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Plano Diocesano de Pastoral 2011-2015 
Diocese de Janaúba MG

Diretrizes Gerais da Ação
 Evangelizadora da Igreja no Brasil

 Evangelizar a partir de Jesus Cristo e na força 
do Espírito Santo, como Igreja Discípula, 
Missionária e Profética, alimentada pela Palavra de 
Deus e pela Eucaristia, à luz da evangélica opção 
preferencial pelos pobres, para que todos tenham 
vida (cf. Jo 10,10) rumo ao Reino definitivo. 

Prioridades da Diocese de Janaúba, eleitas na 
3ª Assembléia Diocesana de Pastoral, 

Realizada de 14 a 16/10/2011

1-Setor Catequese em todos os níveis 
2-Setor Família. 
3-Setor Juventude. 
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BRASÃO DA DIOCESE 
DE JANAÚBA – MG

Explicação 

A MITRA representa o 
poder Espiritual do Bispo.

O BÁCULO representa o 
Pastor  que sant i f i ca ,  
governa e ensina.

A CRUZ, instrumento pelo 
qual Cristo entregou  sua 
vida pela salvação da 

humanidade.

O CORAÇÃO lembra a Padroeira da Diocese, Imaculado 
Coração de Maria, e também se encontra nos brasões do 
primeiro e segundo bispos da Diocese.

A ESPADA lembra a Profecia de Simeão: “ Uma Espada de dor 
lhe transpassará a alma.” (Lc 2, 35).

O FOGO NO ALTO DO CORAÇÃO:  A chama do Amor do 
Imaculado Coração de Maria e as línguas de fogo do 
Pentecostes.

O ESCUDO AZUL lembra o céu, a eternidade e o Manto da 
Virgem Maria, Padroeira da Diocese.

AS CORES AMARELO E BRANCO lembram a bandeira do 
Estado do Vaticano.

APRESENTAÇÃO

 A Igreja existe para evangelizar, a partir de Jesus Cristo e na 
força do Espírito Santo. Como Igreja Discípula, Missionária e 
Profética, animada à luz da palavra de Deus e pela Santa Eucaristia, 
ajuda-nos a escutar os sinais dos tempos, revê práticas pastorais e 
discernem objetivos e caminhos.

 É grande a nossa satisfação em fazer chegar às suas mãos, o 
Plano Diocesano de Pastoral, que vem com as orientações para 
ajudar as nossas Pastorais, Movimentos e fiéis em geral a crescer 
sempre mais na fé, no amor e na plena participação na Igreja.

 Nosso Plano de Pastoral Diocesano, que agora apresentamos e 
promulgamos como orientação e meta de trabalho até 2015 é fruto da 
nossa 3ª Assembléia Diocesana, realizada em outubro de 2011 
resultado das Assembléias Paroquiais, Setoriais e Diocesanas.

 Solicitamos aos Padres, Diáconos, Religiosas (os), Leigos (as), 
Coordenadores de Pastorais, que organizem, estudem, reflitam, 
rezem e apliquem as conclusões da assembléia nas suas ações a fim 
de que cresçamos em unidade e comunhão na caminhada Diocesana.

 Neste Plano de Pastoral indicamos princípios, linhas de ação e 
informações gerais, que servem como instrumento para ajudar na 
organização e ações evangelizadoras em todos as Paróquias e 
Comunidades de nossa Diocese.

Dom José Ronaldo Ribeiro
Bispo Diocesano

Pe. Valdecir Pereira de Souza
Coordenador de Pastoral Diocesano 

3 4 



PASTORAIS

 Para que o plano de pastoral una a Diocese e lhe dê um 
rosto comum, todas as pastorais, movimentos, associações e 
serviços precisam comungar ideais, unir esforços para 
concretizar o caminho de expansão das nossas prioridades. 
Uma pastoral de conjunto, ou orgânica, só acontecerá a partir 
da participação, do desempenho e integração de todos. 

As três prioridades Pastorais da nossa Diocese até 2015.

1-Setor Catequese

 A catequese faz parte da ação evangelizadora da Igreja 
que envolve aqueles que aderem a Jesus Cristo. Catequese é 
o ensinamento essencial da fé, não apenas da doutrina como 
também da vida, levando a uma consciente e ativa participação 
do mistério litúrgico e irradiando uma ação apostólica. Segundo 
João Paulo II, “a catequese é uma educação da fé das crianças, 
dos jovens e dos adultos, a qual compreende especialmente 
um ensino da doutrina cristã, dado em geral de maneira 
orgânica e sistemática, com o fim de iniciá-los na plenitude da 
vida cristã”(CT 18,4). 

2-Setor Família

 Ação que se realiza na Igreja e com a Igreja, de forma 
organizada e planejada, através de agentes específicos, com 
metodologia própria, tendo como objetivo: apoiar a família a 
partir da realidade em que se encontra, para que possa existir e 
viver dignamente, estabelecer relacionamentos e formar as 
novas gerações conforme o plano de Deus. 

3-Setor Juventude

O setor Juventude busca “despertar jovens para a pessoa e a 
proposta de Jesus Cristo e desenvolver com eles um processo 
global de formação a partir da fé para formar líderes 
capacitados a atuarem no próprio Setor Juventude, em outros 
ministérios da Igreja e em seu meio especifico, comprometidos 
com a evangelização que conduz a liberdade humana, criando 
uma vida de comunhão e participação”. 

Os seis setores pastorais da nossa Diocese

Apresentamos a seguir os elementos componentes de cada 
um dos seis setores agrupados em nossa diocese.
-Seus objetivos específicos.
-Suas características particulares.
-Suas pistas de ação.
-Seus assessores diocesanos eleitos em nossa assembléia 
diocesana.
Obs: Todas deverão atuar em coordenação e articulação com 
seus assessores diocesanos específicos.

No Setor Catequese
Assessores:
Pe. Idalmo
Pe. Valdecir 
Pe. Juliano. 

Objetivos específicos: 
-Utilização das Bíblias e do Catecismo da Igreja Católica como 
eixo condutor da catequese. 
-Formação dos catequistas. 
-Ter uma mesma linguagem na Diocese. 
-Metodologias novas para a evangelização. 
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-Catequese de Adultos. 
-Catequese permanente e vivencial. 
-Formação aos crismados após a crisma. 
-Reforço na catequese. 
-Experiências dos catequizados de crisma em outra Pastoral 
ou movimento antes do sacramento da crisma. 
Componetes: Ensino religioso, Pastoral do Batismo, 
Catequese 
Paroquial e Neocatecumenato. 

No Setor Família
Assessores: 
Pe. Onofre, 
Pe. Rogério  
Pe. Edney. 

Objetivos específicos: 
-Reestruturar a Pastoral Familiar na Diocese, Paróquias e 
Setores. 
-Formação Permanente. 
-Apoio do Clero. 
-Reforçar o trabalho nos casos especiais. 
Componentes: ECC, MFC, Pastoral Familiar, Bom Pastor e 2º 
União.

No Setor Juventude
 Assessores: 
Pe. Juliano Maria

Objetivos específicos: 
-Acolhida aos Jovens. 
-Reestruturar e organizar os grupos de jovens. 
-Uma evangelização dentro e fora da Paróquia. 

-Comunicação. 
-Eventos em nível de Setor para a juventude. 
-Formação Permanente. 

No Setor Liturgia
Assessor: 
Pe. Edson 
Diácono Iranildo 

Objetivos específicos 
-Assessoria aos padres que solicitarem formação. 
-Integração dos padres com os dirigentes e coordenadores. 
-Indicar orientações diocesanas. 
Componentes: Ministros, Acólitos, Coroinhas, Cantos 
Litúrgicos e 
OVS ( Obras das Vocações Sacerdotais). 

No Setor Evangelização
Assessores: 
Pe. Genivaldo Ponciano  
Pe. Ivanildo Araújo Souza

Objetivos específicos: 
-Fortalecimento dos setores favorecendo o conhecimento das 
diversas ações. 
-Fortalecimento e acompanhamento das comunidades rurais. 
-Formação e assessoria aos diversos instrumentos de 
evangelização 
e oração. 
Componetes: CEB´s, Pastoral do dízimo, Setor Catequese e 
Neocatecumenato. 
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No Setor Oração
Assessores: 
Pe. Henrique
Pe. Fábio Júnior, 
Pe. Joaquim 

Objetivos específicos: 
-Fortalecimento dos setores favorecendo o conhecimento das 
diversas ações. 
-Fortalecimento e acompanhamento das comunidades rurais. 
-Formação e assessoria aos diversos instrumentos de 
evangelização e oração. 
Componetes: RCC, Mãe Peregrina, Legião de Maria, 
Congregação Mariana e Apostolado da Oração. 

No Setor Social
Dom José Ronaldo 
Pe. Leone
Pe. Francisco, 
Antônio Gilmar 
Pe. Roberto. 

Objetivos específicos
-Trabalho em conjunto nas diversas ações de promoção social. 
-Momentos para partilhar experiências. 
-Evangelizar a partir da Doutrina Social da Igreja. 
-Assessoria, articulação e entre ajuda. 
Componentes: Pastoral da Saúde, Pastoral da Sobriedade, 
Pastoral Carcerária, Vicentinos, Projeto Dom Mauro, Projeto 
Vida e Cáritas Diocesana.

