Pistas de
Operacionalização

Diretrizes da Ação Evangelizadora da
Arquidiocese de Ribeirão Preto
(2015-2019)

1ª Urgência: Igreja em estado
permanente de missão
Perspectivas de ação:
Diante das indicações assumidas, várias são as perspectivas escolhidas pela Assembleia:
a) Fomentar as Missões Populares; atividades missionárias (terços, visitas e novenas);
incentivar a Infância e Adolescência Missionária (IAM)
nas paróquias; projetos
missionários nas periferias;
b) Capacitação Missionária para Jovens: motivando-os a serem autênticos discípulos
missionários;
c) Despertar a missionariedade na catequese de iniciação;
d) Motivar os projetos missionários: dar maior visibilidade ao Projeto Missionário
Ribeirão Preto/Manaus, com fôlders, vídeos, depoimentos dos trabalhos realizados;
proporcionar a participação dos leigos no Projeto Missionário Ribeirão Preto/Manaus.

Pistas de Operacionalização:
Diante das indicações assumidas, várias são as perspectivas escolhidas pela Assembleia:
Unir-se mais ao COMIDI para apresentar propostas missionárias para as comunidades
paroquiais.
Incentivar os projetos existentes e motivar a criação do COMIPA nas comunidades.
Promover formação Missionária para agentes de pastoral.
Despertar a consciência missionária nos seminários e na catequese.
Trabalho conjunto com pastorais e movimentos.
Motivar com o COMIDI a participação na 1ª semana missionária Arquidiocesana. ( 09 a 15
de Outubro na Área Pastoral – Pe. Marcos da Matta).

2ª Urgência: Igreja, casa da iniciação à vida cristã
Perspectivas de ação:
Diante das indicações assumidas, várias são as perspectivas escolhidas pela Assembleia:
a) Dar continuidade à Escola Catequética Arquidiocesana (capacitações, concentrações e
encontros) e fomentar a formação de escolas catequéticas por forania;
b) Aplicar a Catequese de inspiração catecumenal em todos os níveis como novo modelo
pastoral e evangelizador no processo de iniciação à vida cristã;
c) Aplicação do RICA (Ritual de Iniciação Cristã de Adultos);
d) Conscientizar o clero e as comunidades para que assumam o processo de iniciação cristã
de inspiração catecumenal;
e) Envolvimento das famílias dos catequizandos; promover encontros com os crismados
e com as famílias das crianças recém-batizadas.

Pistas de Operacionalização:
Criação de Escola de atualização Catequética por forania.
Em função da extensão geográfica e demográfica de nossa Arquidiocese propomos a criação
de escolas catequéticas forâneas, feitas em módulos.
A entrega de um subsídio catequético no dia da concentração diocesana de catequistas
Laboratório bíblico
Encontros de estudo e aplicação do RICA em paróquias e forania
Produziremos subsídios dentro da proposta da nossa assembleia, a saber:
2017 – Subsídio – iniciação a Vida Cristã
2018 – Subsídio – Aplicação do RICA
2019 – Subsídio – Conscientização de clero e pastorais a cerca do IVC
Os subsídios serão entregues sempre na concentração anual dos catequistas
Ao final de cada semestre faremos uma avaliação da aplicação do material entregue
Continuaremos com os nossos encontros diocesanos anuais, dois no primeiro semestre e dois
no segundo.
Em função da urgência de aplicação do RICA os nossos encontros terá essa temática, uma vez
que ele precisa ser muito aprofundado

3ª Urgência: Igreja, lugar de animação
bíblica da vida e da pastoral
Perspectivas de ação:
Diante das indicações assumidas, várias são as perspectivas escolhidas pela Assembleia:
a) Valorizar grupos de Leitura Orante da Palavra de Deus;
b) Incentivar a criação dos estudos bíblicos;
c) Valorizar a Liturgia; formação litúrgica para os grupos de canto e corais; evangelizar as
devoções.

