
43ª Assembleia 
Diocesana de Pastoral 







 5 Urgências da Ação Evangelizadora: 

IGREJA: 1) em estado permanente de 
missão; 

2) casa da iniciação à vida cristã; 

3) lugar de animação bíblica da vida 
e da pastoral; 

4) comunidade de comunidades; 

5) a serviço da vida plena para todos. 



GBR 

Família 

Juventude 

 Nos últimos anos 3 prioridades: 



Análise Qualitativa: 

GBR 2016 

• Procurou-se criar equipes paroquiais de 
visitação para a criação de novos Grupos 
Bíblicos de Reflexão; 
 
• Fez-se formação para visitadores nas 
comarcas e em nível diocesano; 



Análise Qualitativa: 

GBR 2016 

• Organizou-se Concentrações Comarcais 
e/ou Encontros Interparoquiais com 
enfoque no Ano da Misericórdia; 

 

• À luz do Doc. 100 – CNBB procurou-se 
incentivar e organizar os Setores Paroquias. 



Análise Quantitativa: 

GBR 2016 

• Aproximadamente 2700 Grupos 
Bíblicos de Reflexão; 

 
• 06 Reuniões diocesanas, uma em 

cada Comarca; 



Análise Quantitativa: 

GBR 2016 

• 1º Semestre: 32.000 (Livros) 
  
• 2º Semestre: 31.000 (Livros) 



Análise Quantitativa: 

GBR 2016 

• 06 Reuniões de assessores 
diocesanos; 

 
• 01 Formação em nível diocesano. 



Análise Qualitativa: 

GBR 2017 

• Incentivou-se formações Paroquiais sobre a 
Leitura Orante para Animadores; 
 
• Realizou-se encontros Interparoquiais com 
enfoque no Ano Mariano; 



Análise Qualitativa: 

GBR 2017 

• Formação Diocesana sobre o Doc.105 – CNBB, 
em preparação para Ano do Laicato; 
 
• Através da ação missionária do Ano Mariano, 
procurou-se estimular a participação de mais 
pessoas nos Grupos; 
 



Análise Qualitativa: 

GBR 2017 

• Criação de novos Grupos e preparação para 
novos animadores. 
 



Análise Quantitativa: 

GBR 2017 

• Aproximadamente 2600 Grupos 
Bíblicos de Reflexão; 

 
• 06 Reuniões diocesanas, uma em 

cada Comarca; 



Análise Quantitativa: 

GBR 2017 

• 1º Semestre: 28.900 (Livros) 
  
• 2º Semestre: 28.802 (Livros) 



Análise Quantitativa: 

GBR 2017 

• 06 Reuniões de assessores 
diocesanos; 

 
• 01 Formação em nível diocesano. 



Análise Qualitativa: 

GBR 2018 

• Formações Paroquiais sobre a Leitura Orante 
para Animadores; 
 
• Encontros Interparoquiais com enfoque no 
Ano do Laicato; 
 



Análise Qualitativa: 

GBR 2018 

• Retiro em nível Diocesano; 
  
• Necessidade de incentivar a formação de 
mais Grupos; 
 



Análise Qualitativa: 

GBR 2018 

• Vê-se a necessidade de preparação de novos 
animadores; 
 
• Participação no 5º Interdiocesano dos GBR e 

CEB’s. 
 



Análise Quantitativa: 

GBR 2018 

• Aproximadamente 2300 Grupos 
Bíblicos de Reflexão; 

 

• 06 Reuniões Diocesanas, uma em 
cada comarca; 

 

• 01 Formação Diocesana. 



Análise Quantitativa: 

GBR 2018 

• 1º Semestre: 27.655 (Livros) 
  
• 2º Semestre: 28.000 (Livros) 



GBR: 2016 a 2018 

Atividades Gerais:  
 
• Assessoria da equipe diocesana nas 
atividades comarcais e paroquiais; 
 
• Formações comarcais e paroquiais; 



GBR: 2016 a 2018 
Atividades Gerais:  
 

• Envolvimento dos Grupos Bíblicos nas Vias 
Sacras, Novena de Pentecostes, Novenas de 
Natal, nas 07 noites de luz na casa das 
famílias enlutadas em parceria com a 
Pastoral da Consolação e Esperança; 
 

• Missas e/ou Celebrações nos setores 
paroquiais; 



GBR: 2016 a 2018 

Atividades Gerais:  
 

• Reuniões periódicas do assessor 
eclesiástico e equipe de coordenação; 
 

• Dedicação e esmero da equipe de 
redatores na elaboração e confecção do 
livro. 

 



GBR 
A melhorar: 
 

• Investir mais nos animadores dos GBR; 
 

• Priorizar o GBR como primeira instância da 
vida eclesial em nossa diocese; 

 

• Possibilitar reflexões sobre a caminhada dos 
GBR nos Conselhos Paroquiais; 

  



GBR 
A melhorar: 
 

• Têm-se dificuldade de compreensão do que 
realmente é um Grupo Bíblico de Reflexão: muitas 
lideranças confundem como sendo uma pastoral, 
um movimento eclesial.  