SETORES PASTORAIS DIOCESANOS

SETOR CATEQUESE 
Sacramentos 
Neocatecumenato 
Ensino Religioso 
Pastoral Vocacional 

SETOR FAMÍLIA 
ECC – Encontro de Casais com Cristo 
MFC – Movimento Familiar Cristão 
Bom Pastor – (Casais de segunda união) 
PF – Pastoral Familiar 

SETOR JUVENTUDE 
EAC – Encontro de Adolescentes com Cristo 
MAC – Movimento da Amizade Cristã 
DNJ – Dia Nacional da Juventude 
PJ – Pastoral da Juventude 

SETOR LITURGIA 
Ministros 
Acólitos 
Cantos 

SETOR EVANGELIZAÇÃO
CEB'S – Comunidades Eclesiais de Base 
Dízimo 
Estudos Bíblicos (Novena de Natal, Mês Missionário, 
campanha da 
Fraternidade) 
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SETOR ORAÇÃO 
RCC – Renovação Carismática Católica 
A.O. –Apostolado da Oração 
L. M. – Legião de Maria 
Mãe Rainha 
Congregação Mariana 

SETOR SOCIAL 
Vicentinos 
Obras Sociais (Projeto Vida, Dom Mauro, Acebeve) 
Cáritas 
Saúde 
Sobriedade (Fazendinha, Bom Samaritano, AA) 
Carcerária 
Criança 
Pastoral da Terra 

1.0 PASTORAIS, MOVIMENTOS, ASSOCIAÇÕES E 
SERVIÇOS PRESENTES EM NOSSA  DIOCESE

Em muitas paróquias continuam presentes pastorais 
movimentos, associações e serviços que não alcançam 
dimensão diocesana, mas são forças pastorais onde se 
encontram. 

Todos são chamados a: 

1.  Aprofundar o discernimento de seu próprio Carisma;
2. Buscar a comunhão com as diretrizes pastorais e prioridades 
na Igreja diocesana;
3. Integrar-se na Paróquia, colocando-se sob a direção 
espiritual do Pároco;
4. Realizar encontros de formação e buscar perseverança de 
seus membros.

1.1 PASTORAL CATEQUÉTICA

 A catequese faz parte da ação evangelizadora da Igreja 
que envolve aqueles que aderem a Jesus Cristo. Catequese é 
o ensinamento essencial da fé, não apenas da doutrina como 
também da vida, levando a uma consciente e ativa participação 
do ministério litúrgico e irradiando uma ação apostólica. 
Segundo João Paulo II, “ a catequese é uma educação da fé 
das crianças, dos jovens e dos adultos, a qual compreende 
especialmente um ensino da doutrina cristã, dado em geral de 
maneira orgânica e sistemática, com o fim de iniciá-los na 
plenitude da vida cristã” (CT 18,4).

Pistas de ação:
1.Investir na formação dos catequistas e apoiar a coordenação 
de catequese nas paróquias, setores e diocesana;
2.Incentivar a formação bíblica e a leitura orante da Palavra de 
Deus;
3.Oferecer anualmente aos catequistas encontros de formação 
em cada setor;
4.Estudar a possibilidade de unificação do material de 
formação para os encontros nas paróquias;
5.Analisar materiais para a celebração do dia do catequista e 
tríduos para a Primeira Comunhão e Crisma;
6.Incentivar a realização de encontros com os pais dos 
catequizados;
7.Elaborar material para encontros de catequese com 
crianças, adolescentes e jovens;
8.Pensar e propor orientação, elaborar material e proporcionar 
formação de catequistas para a catequese com adultos;
9.Buscar maior integração entre pastores, famílias e catequese 
paroquial;
10.Fortalecer a coordenação diocesana através de reuniões 
bimestrais e no convite a novos membros;
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11. Publicar diretrizes para a catequese no site diocesano;
12.Criar um link sobre a catequese no site diocesano;
13.Elaborar material para mês da Bíblia em parceria com a 
escola diocesana;
1 4 . P r o s s e g u i r  n a  i m p l a n t a ç ã o  d a  C o m u n i d a d e s  
Neocatecumenais.

1.2 PASTORAL FAMILIAR

 Ação que se realiza na Igreja e com a Igreja, de forma 
organizada e  planejada, através de agentes específicos, com 
metodologia própria, tendo como objetivo: apoiar a família a 
partir da realidade em que se encontra para que ela possa 
existir e viver dignamente, estabelecer relacionamentos e 
formar as novas gerações conforme o plano de Deus. São três 
os seus campos de ação: Setor de Pré-Matrimônio/Setor de 
Pós-Matrimônio/e Setor de Casos Especiais.

Pistas de ação: 

1.Organizar nas paróquias a Pastoral Familiar, de acordo com 
organograma sugerido pela Comissão Nacional da Pastoral 
Familiar; 
2.Revigorar as coordenações já existentes, motivando-as ao 
serviço organizado, eficaz e fraterno no campo da família em 
todas as situações em que se apresentem, a fim de que, 
fortalecidas da fé em Jesus Cristo, tornem-se famílias 
evangelizadas e evangelizadoras; 
3.Buscar continuamente novos agentes para a pastoral, 
através de convites, encontros de formação e espiritualidade, 
numa acolhida alegre e fraterna, como instrumento de 
multiplicação de talentos, a  serviço da missão; 
4.Incentivar as paróquias da diocese a assumir o compromisso 
de celebrar com entusiasmo e criatividade a Semana Nacional 

da Família, a Semana da Vida e o Dia do Nascituro; 
5.Intensificar a formação de agentes, através de encontros, 
diocesanos, setoriais e paroquiais, a fim de promover o 
crescimento espiritual dos agentes e dos grupos, o 
conhecimento e reflexão a respeito de temas alusivos à família, 
suas necessidades e desafios; 
6.Incentivar nas famílias a oração bíblica, a recitação do 
Rosário ou outras formas de intimidade com Deus, em especial 
a participação eucarística; 
7.Realizar junto às famílias, em conjunto com outras pastorais, 
movimentos, associações e serviços um trabalho de apoio e 
encaminhamento de pessoas em situação de risco ( miséria, 
vícios, dependência química, etc.); 
8.Dinamizar o setor pós-matrimônio, dando sequência ao 
modelo atual de preparação para o matrimônio, através de 
grupos de casais e disponibilidade de material adequado; 
9.Promover atendimento às famílias do Setor de Casos 
Especiais; 
10.Realizar no mês missionário ou em outra ocasião a visita às 
famílias, através dos membros da Pastoral Familiar, ECC e 
MFC; 
11.Promover a criação do material diocesano de preparação 
para o matrimônio; 
12.Dar continuidade ao processo de implantação do ECC 
(Encontro de Casais com Cristo) nas paróquias nos níveis: 
primeira etapa reaproximação dos casais, a vida de igreja; 
segunda etapa: documentos da Igreja; terceira etapa: 
compromisso social do cristão. 
13. Acolher e apoiar o MFC (Movimento Familiar Cristão) como 
um serviço de evangelização às famílias cristãs de nossa 
Diocese;
1 4 .  D i v u l g a r  o  s i t e  d a  P a s t o r a l  F a m i l i a r :  
www.pastoralfamiliarcnbb.org.br
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1.3 SETOR JUVENTUDE 

 Busca “despertar jovens para a pessoa de Jesus Cristo e 
desenvolver com eles um processo de formação global a partir 
da fé. Para os líderes serem capacitados a atuar no Setor 
Juventude, em outros ministérios da Igreja e em seu meio 
especifico, comprometidos com a libertação integral do homem 
e da sociedade, levando uma vida de comunhão e 
participação”. Na diocese de Janaúba, o setor Juventude tem 
como prioridade o acolhimento dos jovens na igreja paroquial e 
em acompanhá-los, animá-los e dar espaço de participação 
para o trabalho conjunto com outras paróquias, movimentos, 
associações e serviços: que os alimente e possibilite o 
engajamento na vida da Igreja, da comunidade e na missão. 

Pistas de ação: 

I Eixo de Formação

1. Possibilitar o entrosamento e o treinamento de lideranças 
jovens; 
2. Valorizar o grupo jovem; 
3. Fortalecer o caminho de formação ao longo do ano para os 
grupos de jovens através dos temas da Campanha da 
Fraternidade, Semana da Cidadania, Semana do Estudante, 
DNJ, e outras temáticas, possibilitando uma formação integral 
(humana afetiva, comunitária, mística, de conscientização na 
doutrina social da Igreja); 
4. Valorizar e fomentar a formação paroquial e setorial; 
5. Capacitar e formar novos assessores através dos trabalhos 
nas paróquias.

