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PROJETO  I 

ANIMAÇÃO BÍBLICA 
Justificativa 

• A Sagrada Escritura é luz para a vida (cf. Salmo 119,105).  

• O povo de Deus precisa estar familiarizado com a Palavra de 
Deus e com o Deus da Palavra (cf. Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil: 2015-2019, n.50).  

• Lectio divina: é a forma privilegiada de se aproximar da 
Sagrada Escritura e, quando bem praticada, favorece o 
encontro pessoal com Jesus Cristo. É necessário educar o 
povo na leitura e meditação da Palavra (cf. Documento de 
Aparecida, n.247-249). 

• Com efeito, “a Palavra de Deus está na base de toda a 
espiritualidade cristã autêntica” (Verbum Domini, n.86). 



PROJETO  I 

ANIMAÇÃO BÍBLICA 
Estratégias 

 

• Formações com laboratórios sobre a Lectio divina para 
animadores e lideranças.  

• Promover o subsídio semestral dos Grupos Bíblicos de 
Reflexão entre as pastorais, movimentos eclesiais e 
ministérios. 

• Motivar as famílias dos catequizandos para participar 
do Grupo Bíblico de Reflexão. 



PROJETO  I 

ANIMAÇÃO BÍBLICA 
Metas 

 

• Maior esclarecimento da Lectio divina. 

• Mais participantes nos Grupos Bíblicos de Reflexão. 

• Pastorais, movimentos eclesiais e ministérios 
desfrutando do subsídio dos Grupos Bíblicos de 
Reflexão. 

• Novos animadores de Grupos Bíblicos de Reflexão. 



PROJETO  I 

ANIMAÇÃO BÍBLICA 
Responsáveis 

 

• Coordenação Paroquial e Comunitária dos Grupos 
Bíblicos de Reflexão conjuntamente com o Conselho 
Missionário Pastoral Paroquial (CMPP) e Comunitário 
(CMPC). 



PROJETO  II 

FAMÍLIAS: COMUNIDADES DE FÉ 



PROJETO  II 

FAMÍLIAS: COMUNIDADES DE FÉ 
Justificativa 

• O cristão, necessariamente, vive sua fé em comunidade. 

• “Comunidade implica convívio, vínculos profundos, 
afetividade, interesses comuns, estabilidade e solidariedade 
nos sonhos, nas alegrias e nas dores”.  

• Forte tendência ao individualismo, mas busca por vida 
comunitária (DGAE: 2015-2019, n. 55). 

• “Saiamos, saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus 
Cristo! Prefiro uma Igreja acidentada, ferida e enlameada 
por ter saído pelas estradas”. 

• “Tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a 
consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma 
comunidade de fé que os acolha” (Evangelii gaudium, n.49). 

 



PROJETO  II 

FAMÍLIAS: COMUNIDADES DE FÉ 
Estratégia 

 

• Fortalecer ou criar a Equipe de Visitação Permanente 
nas Paróquias para que saia em missão ao encontro das 
famílias, reunindo e acompanhando as famílias vizinhas 
na criação ou animação do Grupo Bíblico de Reflexão. 



PROJETO  II 

FAMÍLIAS: COMUNIDADES DE FÉ 
Metas  

 

• Equipe de Visitação Permanente em todas as Paróquias. 

• Criação de novos Grupos Bíblicos de Reflexão. 



PROJETO  II 

FAMÍLIAS: COMUNIDADES DE FÉ 
Responsáveis 

 

• Coordenação Paroquial e Comunitária dos Grupos 
Bíblicos de Reflexão conjuntamente com o Conselho 
Missionário Pastoral Paroquial (CMPP) e Comunitário 
(CMPC). 

• Equipe de Visitação Paroquial e Comunitária. 


