora: 
 
  

 

 

 

 

 

 
Quais são as nossas ameaças? 
Devemos identificar, a partir da sociedade e de outras instituições, aquilo que 
dificulta nossa ação evangelizadora. Lembre que algo que pode ser uma 
oportunidade, também poderá ser ameaça se não for utilizado da forma 
correta! 
 

● Liste os pontos que você considera ameaças em nossa ação 
evangelizadora: 
 
  

 

 

 

 

 

 
 

AGRADECEMOS A SUA PARTICIPAÇÃO NESTA PESQUISA! VAMOS 
CONCLUIR, REZANDO A ORAÇÃO DA 10ª ASSEMBLEIA DIOCESANA DE 

PASTORAL. 



 
 

 

ORAÇÃO DA 10ª ASSEMBLEIA DIOCESANA DE PASTORAL 

Senhor, Pai de infinita bondade, a quem reconhecemos como o autor da 
criação. A vós, que gerais toda vida, louvamos e agradecemos. Neste tempo, 

em que o mundo passa por profundas transformações, chegamos até vós para 
encontrar o auxílio necessário, pois, trilhando os caminhos da 10ª Assembleia 
Diocesana de Pastoral, da Igreja Particular de Colatina, desejamos encontrar 
luzes e horizontes que nos façam avançar para a construção do vosso Reino. 

Que acolhamos sempre os ensinamentos da vossa Palavra e que a escuta 
atenta gere, em nosso íntimo, o compromisso necessário para que todos 

tenham o pão que alimenta e dá vida. Que não nos faltem o amor e a 
compaixão para desenvolvermos a caridade que liberta. Fortalecidos na fé, 
possamos dinamizar uma ação evangelizadora, impulsionando uma Igreja 

missionária e acolhedora, que se coloca a serviço de todos. Que Nossa 
Senhora da Saúde interceda por todos nós! Amém. 

 