II Eixos de Ação 

1.Acompanhar e fortalecer os grupos de Jovens já existentes e 
promover o surgimento de outros em comunidades, escolas 
(PJE) bairros e paróquias; 
2.Valorizar e incentivar o trabalho de grupos missionários indo 
ao encontro de outros jovens; 
3.Incentivar gestos concretos nas paróquias por ocasião da 
Campanha da Fraternidade, da Semana da Cidadania, da 
Semana do Estudante e DNJ; 
4.Valorizar os eventos concretos de jovens como show com 
bandas católicas, encontros, caminhadas, via sacra, teatros e 
comemorações dos santos; 
5.Valorizar e dar mais visibilidade às iniciativas sociais e 
culturais já existentes nas paróquias; 
6.Valorizar os componentes esportivos como movimentos de 
integração dos grupos; 
7.Elaborar projetos financeiros para a sustentação dos 
trabalhos; 
8.Conhecer, viabilizar a implantação e acompanhar os 
conselhos municipais de juventude; 
9.Incentivar os jovens a participação na jornada mundial da 
juventude. 

III Eixo de Espiritualidade 

1.Trabalhar elementos de espiritualidade através de 
preparações e celebrações litúrgicas da palavra; 
2.Promover retiros e encontros para a formação bíblica e a 
leitura orante e celebrativa da palavra de Deus; 
3.Promover a formação litúrgica para os jovens engajados nos 
grupos; 
4.Dinamizar a espiritualidade missionária e de comunhão; 
5.Realizar parceria com as Oficinas de Oração e vida.
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IV Eixo de Articulação 

1.Participação de nossa Diocese no Regional Leste II da 
CNBB; 
2.Divulgar e realizar campanhas e projetos do Setor Juventude 
nacional e regional; 
3.Promover a troca de experiências e interação com os 
setores; 
4.Dialogar e atuar de forma conjunta com os movimentos 
(MFC, RCC e outros) e serviços (MAC, EAC e outros) 
destinados aos jovens; 
5.Buscar parceiras com a pastoral da Crisma, colaborando nos 
seus trabalhos e abrindo portas para a criação de novos 
grupos; 
6.Promovendo a integração com a pastoral Vocacional, 
colaborando no trabalho de discernimento vocacional e no 
projeto de vida dos jovens; 
7.Valorizar o site, blogs e outros meios (panfletos, jornais) 
como 
espaço de comunicação e divulgação dos trabalhos.

1.4 ENCONTROS DE CASAIS COM CRISTO (ECC) 

 O Encontro de Casais com Cristo-ECC é um serviço da 
Igreja, em favor da evangelização das famílias. Procura 
construir o Reino de Deus, aqui e agora, a partir da família e da 
comunidade paroquial, mostrando pistas para que os casais se 
reencontrem e se encontrem com os filhos, com a comunidade 
e, principalmente, com Cristo. Buscando “ser Igreja hoje”, 
desperta os casais ao compromisso com a dignidade humana e 
a justiça social. 

Pistas de ação: 

1.Fortalecer a estrutura do ECC nos âmbitos paroquial, setorial 
e diocesano em suas três etapas; 
2.Criar um novo setor a partir da divisão do setor II; 
3.Priorizar os encontros de 2ª e 3ª etapas para diminuir a 
defasagem na formação dos leigos; 
4.Oferecer encontros de 3ª etapa, anualmente, alternando os 
setores; 
5.Realizar anualmente nas paróquias, no mínimo, um 
reencontro com os casais ainda não engajados para sua 
formação bíblico-catequética e integração pastoral; 
6.Trabalhar em parceria com o Setor Juventude; 
7.Realizar em todas as paróquias, após o estudo do 1º temário, 
painel de pastoral para o engajamento dos casais; 
8.Convidar os seminaristas da teologia para vivenciar a 1ª 
etapa do ECC, conforme orientação no Congresso Regional de 
2010; 
9.Fazer a prestação anual de contas por parte da equipe 
diocesana; 
10.Divulgar o site do ECC: www.ecc.conselhonacional.com.br 

1.5 PASTORAL LITÚRGICA 

 “ A liturgia ocupa, na ação evangelizadora da Igreja, um 
lugar central. Ela é ' o cume para o qual tende a ação da Igreja e, 
ao mesmo tempo, a fonte de onde emana toda a sua força' (SC 
10). Nela o discípulo realiza o mais íntimo encontro com o seu 
Senhor e dela recebe a motivação e a força máxima para sua 
missão na Igreja e no mundo” (DGAE, n.67). 
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Pistas de ação: 

1. Organizar a Equipe Diocesana de Animação Litúrgica, com 
leigos das diversas paróquias e Setores com o objetivo de 
estudar e aplicar os conhecimentos, valorizando a celebração 
dos sacramentos, sacramentais e da Palavra de Deus em 
nossas comunidades; 
2.Promover, com a assessoria de liturgistas, cursos de 
formação para o clero e para os leigos; 
3. Incentivar e dar formação para as Equipes Paroquiais de 
Animação Litúrgica para uma melhor preparação das 
celebrações litúrgicas; 
4. Convidar para a equipe Diocesana de Animação Litúrgica 
membros da Pastoral do Batismo, colaborando com a 
formação litúrgica e pastoral dos agentes nas paróquias, 
através de cursos e subsídios; 
5. Formação de novos Ministros Extraordinários da Sagrada 
Comunhão Eucarística, dos Ministros da palavra e das 
Exéquias, bem como promover a sua formação permanente; 
6. Promover a formação dos leitores para correta proclamação 
dos textos sagrados. 
7.Colaborar na formação da consciência dos católicos sobre a 
importância do Domingo como “DIA DO SENHOR”, insistindo 
na necessidade do religioso cumprimento do preceito 
dominical; 
8. Assessorar os coroinhas e acólitos, com auxilio da Pastoral 
Vocacional para uma formação litúrgica e para um despertar 
para a vida sacerdotal e de consagração religiosa, bem como 
sugerir subsídios para reuniões nas paróquias; 
9. Dar formação aos membros das Equipes Paroquiais da 
Pastoral da Saúde sobre a preparação para os Sacramentos 
da Reconciliação e da Unção dos Enfermos; 
10. Assessorar a PASCOM (pastoral da comunicação) quando 
implantada; 

11. Nomear um(a) coordenador(a) diocesano(a)a para os 
ministros extraordinários da sagrada comunhão eucarística.

2-Movimentos 

2.1- RENOVAÇÃO CARISMATICA CATÓLICA

 A Renovação Carismática Católica vem em auxílio das 
necessidades da Igreja como uma nova manifestação da 
misericórdia de Deus para com seus filhos. Sua Espiritualidade 
baseia-se na experiência de Deus através do “Batismo no 
Espírito Santo” e no uso dos carismas em benefício dos fiéis. 

Pistas de Ação. 
1. Difundir a obra, o culto e a Pessoa do Espírito Santo 
promovendo a espiritualidade de Pentecostes e a construção 
da civilização do amor em nossa Diocese; 
2. Formar seus membros numa espiritualidade renovada, 
celebrativa e fraterna de adoração à Santíssima Trindade em 
espírito e verdade, para que sejam comprometidos com a 
transformação da sociedade segundo os critérios evangélicos; 
3. Promover entre seus membros a leitura da Bíblia com a 
prática do diário espiritual; 
4. Promover a consagração devocional ao Espírito Santo; 
5. Promover os grupos de oração como local de exercício dos 
serviços e ministérios, meio eficaz de levar o Evangelho a todos 
os ambientes, tais como as famílias, presídios e escolas; 
6. Promover os GOUs ou grupos de oração nas universidades 
e escolas superiores; 
7. Criar grupos de partilha e intercessão a partir dos grupos de 
oração; 
8. Gerar, sob a unção do Espírito Santo, a partir de cada grupo 
de oração, ao menos outro grupo; 
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9. Promover a formação de líderes, com especial atenção à 
formação de coordenadores e pregadores; 
10. Realizar aprofundamentos sobre o “ Batismo no Espirito 
Santo”; 
11. Realizar nas paróquias “ Experiências de Oração” de finais 
de semana; 
12. Ministrar ensinos e pregação, promovendo a Escola Paulo  
Apóstolo; 
13. Capacitar os integrantes da RCC diocesana, através dos 
seminários de “ Vida no Espírito”, “Experiências de Oração” e “ 
Aprofundamento”; 
14. Formar missionários para evangelizar crianças, jovens, 
universitários, profissionais e famílias através de parcerias com 
as pastorais de catequese, juventude e familiar; 
15. Preparar novos líderes para as funções de coordenação da  
RCC, na diocese, nas paróquias e nos grupos; 
16. Promover e consolidar os retiros de carnaval; o evento  
“Celebrando Pentecostes” ,em âmbito diocesano e o 
“Rebanhão de Pentecostes” nas paróquias; 
17. Promover a comunhão entre os membros da RCC e os 
sacerdotes, sob a orientação da equipe diocesana; 
18.Divulgar o site da Pastoral da RCC Nacional: 
HTTP://www.rccbrasil.org.br 

2.2-Setor Oração
 
 Segundo seus Estatutos “ O Apostolado da Oração é a 
união de pessoas que procuram consagrar suas vidas a Deus 
pela oração e pelo testemunho. É serviço à Igreja. A principal 
devoção é o culto ao Sagrado Coração de Jesus. Os membros 
do Apostolado encontram na oração e na vida sacramental, a 
força e a vitalidade. O Apostolado da Oração é uma associação 
de âmbito universal da Igreja Católica”. 
 O Apostolado da Oração assume a missão de 

evangelizar, para formar o povo de Deus na fé, na presença e 
na caridade; vivendo a unidade e construindo comunidades 
fraternas; na defesa da vida em todas as suas etapas e 
promovendo a paz. Sente-se como e com a Igreja, uma união 
vital com Cristo, experienciando-o através da palavra de Deus, 
lida e vivida e da Eucaristia, “fonte e ápice de toda ação da 
Igreja” (cf. SC.10). Ao experimentar o amor de Deus, buscar 
amar o próximo, atuando com disposição na ação pastoral nas 
comunidades o onde se faz presente. Deseja ainda assumir 
seu compromisso missionário, colocando-se à disposição para 
quaisquer atividades neste sentido. 