Pistas de Operacionalização:
O projeto de operacionalização e implementação da 3ª Urgência quer ser um farol para
iluminar e indicar o caminhar da nossa Igreja Particular para fazer dela um lugar de animação
bíblica da vida e da pastoral.
1. Propostas gerais
a) Reunião Anual de Divulgação: haverá anualmente, na primeira semana de fevereiro, uma
reunião, com a duração de uma tarde ou uma manhã em que se pretende:
Apresentar o projeto e suas propostas;
Divulgar as propostas para implantação progressiva: arquidiocese (2017), foranias (2018) e
paróquias (2019);
Discutir formas mais efetivas para que o projeto atinja um maior número possível de fiéis até
o final de 2019.
b) Encontro Arquidiocesano de Leitura Orante e de Estudo Bíblico: encontro anual em
setembro (com os grupos já existentes e mapeados) com momentos de formação, troca de
experiências, divulgação dos resultados do projeto até o momento, perspectivas para o futuro.
c) Mês da Bíblia: incentivar as paróquias a celebrar o mês da Bíblia.
d) Festival de Teatro Bíblico: concurso de apresentação teatral com base em passagens
bíblicas (agosto/2018 e agosto/2019).
e) Gincana Bíblica: em nível forâneo e arquidiocesano (setembro/2018,

setembro/2019).

f) Proposta de criação do SAB/RP
Serviço de Animação Bíblica da Arquidiocese de Ribeirão Preto
g) Cadastramento dos cursos e formações bíblicas das paróquia e foranias no site
arquidioceserp.org.br
h) Central de comunicação do SAB/RP no e-mail: sabiblica@arquidioceserp.org.br

2. Propostas relacionadas aos Estudos Bíblicos
a) Curso Bíblico Arquidiocesano: às quartas-feiras, segundo programação anual.
b) Curso de Introdução à Sagrada Escritura: incentivar que cada forania promova um curso
para os representantes paroquiais durante um semestre em 2017.
c) Curso Bíblico: incentivar que cada forania e/ou paro´quias promova(m) um curso para os
representantes paroquiais durante os anos de 2018 e 2019.
d) Curso de formação bíblica on-line: lançaamento para 2018.
e) Curso Bíblica para clero “in Loco”: promover um curso/peregrinação nos lugares que
foram palco cênicos dos relatos bíblicos na Terra Santa, destinado aos presbi´teros e
dia´conos da Arquidiocese (2017).
3. Propostas relacionadas a` Leitura Orante
a) Curso de Técnica de Leitura Orante: curso arquidiocesano para os líderes de Grupos de
Leitura Orante ja´ existentes ou para quem desejar (outubro/2017).
b) Subsídio técnico para a leitura orante (internet): lançamento para 2017.
4. Proposta relacionada à Proclamação da Palavra
• Curso de Proclamação da Palavra: curso técnico em nível arquidiocesano e/ou forâneo
(fev/2017).
5. Propostas relacionadas à Música
a) Curso de formação de música e canto bíblico-litúrgico: curso técnico em nível
Arquidiocesano e/ou Forâneo (nov/2016)
b) Festival de Música bíblico-litúrgica: concurso, em nível Forâneo e Arquidiocesano, de
criação de música bíblico-litúrgica pelos corais e grupos de canto vinculados às paróquias da
Arquidiocese (novembro/2017-2019).
6. Propostas relacionadas às Devoções
a) Mapeamento das devoções na arquidiocese: identificação dos grupos e responsáveis
(2016);
b) Encontro celebrativo das devoções: set/2017
c) Encontro de formação de devoções: sobre a espiritualidade e fundamentação bíblica das
devoções, com os líderes (set/2018)
d) Encontro celebrativo de devoções: set/2019
e) Incentivar a Evangelização das Novenas e Procissões, bem como fomentar a vida dos
Santuários Arquidiocesanos (2017-2019).

4ª Urgência: Igreja, comunidade de comunidades
Perspectivas de ação:
Diante das indicações assumidas, várias são as perspectivas escolhidas pela Assembleia:
a) Criar o Conselho Pastoral
Paroquial (CPP) onde não existe e trabalhar a
espiritualidade paroquial: organicidade pastoral; interpastoralidade; trabalho em conjunto
(padres/povo – povo/povo); incrementar a comunicação entre as pastorais; tornar os
CPPs mais atuantes, possibilitando trocas de experiências e informações, gerando
comunhão entre os agentes de pastoral;
b) Pastoral da Cidade (adequar o atendimento paroquial à cidade); sensibilizar a dimensão
da acolhida despertando em toda a comunidade paroquial o ideal evangélico de acolher a
todos; mapeamento paroquial da realidade; setorização das paróquias (rede de comunidades);
planejamento de pastoral paroquial;
c) Os Movimentos Apostólicos são convocados a se comprometerem com a paróquia local
(cf. DGAE, n. 105);
d) Sensibilizar para a experiência de paróquias-irmãs: “A exemplo das primeiras
comunidades, é importante estimular a experiência da partilha” (DGAE, n. 108);
e) Implantar a Pastoral Arquidiocesana do Dízimo, pois com o Dízimo mais forte, as
paróquias poderão concentrar as atividades nas áreas pastorais, reduzindo a quantidade de
eventos para a sua sustentação.