• Trata-se de uma instância evangelizadora.  
• É necessário que, principalmente nas reuniões dos 

Conselhos, seja ele em nível de Diocese, Comarca 
ou Paróquia, aconteça uma melhor orientação; 



GBR 

A melhorar: 
 

• Investir em ações missionárias para criação de 
novos grupos; 
 

• Incentivar e promover avaliação e repasse do livro 
ao menos em cada semestre.  

 
 



Família: 2015 a 2018 

Objetivos alcançados a partir do Ano da Família 
nos 3 Setores da Pastoral Familiar: 

 
1. Pré-matrimônio 
2. Pós-matrimônio 
3. Casos Especiais 
  



Família: 2015 a 2018 

Ações Projetadas 

1) Implantação da Pastoral Familiar em todas 
as Paróquias fortalecendo os três setores 
(Pré, Pós e Casos Especiais): 

 



Família: 2015 a 2018 

Objetivo alcançado:  
 
Comarca Sul – 15 Paróquias: todas com Pastoral 
Familiar implantada; 
 
Comarca Norte – 17 paróquias: apenas 3 
precisa-se implantar; 



Família: 2015 a 2018 

Litoral Sul –  09 paróquias:   02 paróquias 
ainda precisam ser implantada (já tem 
trabalhos com as famílias mas não tem 
coordenação); 
 

Comarca de Jaraguá – 13 paróquias: 04 
paróquias ainda precisam ser implantada (já 
tem trabalhos com as famílias mas não tem 
coordenação); 
 



Família: 2015 a 2018 

Comarca de Mafra – 5 paróquias: todas com 
pastoral familiar implantada; 
 
Comarca de São Bento do Sul – 6 paróquias: 
todas com pastoral familiar implantada.   



Família: 2015 a 2018 

Ações Projetadas 

2) Congresso Diocesano da Família: 
Objetivo alcançado:  
 

• O 1º Congresso contou com 1700 pessoas 
inscritas; 

•  Mais de 100 pessoas nas equipes de 
serviços (pastorais e movimentos 
eclesiais);  



Família: 2015 a 2018 

Objetivo alcançado:  
 

• Assessorias de boa qualidade em nível nacional; 
• Ressaltando que o evento foi um momento de 

unidade desde sua preparação com a pastoral 
familiar, movimentos eclesiais e serviços; 

• Participação de muitos padres e diáconos e 
famílias. 



Família: 2015 a 2018 

3) Implantar o núcleo de formação do INAPAF em 
vista da Escola Diocesana da Família:  

Objetivo alcançado:  
 

• Em 2016 foi implantada a Escola Diocesana do 
INAPAF – Instituto Nacional da Pastoral Familiar 
com mais de 130 alunos inscritos. 

Ações Projetadas 



Família: 2015 a 2018 

1) Incentivar e acompanhar grupos de jovens e 
promover Encontros de Namorados e Noivos:  

SETOR PRÉ-MATRIMÔNIO 

Objetivo alcançado:  
 

• Trabalhos com  a Juventude nas paróquias com a Crisma, 
Encontros de Namorados nas paroquias, formação sobre 
sexualidade nos grupos de Jovens; 



Família: 2015 a 2018 

• Em 2016 iniciou-se as formações para os agentes da 
pastoral familiar sobre o método de acolhimento de noivos; 

  
• Em 2017 iniciou a catequese para  encontros de noivos por 

acolhimento; 
 
• Em 2018 já um grande número de paróquias realiza esta 

preparação como catequese de noivos. 

Objetivo alcançado:  



Família: 2015 a 2018 

2) Formação periódica para agentes formadores dos 
Encontros de Pais e Padrinhos e Encontro de Noivos 
em nível Comarcal e Diocesano: 
 
Objetivo alcançado:  
 
• Implantação da nova metodologia do Batismo, com 

formação para os casais da Pastoral Familiar. 



Família: 2015 a 2018 

3) Digna Celebração do Matrimônio: oferecer cursos a 
respeito da Teologia e do rito do Sacramento do 
Matrimônio aos profissionais das áreas de cerimonial, 
floricultura, fotografia, filmagem e música a fim de 
melhor capacitá-los para o exercício de sua profissão 
durante a celebração. 
(cf. Diretrizes Sacramentais nº 356).  



Família: 2015 a 2018 

Objetivo alcançado:  
 
• Em 2016 começou os primeiros trabalhos  com a Digna celebração do 

Matrimônio (clero e agentes da pastoral familiar); 
 

• Foi elaborado o material para auxiliar os profissionais junto à formação, 
sendo entregues credenciais para valorizá-los. 

 

• Em 2017 começaram as formações para os profissionais somente em 
Joinville; 

 

• Em 2018 começaram as formações para os profissionais, agentes da 
pastoral familiar e secretarias paroquiais por comarca.  