Pistas de ação: 
1. Programar melhor sua organização com a formação de 
equipe de coordenação para reflexão, estudo, planejamento, 
execução e avaliação de suas atividades, sob a orientação do 
diretor diocesano e representante dos setores; 
2. Promover a formação bíblica nos seus diversos centros; 
3. Estabelecer critérios para a inscrição de novos membros, 
através de encontros de formação com os (as) candidatos (as); 
4. Buscar os membros afastados através da visita dos (as) 
Zeladores (as), convidando-os a retornar às atividades, 
sobretudo pela presença nas reuniões e a participação pastoral 
nas comunidades; 
5. Incentivar a vida espiritual através da Hora Santa 
reparadora, as visitas ao Santíssimo Sacramento e a 
participação nas primeiras sextas-feiras; 
6. Conscientizar os membros sobre a necessidade da prática 
periódica do Sacramento da Penitência; 
7. Incentivar os membros a atuarem na Pastoral Paroquial, 
especialmente nas Pastorais Sociais; 
8. Promover a oração pela Igreja, pelas suas necessidades, 
pelo Santo Padre, Pelo Bispo diocesano, pela santificação dos 
sacerdotes e pelas vocações sacerdotais, religiosas e 
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missionárias, através do oferecimento cotidiano; rezando a 
cada mês pelas intenções pedidas pelo Santo Padre, o Papa, 
de modo comunitário e particular, dentro do programa para a 
vida Espiritual, no quesito: “vontade de sentir com a Igreja”; 
9. Promover retiros e dias de estudos nos centros paroquiais, 
nos setores e na diocese; 
10. Realizar, enquanto possível, visitas por parte do diretor 
Espiritual e da Coordenação Diocesana, nos Centros 
Paroquiais e os setoriais, reunindo representantes das 
diversas paróquias; 
11. Promovendo a entronização nos lares das imagens ou 
quadros do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado 
Coração de Maria; 
12. Envidar esforços para a fundação do MEJ (Movimento 
Eucarístico Jovem) nas comunidades e buscar uma 
organização diocesana destes movimentos; 
13. Promovendo a criação de grupos de oração do Rosário e de 
estudos bíblicos; 
14. Exercer seu compromisso missionário junto às famílias 
incompletas e com dificuldades; 
15. Incentivar as assinaturas do “Mensageiro do Coração de 
Jesus”, dos “Bilhetes Mensais” e do jornal da Diocese. 

2.3-Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt (Mãe 
Rainha)

 A campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt faz parte 
da obra internacional de schoenstatt pelo padre José 
Kentenich em 18 de outubro de 1914, na Alemanha. Em 1950, o 
Sr. João Luiz Pozzobon, dono de um pequeno comércio, pai de 
sete filhos e católico fervoroso, participa de um grupo de 
homens, no início do Movimento Apostólico de Schoenstatt, em 
Santa Maria (RS). Sr. João assume a tarefa de levar a imagem 

peregrina da Mãe e Rainha de Schoenstatt às famílias e exerce 
esse apostolado durante 35 anos, até seu falecimento em 27 
de junho de 1985. Com ela percorre mais de 140.000 Km, a 
partir de 1959, levando pequenas imagens da Mãe Peregrina 
na forma atual, que visitam mensalmente as famílias. Como 
movimento eclesial, a finalidade da obra de Schoenstatt 
coincide inteiramente com a finalidade da Igreja: evangelizar, a 
fim de que surja o homem novo em Jesus Cristo e o Reino de 
Deus se instaure na terra. 

Pistas de Ação: 

1.Articular as coordenações diocesanas, setoriais e 
paroquiais; 
2. Incentivar a organização setorial nas paróquias para facilitar 
o desenvolvimento do movimento, bem como aliviar a tarefa 
dos coordenadores (as) paroquiais; 
3. Formar e capacitar melhor os(as) missionários(as) para a 
campanha da Mãe Peregrina; 
4. Buscar a formação das famílias, visitando, incentivando-as a 
participar da celebração Eucarística, especialmente a 
dominical, e motivá-las à atuação na pastoral e nos 
movimentos; 
5. Realizar encontros nas paróquias para estudo dos módulos 
em preparação à aliança; 
6. Realizar encontro anual com a presença de todas as 
paróquias; 
7. Discutir com os padres e leigos uma orientação diocesana 
sobre a dimensão financeira do movimento; 
8. Divulgar o site: www.maeperegrina.com.br .
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2.4 Pastoral da Comunicação 

 A pastoral da comunicação é o conjunto de ações 
realizadas dentro de uma comunidade eclesial em vista da 
comunhão e participação de  todos os fiéis. 
 É a pastoral da acolhida, da participação, das relações 
humanas, da organização solidária e do planejamento 
democrático de recursos e instrumentos que facilitem o 
intercâmbio de informação e de manifestações das pessoas no 
interior da comunidade ou da comunidade para o mundo 
melhor que a rodeia. É a pastoral que valoriza a Fé na sua 
expressão. O ponto unificador e central desta pastoral é Jesus 
Cristo. Jesus se comunica através de parábolas, partindo de 
fatos da vida, conhecidos por todos, para transmitir idéias, 
despertar adesão e provocar a transformação da realidade. O 
modelo  de Pastoral de Comunicação é participativo e circular 
em que a palavra e a presença atinjam a todos. Do membro da 
pastoral da comunicação se espera uma dedicação especial à 
reflexão, ao planejamento e à execução de programas e 
projetos específicos dentro dos diversos campos da 
comunicação social. 

Pistas de ação: 

1. Criar na diocese e paróquias meios de comunicação claros, 
rápidos, acessíveis e baratos que garantam a informação, a 
formação cristã e a interação; 
2. Agilizar notícias de eventos pastorais e diocesanos para 
serem colocados no site da diocese; 
3. Aproveitar o espaço que temos nas rádios comunitárias para 
falar de Jesus; 
4. Pensar a comunicação paroquial em conjunto com a 
comunicação diocesana para que a equipes paroquiais 
possam contribuir na reativação do jornal diocesano; 

5. Reativar o jornal “O DIOCESANO”, divulgar o site da 
diocese, www.diocesedejanauba.com.br partilhando material 
para divulgação. 

2.5.COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE (CEB's) 

 Dentre as diversas expressões pastorais na Igreja, as 
Comunidades Eclesiais de Base (CEB's) ocupam lugar 
especial na América Latina e no Brasil. Têm sido escolas e tem 
ajudado a formar cristãos comprometidos com sua fé, 
discípulos missionários do Senhor, com o testemunho, a 
entrega generosa. O Documento de Santo Domingo fala das 
CEB's como células vivas da paróquia, entendidas como 
comunhão orgânica e missionária. Integradas por poucas 
famílias, as CEB's são chamadas a viver como comunidades 
de fé, de culto e de amor. São animadas por clérigos e por 
leigos, homens e mulheres adequadamente preparados no 
processo comunitário, em comunhão e sob orientação dos 
pastores. 

Pistas de ação: 

1.Formar os leigos para a criação de novas lideranças em 
nossas pequenas comunidades rurais e urbanas e manter a 
formação permanente em todas as paróquias; 
2.Buscar o aprofundamento através das assessorias 
diocesanas da palavra, liturgia e vida comunitária; 
3.Todas as paróquias devem repassar a formação recebida 
dos assessores diocesanos para o nível paroquial e 
comunitário; 
4.Formar pequenos grupos de reflexão da palavra de Deus 
visando fortalecer as “redes de comunidades”; 
5.Apoiar e incentivar as lideranças cristãs para o compromisso 
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social; 
6.Renovar o ardor missionário, envolvendo a juventude na 
liderança das comunidades; 
7.Reorganizar as coordenações diocesanas, paroquial e 
comunitária e determinar o mandato das mesmas; 
8.Continuar sendo presença nos encontros nacionais, 
estaduais e regional (micro-região); 
9.Realizar reuniões quatro vezes durante o ano para 
planejamento, avaliação e convivência fraterna entre os 
membros da coordenação diocesana. 

2.6 PASTORAL VOCACIONAL 

 Todo serviço na Igreja é uma vocação, ou seja, um 
chamando de Deus para a construção do Reino. A Pastoral 
Vocacional é uma ação da Igreja que visa despertar os cristãos 
para a vocação humana, cristã e eclesial, discernir os sinais 
indicadores do chamado de Deus, cultivar as sementes de 
vocação e acompanhar o processo de discernimento 
vocacional consciente e livre (cf. DBFP, nº 27). Objetiva “animar 
a comunidade eclesial para se comprometer de maneira nova, 
vigorosa e dedicada (PDV 34) com as vocações e ministérios 
nas dimensões da ação evangelizadora. 