Pistas de Operacionalização:
a) Proposta de um Estatuto para os Conselhos de Pastoral Paroquial (agosto - setembro/
2016);
b) Proposta de uma “Formação de Lideranças Servidoras Cristãs e Protagonismo Laical”:
Desenvolvido em três módulos, de oito horas cada um, nas foranias (um módulo por ano –
2017, 2018 e 2019);
* Trata-se de uma proposta voltada para os coordenadores de pastorais, grupos e movimentos,
mas também aberta aos que quiserem participar.
c). Estudo de um Projeto de “Paróquias irmãs” entre as mesmas de nossa arquidiocese,
propiciando maior comunhão e intercâmbio em nossa Igreja Particular (2017).
d) Animação e formação para as Pastorais do Dizimo paroquiais:
* Estudo e aprofundamento do Documento “O Dízimo na comunidade de Fé”, da CNBB
(2016/ 2017);
* Implantação da Pastoral do Dízimo Arquidiocesana (2016/ 2017);
* Capacitações para as equipes de Pastoral do Dízimo (2017/ 2018/ 2019).

5ª Urgência: Igreja a serviço
da vida plena para todos
Perspectivas de ação:
Diante das indicações assumidas, várias são as perspectivas escolhidas pela Assembleia:
a) Família – Recuperar a identidade da Pastoral Familiar, incentivando a sua reestruturação;
acompanhar, com misericórdia, as novas realidades da Família, principalmente os casais
em segunda união; fortalecer o trabalho da Comissão Pastoral em Defesa da Vida;
b) Promover, a partir de nossas comunidades, uma cultura que respeite as diferenças
combatendo o preconceito e a discriminação nas mais diversas esferas;
c) Incentivar e fortalecer os diversos serviços que correspondem às várias necessidades
da vida: Pastoral da Criança, Pastoral da Saúde, Pastoral da Esperança (Exéquias) e Pastoral
da Pessoa Idosa;
d) Criar uma Capelania Universitária;
e) Sensibilizar para o conhecimento, o estudo e a aplicação da Doutrina Social da Igreja
(DSI); incentivar a participação dos leigos nos Conselhos de Direitos e fortalecer as equipes
de Fé e Política;
f) Fortalecer a Pastoral Carcerária e a Pastoral do Menor.

Pistas de Operacionalização:
A 5ª Urgência, contempla múltiplas perspectivas de ação, com facetas provindas de muitas
áreas e dimensões pastorais. Assim, se faz um tanto complexo e delicada a execução em
sistema imediato de mutirão, antes numa atividade contínua e programada.
Família
- Aproximar-se da Pastoral Familiar Arquidiocesana e colaborar com suas atividades e
iniciativas.
- Divulgar e promover o estudo da Exortação Apostólica AMORIS LAETITIA
- Divulgar material de trabalho para a PASTORAL DE SEGUNDA UNIÃO
- Aproximar-se das iniciativas da Comissão Pastoral em Defesa da Vida.
Cultura do Respeito
- Promover no contexto das paróquias; através de materiais de divulgação, a cultura da
misericórdia e do respeito no combate a toda forma de preconceito e discriminação.
- Difundir os pronunciamentos do Papa Francisco a respeito de
delicadas humana/afetivas para a convivência do nosso povo

contextos e situações

Serviço à favor da vida
- Pastoral da Criança, Pessoa Idosa e Pastoral da Criança: divulgar sistematização e ajudar na
ampliação do alcance de seus trabalhos – motivar a adesão e interesse das paróquias em sua
implementação.

- Pastoral da Esperança: ajudar o Diaconio presente em Ribeirão Preto e no interior na
experiência de atendimento à pastoral da Esperança.
Capelania Universitária
- Aproximar-se das iniciativas, experiências e sementes já lançadas particularmente em
Ribeirão Preto; conhecer e colaborar com os trabalhos planejados e sonhos idealizados