Pistas de ação: 

1.Criar uma “consciência Vocacional”, a partir de uma 
eclesiologia de comunhão e missão; 
2.Trabalhar para que todos (padres e leigos) se sintam não 
apenas vocacionados, mas promotores vocacionais, 
suscitando vocações pelo testemunho de vida e anúncio da 
palavra; 
3. Revitalizar o ardor vocacional nos agentes de pastorais e 

sacerdotais em nossa diocese; 
4.Realizar visitas às paróquias por parte de um dos padres do 
seminário e dos seminaristas; 
5.Trabalhar com os encontros vocacionais diocesanos; 
6.Trabalhar com intensidade no incentivo à criação das EVP's 
(Equipes Vocacionais Paroquiais), oferecendo curso anual 
para agentes da pastoral Vocacional; 
7.Divulgar com maior vigor as vocações através de folders, 
material para encontros e mês vocacional; 
8.Preparar matérias (vigílias, adoração, etc) para que os 
diversos grupos se reúnam e façam momentos de oração 
paroquial pelas vocações; 
9.Promover interação entre a OVS (Obras de Vocações 
Sacerdotais) e os seus benfeitores; 
10. Dar enfoque às vocações femininas à vida consagrada; 
11.Divulgar e incentivar a vocação à vida de leiga consagrada; 
12. Divulgar no site da diocese a pastoral vocacional. 

2.7 PASTORAL DA CRIANÇA 

 A Pastoral da Criança começou em 1982, numa reunião 
da ONU sobre a paz mundial, quando o diretor do UNICEF 
convenceu Dom Paulo Evaristo Arns, Arcebispo de São Paulo, 
de que a Igreja poderia ajudar a salvar muitas crianças que 
morriam de doenças facilmente preveníveis. Voltando ao 
Brasil, Dom Arns pediu à sua irmã Zilda Arns, médica pediatra e 
sanitarista, que desenvolvesse esse projeto. 

 A Pastoral da Criança visa o desenvolvimento integral 
das crianças, da concepção aos seis anos de idade, em seu 
contexto familiar e comunitário, a partir de ações preventivas 
de saúde, nutrição, educação e cidadania, realizada nos ramos 
(paróquias) por seus líderes capacitados. Os líderes trabalham 
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em função das crianças, famílias e comunidades sem distinção 
de raça, cor, profissão, nacionalidade, sexo, credo religioso ou 
político. 

Pistas de ação: 

1.Despertar e capacitar lideranças comunitárias para que se 
integrem à ação profético-missionária da pastoral da criança, 
contribuindo para o fim das injustiças e anunciando a 
esperança de uma sociedade justa e fraterna; 
2.Manter os grupos de líderes unidos em oração (mística), 
priorizando as reuniões de reflexão e avaliação, celebrando 
cada passo, alcançando e divulgando-os em todos os âmbitos 
com o programa de rádio “Viva a Vida”; 
3.Favorecer a formação contínua dos seus líderes com o jornal 
da Pastoral da Criança, considerando os valores, os costumes 
e necessidades do grupo e da comunidade; 
4.Fortalecer a integração das Coordenações Comunitárias, de 
ramo (Paróquia), de área (Setorial), Setor (Diocese), Regional 
(Provincial), Estadual e Nacional, bem como a integração com 
outros movimentos e lideranças para expansão da ação 
pastoral em todas as comunidades da diocese e crescimento 
nos indicadores de conquista; 
5.Estimular, em cada ação pastoral, a vivência diária da palavra 
de Deus, da fé integrada à vida, da solidariedade e da 
responsabilidade compartilhadas, construindo com as famílias 
nova cultura de paz; 
6.Levar às gestantes e famílias das crianças acompanhadas, 
em visita domiciliar, o conhecimento e a prática das ações 
Básicas de Saúde, nutrição, educação e cidadania, essenciais 
ao desenvolvimento da vida; 
7.Acompanhar as famílias, ajudando-as na educação da fé das 
crianças, desde o ventre materno. 
8.Realizar mensalmente nas comunidades a “Celebração da 

Vida” como momento de oração comunitária (mística), para 
que nesse dia as famílias possam sentir-se acolhidas, tenham 
oportunidade de falar (roda de conversa), as crianças possam 
brincar e ser acompanhadas no seu desenvolvimento físico 
(pesagem) e psicológico; 
9.Divulgar a necessidade de uma alimentação e nutrição 
sustentável com o projeto de “hortas caseiras”; 
10.Articular junto aos conselheiros de saúde , CMDCA 
(Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) 
e SUS, uma ponte para a comunidade, trazendo melhorias no 
atendimento à saúde, no combate à mortalidade infantil e na 
conscientização de seus direitos e deveres através do projeto 
de controle social; 
11.Favorecer as coordenações de ramo e comunidade o 
acesso ao Sistema de informação articulado através do site 
(www.pastoraldacriança.org. br), dando-lhe suporte no 
preenchimento, correção e acompanhamento de suas FABs 
(Folhas de Acompanhamento de Ações Básicas de Saúde), 
suas prestações de contas (AFM – Apoio Financeiro Mensal) e 
todas as atividades dos líderes da pastoral da criança. 
1 2 .  D i v u l g a r  o  s i t e  d a  p a s t o r a l  d a  c r i a n ç a  
www.pastoraldacriança.org.br 

2.8 PASTORAL DA PESSOA IDOSA 

 Em 2004, no mês de abril, durante a Assembléia Geral 
dos Bispos do Brasil, foi aprovada a proposta de criação da 
Pastoral da Pessoa Idosa. Entre os dias 02 e 05 de novembro 
de 2004, aconteceu a 1º Assembléia, foi fundada oficialmente a 
Pastoral de todas as Regiões do Brasil. Nesta Assembléia foi 
fundada oficialmente a Pastoral, no dia 5 de novembro, 
aprovando o seu estatuto. A Pastoral de Pessoa Idosa tem o 
objetivo assegurar a dignidade e a valorização integral das 
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pessoas idosas, através da promoção humana e espiritual, 
respeitando seus direitos, num processo educativo de sua 
formação continuada, de sua família e de suas comunidades, 
sem distinção de raça, cor, profissão, nacionalidade, sexo, 
credo religioso ou político, para que as famílias e as 
comunidades possam conviver respeitosamente com as 
pessoas idosas, protagonizando sua auto-realização. 

Pistas de ação: 

1. Promover e valorizar a pessoa idosa; 
2. Priorizar a implantação da pastoral onde carece; 
3. Acompanhar pessoas idosas em seu domicilio. (residência, 
asilo, casa de acolhida, etc) através dos indicadores: 
atividades físicas, vacinas, prevenção de quedas, 
incontinências urinária e dependência; 
4. Realizar assembléias diocesanas e paroquiais; 
5. Participar dos conselhos pastorais diocesanos e paroquiais; 
6. Implantar a pastoral nas paróquias, a partir dos setores, com 
acompanhamento diocesano, eleger uma coordenação; 
7. Identificar, organizar, e capacitar os lideres nos setores; 
8.Acompanhar, sempre que possível, as reuniões nos setores 
e paróquias, através de visitas do (a) Coordenador (a) 
Diocesano (a); 
9. Ser ponte entre a família e os serviços de suporte à pessoa 
idosa na comunidade; 
10. Trabalhar em união com os PSFs, o Apostolado da Oração, 
a Pastoral da Saúde, e outras Pastorais e organismos; 
11. Fazer parcerias com faculdades e escolas para a 
divulgação do direito do idoso, com nutricionistas, conselhos 
municipais do idoso e grupos de terceira idade; 
12. Realizar o que fica decidido nos regionais, e na Assembléia 
Nacional da Pastoral; 
13. Veicular e divulgar o programa de rádio: “Envelhecer de 

bem com a vida”, como meio de esclarecimento sobre saúde e 
direitos dos idosos; 
14. Utilizar o sistema de informação: 
www.pastoraldapessoaisosa.org.br

2.9 SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO 

 O bem-aventurado Frederico Ozanam nasceu em 1813. 
Aos 20 anos, junto com outros companheiros, deu início em 
Paris, na França, à obra que ajuda hoje milhões de famílias há 
mais de 170 anos: a Sociedade de São Vicente de Paulo-SSVP. 
A sua missão é aliviar a miséria espiritual e material dos que 
vivem em situação de risco social, colocando em prática os 
ensinamentos de Cristo e da Igreja Católica. Ozanam foi 
beatificado em agosto de 1997 pelo Papa João Paulo II. A 
Sociedade de São Vicente de Paulo une homens, mulheres e 
crianças num mesmo ideal: praticar o amor ao próximo. Os 
vicentinos fazem do sonho de Ozanam, de “formar uma grande 
rede de caridade de ajuda ao próximo”, uma realidade que 
alivia o sofrimento dos pobres e incentiva a promoção da 
dignidade humana. 

Pistas de ação: 

1.Investir mais na formação dos membros da SSVP pelo 
estudo da regra, do ECAFO (Escola da Caridade Antonio 
Frederico Ozanan), do Catecismo da Igreja Católica e da 
Doutrina Social da Igreja; 
2.Amadurecer a ação vicentina, do assistencialismo à 
verdadeira caridade que promove a dignidade dos pobres; 
3.Difundir a SSVP entre os jovens e crianças; 
4.Retomar a realidade dos retiros espirituais; 
5.Incentivar a leitura da Palavra de Deus, a devoção eucarística 
e mariana entre os membros; 
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6.Conhecer os patronos das conferências e celebrá-los em 
suas comunidades; 
7.Divulgar o site do Conselho Nacional do Brasil da SSPV: 
www.ssvpbrasil.org.br 

2.10 PASTORAL DA SOBRIEDADE 

 A Pastoral da Sobriedade é uma pastoral social, orgânica 
e de inclusão que atua como um organismo e de forma 
metódica, buscando a união de todos, para levar a mensagem 
de Vida. Foi aprovada pela unanimidade dos bispos presentes 
na 36ª Assembléia da CNBB, em 1988. É uma ação concreta da 
Igreja que evangeliza pela busca da sobriedade como um 
modo de vida. Pela Terapia do Amor trata de todo e qualquer 
tipo de dependência propondo a mudança de vida e a 
valorização da pessoa humana. Com atividades convergentes, 
visa a formação de redes para exercer apostolado junto aos 
diversos segmentos eclesiais e da sociedade, gerando 
transformação pessoal, familiar e social, enfrentando de 
maneira concreta a exclusão social, a miséria e a violência. As 
suas linhas de ação são os grupos de auto-ajuda através de 
cinco frentes: prevenção, recuperação, reinserção familiar e 
social, combate a miséria e a violência e atuação política. 

Pista ação: 

1.Prevenir e recuperar da dependência química e outras 
dependências, a partir da vivência dos “ Doze passos da 
Pastoral da Sobriedade”;
2.Capacitar novos agentes e incentivar a sua formação 
permanente; 
3.Realizar dois encontros diocesanos anuais de capacitação 
de agentes; 

4.Promover retiro espiritual por setor; 
5.Incentivar a implantação de grupos de auto-ajuda nas 
paróquias; 
6.Divulgar e integrar a pastoral com as outras pastorais, 
movimentos associações, serviços e instruções afins ( AA, 
Amor Exigente, Narcóticos Anônimos, ALANOM, Fazendinha 
Irmã Erlinda, etc...); 
7.Atualizar politicamente junto às forças vivas da comunidade 
pela exigência da Fé, à luz dos ensinamentos de Cristo; 
8.Intensificar o trabalho durante a Semana Nacional do 
Alcoolismo, na Semana Nacional Anti-Drogas e de Combate ao 
tabagismo; 
9.Incentivar, apoiar as comunidades terapêuticas e integrar 
com os outros trabalhos a fins; 
10.Representar a Diocese nos encontros: provincional, 
regional e nacional; 
11.Divulgar o si te  da Pastoral  da Sobr iedade:  
www.sobriedade.org.br 

2.11 PASTORAL DA SAÚDE 

 A pastoral da saúde é uma das pastorais sociais da 
CNBB-Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É uma 
sociedade cívico-religiosa, sem fins lucrativos, instituída 
oficialmente, desde 09 de maio de 1986 e com Estatuto 
aprovado em Assembléia Nacional, em setembro de 1999. Sua 
missão é promover, educar, prevenir, cuidar, recuperar, 
defender e celebrar a vida de todo povo de Deus, tornando 
presente no mundo de hoje a ação libertadora de Cristo na área 
da Saúde. A pastoral da saúde acontece em domicílios, asilos, 
creches, conselho de saúde, escolas, associação de bairros, 
sindicatos e em todo lugar em que se importa com a saúde. O 
agente da pastoral da saúde desenvolve um trabalho de 
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anúncio do evangelho, humanização, prevenção e promoção 
da saúde, em três dimensões: 

-Dimensão Solidária: levar esperança e solidariedade a todos 
os enfermos. Essa atividade é desenvolvida em hospitais e 
domicílios através de visitas. 
-Dimensão Comunitária: trabalho de informação, prevenção, 
promoção e educação da saúde. 
-Dimensão Político Institucional: participação e fiscalização 
nos variados projetos políticos, isto é, Conferência de Saúde e 
Conselhos Locais. É o chamado ' controle social'. 

Pistas de ação: 

1.Conscientizar as pessoas sobre o direito fundamental à vida, 
buscando condições mais humanas, como alimentação e 
saneamento básico; 
2.Sensibilizar a Igreja e a sociedade a respeito do sofrimento e 
da marginalização dos doentes e idosos; 
3.Preparar agentes da saúde para anunciar a Boa Nova à 
humanidade em confronto com o sofrimento, a doença e a 
morte; 
4.Contribuir para a humanização e evangelização das 
estruturas,instituições e profissionais da saúde, promovendo 
os valores humanos, éticos e cristãos; 
5.Realizar anualmente encontros diocesanos com todos os 
agentes; 
6.Promover, nas Paróquias, retiro espiritual para os membros 
da pastoral da saúde; 
7.Realizar encontros de estruturação e formação para seus 
agentes e os que trabalham com os doentes, como MECE 
(Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística), 
Vicentinos, etc; 
8.Capacitar os agentes da Pastoral da Saúde no trabalho 

especifico com pessoas soropositivas, contando com a 
orientação e material da Pastoral da DST/AIDS; 
9.Representar a Diocese nos encontros: provincial, regional e 
nacional; 
10.Promover a saúde apoiando programas, projetos e 
organizações comprometidas com esse trabalho, como o 
Programa Social da Família (PSF) etc; 
11.Divulgar os sites da Pastoral da Saúde e da Pastoral da 
DST/AIDS:
www.pastoraldasaudenacional.com.br
www.pastoraldaaids.org.br 

COORDENAÇÃO DIOCESANA DE PASTORAL

BISPO DIOCESANO: 
Dom José Ronaldo Ribeiro 
Praça Mauricio Augusto de Azevedo, 66 – Centro 
Cep: 39.440-000 Janaúba MG 
Fone: (38) 3821-6851 
E-mail: mitrajanauba@yahoo.com.br 

COORDENADOR DE PASTORAL DIOCESANO:
Pe. Valdecir Pereira de Souza 
Av. João Teixeira Filho S/N – Centro 
Cep: 39.508-000 Jaiba MG 
Fone:(38) 3833-1387 ou 9193-1194 
E-mail: pnsgloriajaiba@yahoo.com.br 

COORDENADOR DO SETOR 01:
Pe. José Carlos
Praça Cícero Dumond - 49 
Cep: 39.450-000  -  Varzelândia/MG 
Fone: (38)  3625-1341 
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COORDENADOR DO SETOR 02:
Pe. Rogério de Jesus Bispo
Praça João Machado, 64 – Centro 
Cep: 39.529-000 Riacho dos Machados MG 
Fone: (38) 3823-1203 

COORDENADOR DO SETOR 03: 
Pe. Edney Divino
Rua Miguel Soares, 225 - Alta Floresta
Cep: 39535-000 - Vargem Grande - MG  
Tel: (38) 9847-6929

COORDENADOR DO SETOR 04:
Pe. Washington Bezerra 
Praça Menino Jesus, S/N - Centro 
Cep: 39505-000 - Gameleiras - MG  
Tel: (38) 9844-4814

SETORES PASTORAIS DIOCESANOS

SETOR CATEQUESE 

SACRAMENTOS 
ENSINO RELIGIOSO
NEOCATECUMENATO 

 Assessores Diocesanos: 
Pe. Valdecir Pereira de Souza 
Av. João Teixeira Filho,s/n – Centro 
Cep: 39.508-000 Jaiba-MG 
Fone: (38) 3833-1387/ 9148-8405 
E-mail: pnsgloriajaiba@yahoo.com.br

Pe. Manoel Idalmo Damasceno 
Av. Hermes de Paula ,453 – Rio Novo 
Cep: 39.440-000 Janaúba MG 
Fone: (38) 3821-3621 

Pe. Paulo Sérgio Lagana
Praça Bom Jesus, 01- Centro 
Cep: 39.526-000 Catutí 
Fone: (38) 3813-8199 ou 3813-8236 

SACRAMENTO DO BATISMO 

Coordenação Diocesana 
Isabel Santos Cordeiro (Betinha)
R. Governador Valadares n° 266 Centro
39.520-000 – Porteirinha MG
Fone: (38) 9201-5148

Vice Coordenadora Diocesana 
Regina Nogueira da Silva 
R. Antonio Mardes n° 290 - Vila Kenedy
39520-000 – Porteirinha     MG 
Fone: 9144-2025

Coordenadora do Setor I
Marlene Silveira Balsani
R. José Augusto de Souza n° 395 Centro
39.440-000 Janaúba MG
Fone: (38)3821-3134/9145-9192

Vice Coordenadora do Setor I
Aparecida Felipa Alves Nunes
R. Gedor Ferreira n°196 
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39.440-000 Janaúba MG
Fone: (38)9167-3401

Coordenadora do Setor II:
Isabel Paixão 
R. Geraldo Lorenço Chaves ,398 Vila Serranópolis 
39.520-000 Porteirinha MG
Fone: (38) 9183-1908

Vice Coordenadora do Setor II:
Elisângela Alves
R. Joventino Cardoso de Sá,109
39.515-000 Mamonas MG

Coordenação Setor III: 
Maria de Salete Amorim Carvalho 
Fone: 3824-7201/9952-3313 
R: São Salvador, 120 
39.535-000 Vargem Grande do Rio Pardo-MG 

Vice Coordenadora do Setor III: 
Ainda Falta

Coordenadora do Setor  IV:
Ainda Falta

ENSINO RELIGIOSO:

Coordenador Diocesano:
Pe. Paulo Sérgio Lagana
Praça Bom Jesus,01 centro
39.526-000  Catuti-MG
Fone:(38)3813-8199
E-mail pe.paulosergiolagana@yahoo.com.br

PASTORAL VOCACIONAL 

Coordenador Diocesano:
Pe. Genivaldo Ribeiro
Praça Coronel Silva,244 Centro
39.500-000 Monte Azul MG
Fone: (38)3811-1519
genivaldorib@yahoo.com.br

CATEQUESE 

Coordenador titular: David de Oliveira Souza
Endereço: Rua São João do Paraíso nº 15 – Jardim Florestal
e-mail: davidoliveiradesousa@yahoo.com.br
tel. Contato: 9123-4489

Suplente: Eliane Silveira Silva
Endereço: Av. Maurício Azevedo, nº 133
Bairro: Centro
e-mail: Eliane.silveira2011@uol.com.br
tel: 3821-4441 ou 9158-7883
Residente em Janaúba

Secretária: Cristina Mendes
Endereço: Avenida Dr. José Canguçu, 712
Bairro:  São Cristóvão
Cep: 39.510-00 – Espinosa-MG
e-mail: cristinasednem@hotmail.com
tel: 3812-1754 ou TIM: 9107-8191

Vice- Secretária: Lucy Alves Andrade
Endereço: Rua Mário dos Reis Silveira nº18 – Centro
Cep:39.527-000
e-mail: luandrade64@yahoo.com.br
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tel:9978-8449
 
Tesoureira: Maria Odete Medrado Fernandes 
Endereço: Rua Rio Pardo Nº 170
Bairro: Pe. Eustáquio Janaúba – MG
e-mail: medradofernandes@bol.com.br
tel: 9109-2040

Vice-Tesoureiro: Marcos Winicius de Sousa
Endereço: Rua Santo Antônio,  Nº 261 
Bairro: Centro – Nova Porteirinha –MG
CEP: 39.525-000
e-mail: marcoswiniciodesousa@hotmail.com
tel: 9139-7708

Assessoria: Pe. Manoel Idalmo Damasceno 
Endereço: Avenida Hermes de Paula, 453- Rio Novo
Cep: 39.440-000
Fone: (38)3821-5812
e-mail: proparoquiasantoafonso@norteline.com.br

NEOCATECUMENATO 

Coordenador Diocesano:
Padre Pasquale Di Costanzo 
Quadra 39 - Casa  15, Residencial - Santos Dumont
Cep: 72.514-237 Brasília - DF 
Fone: (38) 9162-4334 
E-mail: dicopasqua@yahoo.com.br

SETOR FAMÍLIA 

ECC – ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO 
MFC – MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO 

BOM PASTOR – (CASAIS DE SEGUNDA UNIÃO) 
PF – PASTORAL FAMILIAR 

Assessores Diocesanos: 

Pe. Rogério de Jesus Bispo
Praça João Machado, 64 -Centro 
Cep: 39.529-000 Riacho dos Machados MG 
Fone: (38)3823-1203 
E-mail: padrerogerio28@gmail.com 

Pe. Ediney Divino de Freitas
R.Miguel Soares, 225- Alta Floresta 
Cep: 39.535-000 Vargem Grande do Rio Pardo MG 
E-mail: nossasenhoradodesterro@yahoo.com.br 
Fone: (38)3824-7278 

Pe. Onofre Agatão Ferreira Júnior 
R.Olegário Marciel,800-Centro 
Cep: 39.520-000 Porteirinha MG 
Fone: (38)3831-1394 
E-mail: paróquia.nsa@hotmail.com 

Pe.Valdecir Pereira de Souza 
End.:Av.João Teixeira Filho,s/n 
Cep: 39.508-000 Jaiba MG 
Fone: (38)3833-1387/ 9148-8405 
E-mail: pnsgloriajaiba@yahoo.com.br 
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ECC – ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO 

Coordenação Diocesana: 
Acássio e Verônica 
Fone: 3833-2320/38-9166-8011
Rua Novo Horizonte, 635 - centro - Jaíba

Coordenação Setor I: 
Marlom e Olímpia 
Fone: (38)9134-1266
(38)9195-4941
Rua José Evangelista Barbosa, 432 - centro comunitário - 
Jaíba-MG

Coordenação Setor II: 
Pedroso e Airam
Casal Setorial Setor II
Rua Ailson M. Brito, 564 - Vila Kennedy - Porteirinha-MG
38-9102-9593
38-9191-6102

Coordenação Setor III:
Edicarlos e Rose
Rua Vicente Gomes, 465 - Centro - São João do Paraíso-MG
38-9964-5786
38-38321549

MFC – MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO 

Coordenador Diocesano: 
César  e Rose 
Rua Bahia, 287  -Gameleira 
39.440-000 Janaúba
telefones: 9109-0342 ou 91091397

Coordenadora Setor I, II e III esta por eleger. 

BOM PASTOR – CASAIS DE 2ª UNIÃO 

Coordenação Diocesana: 
José Batista Filho  e Lusdete Cardoso Brito
Av. João Teixeira Filho - 1423 
Cep: 39.508-000 Jaiba MG 

Este movimento está implantado somente na Paróquia Nossa 
Senhora da Glória – Jaiba 

PASTORAL FAMILIAR 

Coordenação Diocesana: 
Orlando Pereira da Silva e Maria Luciene Ferreira Santos 
Av.Brasil,737 F – Centro 
Cep: 39.508-000 Janaúba MG
Fone: 3821-2486 
E-mail: orlando.silva@fazendamg.gov.br 

Coordenação Setor I: 
Eder Cleiton Nogueira Duarte e 
Karoliny Cordeiro Duarte
R.Antonio Felício Alves,10-Centro 
39.508-000 Cidade:Jaiba-MG 
Fone: 9171-0217 / 9134-7113 

Coordenação Setor II: 
Antonio Nilson Ferreira e Elezandra Rodrigues L. Ferreira 
Rua Belo Horizonte, 1175- Ouro Branco 
39.520-000 Porteirinha 
Fone: 9160-1681- 9213-6111 
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Coordenação Setor III: 
Arciso José da Cruz e Maria Aparecida Pereira da Cruz
Rua Tancredo Neves, 70 – centro 
39.535-000 Vargem Grande 
Fone: 3824-7110 

SETOR JUVENTUDE 

EAC -ENCONTRO DE ADOLESCENTES COM CRISTO. 
MAC -MOVIMENTO DA AMIZADE CRISTÃ 
DNJ -DIA NACIONAL DA JUVENTUDE 
PJ -PASTORAL DA JUVENTUDE 

Assessores Diocesanos: 
Pe. Juliano Maria
Fone: (38) 9849-3897  

Coordenador Diocesano: 
Deyvide de Souza Lima
R. Antão Vieira, 600 Vila Kened
39520-000 Porteirinha MG
Fone: (38) 9124-6477 
e-mail:deyvide.desouza@yahoo.com.br

Coordenadora Setor I:
Daiane Pereira Silva 
R. L N° 08 – Cidade Nova 
39508-000 Jaiba MG 
Fone: 9175-5581 

Coordenadora Setor II: 
Clemência Jesus Souza 
R. José Vieira Alkimim N° 514-Vila Nova 
39517-000 Pai Pedro MG 

Fone: 3831-8181/9905-0736 
E-mail: clemênciajesus@yahoo.com.br 

Coordenadora Setor III: 
Elza Ribeiro 
R. Maciel Rego N° 83 – Centro 
Cep: 39536-000 Idaiabira – MG 
Fone: 3824-9220/9984-7817 
E-mail: elzinhaprofessora@hotmail.com 

SETOR LITURGIA 

MINISTROS 
ACÓLITOS 
CANTOS 

Assessor Diocesano: 
Pe. Genivaldo Matos Ribeiro 
Praça Coronel Silva, 244 – Centro 
Cep:395000-000 Monte Azul MG 
Fone: (38) 3811-1519 
E-mail: genivaldorib@yahoo.com.br 

Coordenadora Diocesana: 
Zenit Cleídes Alves Silva 
R. Cirilo Barbosa N° 668 – Centro 
39440-000 Janaúba MG 
Fone: 3821-7291/9169-5472

Coordenadora Setor I: 
Bernardina Neves de Jesus 
Av. Julia Gomes de Freitas N° 472 – Barbosa 
Cep: 39440-000 Janaúba MG 
Fone: 3821-7291/9169-5472 
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Coordenador Setor II: 
Diácono José Iranildo Ferreira Bento 
Rua Pe. Martin Krischt N° -São Cristóvão 
Cep:39510-000 Espinosa 
Fone: 3812-1018/3811-1925 

Coordenador Setor III:
David de Oliveira Souza 
R. São João do Paraíso N° 15 Jardim Florestal 
Cep: 9123-4489 Rio Pardo de Minas 
Fone: 9123-4489 
E-mail: davidoliveiradesousa@yahoo.com.br 

SETOR EVANGELIZAÇÃO 

CEB'S – COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE DÍZIMO 
E S T U D O S  B Í B L I C O S  ( N O V E N A D E  N ATA L ,  
MÊS MISSIONÁRIO, E CAMPANHA DA FRATERNIDADE) 

Assessores Diocesanos: 
Pe. Genivaldo Ponciano dos Santos 
End:Benedito Valadares, 124 -Centro 
Cep: 39.530-000 Rio Pardo de Minas MG 
Fone: (38)3824-1212E-mail: poncianosantos@uol.com.br 

Pe. Ivanildo Araújo Souza
Praça da Matriz, 260-Centro 
Cep: 39.540-000 São João do Paraíso - MG 
Fone: (38)3832-1395 ou 3832-1464 
E - m a i l :  p a r o q u i a s j p @ h o t m a i l . c o m  o u  
ivanildosouzaa@yahoo.com.br
 

CEB'S COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE 

Coordenador Diocesano: 
Pe. Ivanildo Araújo Souza 
Praça da Matriz, 260 -Centro 
Cep: 39.540-0000 São João do Paraíso 
Fone: 3832-1395/9875-8635 
E-mail: ivanildosouza@yahoo.com.br 

Coordenador Setor I esta por eleger. 

Coordenador Setor II: 
Rosa Alci de Freitas
R. Domingos de Bem,523 – Centro 
Cep: 39.527-000 Mato Verde MG
Fone: (38) 3813-1556 / 9999-0256

Coordenador Setor III: 
Antonio Marcos Viana
Av. Espinosa, 205 Explanada
39.530-000 Rio Pardo de Minas MG 
Fone: 9197-2752
E-mail: toninviana@hotmail.com

DÍZIMO 

Coordenador Diocesano: 
Pe. Genivaldo Ponciano dos Santos 
Praça Benedito Valadares, 124 Centro 
Cep: 39.508-000 Rio Pardo de Minas MG 
Fone: (38)3824-1212 
E-mail: poncianosantos@uol.com.br 
Coordenador Setor I e II esta por eleger. 
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Coordenador Setor III: 
José Robertinho da Silva 
Praça da Liberdade, 33 – Centro 
Rio Pardo de Minas Fone: 9124-4147 
E-mail: sgtrobertinho@gmail.com 

PASTORAL DA COMUNICAÇÃO: 

Assessores Diocesanos 
Pe. Washigton Luiz Bezerra dos Santos 
Praça Menino Jesus S/N – Centro 
Cep: 39505-000 Gameleiras-MG 
Tel:(38) 9844-4814 ou 9844-4813 

Pe: Elias de Melo Leite 
Praça Nossa Senhora da Conceição S/N
39.518-000 Serranópolis de Minas
E-mail: cantzoni@gmail.com 
Fone: (38) 9943-6596 / 9188-0863

SETOR ORAÇÃO 

RCC – RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA 
A. O. – APOSTOLADO DA ORAÇÃO 
L. M. – LEGIÃO DE MARIA 
MÃE RAINHA 
CONGREGAÇÃO MARIANA 

Assessores Diocesanos:
Pe. Henrique Alves de Oliveira Filho
Pça Mauricio Augusto de Azevedo, 66 A
Centro 39440-000 Janaúba MG 
Fone: 3821-5812 
E-mail: catedral@nortecnet.com.br 

Pe. Fábio Junior Oliveira Marçal 
Pça José Rosa de Almeida, 10 – Centro 
39553-000 Ninheira MG 
Fone: 3832-8347 
E-mail: fabiojom1@yahoo.com.br 

Pe. Joaquim Aparecido da Silva (Juca)
Praça Santo Antonio, 490 – Centro 
Cep: 39527-000 Mato Verde MGFone: 3813-1282 ou 
9809-0006 
E-mail: paroquiasantoantoniomv@gmail.com 

APOSTOLADO DA ORAÇÃO 

Coordenadora Diocesana 
Rita Maria Sarmento 
R. Vitório Evangelista, 150 – Esplanada 
Cep: 39440-000 Janaúba MG 

Coordenadora Setor I, II e III esta por eleger. 

CONGREGAÇÃO MARIANA 

Coordenador Diocesano: 
Almir 
Comunidade Baixa Grande 
Cep: 39530-000 Rio Pardo de Minas 
Fone: 9138-6657 

Coordenadora Setor I, II e III esta por eleger. 
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MÃE RAINHA 

Coordenadora Diocesana: 
Maria de Lourdes Araújo Dias 
R.B N° 19 – Pedra Azul 
Cep:39520-000 Porteirinha 
Fone: 9154-9325/9949-0202 

Coordenadora Setor I: 
Maria Luzia 
Fone: 9992-9537 
Porteirinha MG 

Coordenadora Setor II: 
Nadir 
Fone: 9905-9101 
Catuti MG 

Coordenador Setor III esta por eleger. 

LEGIÃO DE MARIA 

Coordenadora diocesana: 
Maria Donizete 
Fone: 3821-5167 
Cep: 39.440-000  -  Janaúba MG 

Coordenadora Setor I: 
Pacífica Pereira da Silva 
R: Gorutuba-Centro 
39.525.000 Nova Porterinha 
Fone: 9158-7056 

Coordenação Setor II e III esta por eleger. 

RCC 
Coordenação Diocesana: 
Eloísa Vasconcelos França 
Cep: 39440-000 Janaúba MG 
Fone: 9112-7635 

Coordenadora Setor I, II e III esta por eleger. 

SETOR SOCIAL 

VICENTINOS 
OBRAS SOCIAIS (PROJETO VIDA, DOM MAURO, ACEBEVE)

CÁRITAS 
SAÚDE 
SOBRIEDADE (FAZENDINHA, BOM SAMARITANO, AA)
CARCERÁRIA 
CRIANÇA 
PASTORAL DA TERRA 

Assessores Diocesanos: 

Dom José Ronaldo Ribeiro 
Praça Maurício Azevedo, 66-Centro 
39.440-000 Janaúba-MG 
Fone: (38)3821-6851 
E-mail: mitrajanauba@yahoo.com.br 

Antonio Gilmar Ribeiro 
Praça Maurício Azevedo, 66-Centro 
39.440-000 Janaúba-MG 
Fone: (38)3821-6851 
E-mail: mitrajanauba@yahoo.com.br 
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Pe. Leone Russo 
End: Br 122,80-Santa Cruz 
Cep: 39.440-000 Janauba-MG 
Fone: (38)3821-5366 

Pe. Francisco César Ferreira 
Praça Benedito Valadares, 124-Centro 
Cep: 39.508-000 Rio Pardo de Minas MG 
E-mail: xicocesar2009@gmail.com.br 

Pe. Roberto
Av. Presidente Vargas, 118-Centro 
39520-000 Porteirinha MG 
Fone: 3831-1360/9168-2856 

PASTORAL DA CRIANÇA 

Coordenador Diocesano: 
Antônio Carlos P. Silva 
R: Santos Reis, 175 - Centro
Cep: 39.458-000 - Verdelândia MG 
Fone: 038 9942 3083 -
Email: toninsaude@hotmail.com

PASTORAL DA TERRA 

Coordenadora Diocesana: 
Joana Maria Soares de Jesus 
Fone: 9121-1639/9961 9263 
joanaupt@yahoo.com.br
biancajanúba@gmail.com

Coordenadora Setor I, II e III está por eleger. 

CÁRITAS 

Presidente: 
Dom José Ronaldo Ribeiro 
End:Praça Maurício Azevedo ,66-Centro 
39.440-000 Janaúba-MG 
Fone:(38)3821-6851 
E-mail: mitrajanaúba@yahoo.com.br

Vice-Presidente:
Pe. Rogério de Jesus Bispo
End:Praça João Machado,63-Centro 
Cep:39.529-000 Riacho dos Machados MG
Fone:(38)3823-1203
E-mail: padrerogerio28@gmail 

Articulador: 
Antonio Gilmar Ribeiro 
End:Praça Maurício Azevedo ,66-Centro 
39.440-000 Janaúba-MG 
Fone:(38)3821-6851 

CARCERÁRIA 

Coordenadora Diocesana: 
Bete Cadeira e
D. Helena Batista 

Coordenadora Setor I, II e III esta por eleger. 
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SOBRIEDADE 

FAZENDINHA
BOM SAMARITANO
AA

Coordenadoras Diocesanas:
Nair e Valkiria 

Coordenadora Setor I, II e III esta por eleger. 

VICENTINOS 

Coordenador Diocesano 
Vadilson Reis Cardoso 

Coordenadora Setor I, II e III esta por eleger. 

OBRAS SOCIAIS 

Projeto Vida
Dom Mauro 
Acebeve

Anotações
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