Família: 2015 a 2018 

SETOR PÓS-MATRIMÔNIO 

1) Estimular, divulgar e promover os encontros de recém casados 
nas Paróquias e Comunidades utilizando os livros de estudo para 
casais novos: 
 

Objetivo alcançado:  
 

• O trabalho de acompanhamento de casais recém casados ainda 
não deu muitos passos, mas com a nova catequese de noivos 
isso já está melhorando. 



Família: 2015 a 2018 
2) Visitar as famílias da comunidade:  
 
Objetivo alcançado:  
 
• A pastoral familiar com o projeto do Batismo, está 

auxiliando nas visitas às famílias; 
 

• Semana Nacional da família com visitas nos Grupos 
Bíblicos de Reflexão.  



Família: 2015 a 2018 
3) Encaminhar as famílias à movimentos de espiritualidade e 
mística conjugal (Retiros e Encontros de casais e famílias):  
 

Objetivo alcançado:  
 

• Uma aproximação maior entre a pastoral familiar e 
movimentos eclesiais e serviços desde o trabalho no 
congresso das famílias; 

 

• Formações estão sendo realizadas e os casais são enviados 
para participar da mística e espiritualidade dos movimentos 
eclesiais e serviços (ECC, EMM, Focolares, EPC, Cursilho e  
Emaús). 



Família: 2015 a 2018 

SETOR CASOS ESPECIAIS 

1) Promover em todas as Comarcas um Encontro para casais 
de 2ª União:  
 

Objetivo alcançado:  
 

• Muitas paróquias estão realizando formações para casais 
em segunda união e os acompanhando em pequenos 
grupos. Casais estão sendo encaminhados para o Encontro 
Bom Pastor do EPC e outras iniciativas em nível paroquial.  



Família: 2015 a 2018 
2) Visitar e acompanhar casais que podem celebrar o 
Sacramento do Matrimônio apresentando o valor deste 
Sacramento: 
 

Objetivo alcançado:  
 

• Aumentou o número de formação para casais que convivem, 
sendo encaminhados para o casamento comunitário nas 
Paróquias; 

• Está se utilizado o livro de catequese para noivos com estes 
casais. 

 



Família: 2015 a 2018 

3) Acompanhar os casais e famílias de divorciados recasados das 
comunidades e paróquias: 
 

Objetivo alcançado: 
 

• Um Trabalho mais acentuado com casais e famílias de casais 
recasados após a Amoris Laetitia, para acompanhar, discernir e 
integrar.  

• Foi criado o curso da Pastoral Judiciária para estar 
acompanhando os casais que estão em uma segunda união 
para ver a possibilidade de uma nulidade matrimonial. 



SETOR VIDA E FAMÍLIA 

1) Acompanhar e integrar a pastoral familiar e os movimentos e 
Serviços fazendo uma agenda de eventos importantes da diocese 
como a Semana da Vida e a Semana da Família: 
 
Objetivo alcançado:  
 
• Formações diversas;  
• Retiro de espiritualidade; 
• Organização da Semana da Família e da Semana da Vida. 



SETOR VIDA E FAMÍLIA 

2) Promover  formação para  os agentes das pastorais e 
movimentos eclesiais e serviços que atuam nas paróquias para a 
promoção e valorização da vida: 
 
Objetivo alcançado:  
 
• Em 2016 participou-se de seminários em Curitiba, Brusque, 

Florianópolis e Blumenau para preparar agentes; 
 
• Em 2017 primeiros eventos em defesa da vida em ambientes 

públicos; 



SETOR VIDA E FAMÍLIA 

• Foi criada a Comissão Diocesana em defesa da vida; 
 

• Em maio  de 2018 caminhada pela vida e contra o 
aborto; 

 
• Em agosto de 2018 caminhada ecumênica pela vida; 
 
• 06 de outubro acontecerá o Seminário Diocesano de 

valorização e promoção da vida. 



Juventude: 2016  

• Em 2016, o Setor Juventude e as Pastorais 
Juvenis lançaram o projeto Descomplica, um 
projeto que vai ao encontro dos jovens nas 
bases dos grupos e serviços de 
evangelização da juventude para formação, 
pastoreio e acompanhamento; 



Em 2016: 
 
• Lançou-se o Descomplica Vol.1; 
• Realizou-se 63 encontros de formação; 
• Visitou-se 63 das 65 paróquias da Diocese; 
• Distribuiu-se 735 exemplares do Descomplica 

Vol. 1. 

Juventude: 2016  



• Isso representa um enorme potencial de 
assertividade na ação evangelizadora, pois com a 
equipe diocesana indo ao encontro dos jovens 
nas bases tornou-se muito mais real a 
possibilidade de contemplá-los em suas 
propostas e projetos.  

 

• Os jovens que participaram da Jornada Mundial 
da Juventude na Polônia trouxeram uma rica 
partilha de experiências para animar ainda mais a 
missão evangelizadora. 

Juventude: 2016  



• A celebração do Dia Nacional da Juventude (DNJ), 
que foi realizada na Comarca Joinville Norte, 
ganhou um novo formato, apresentando mais 
oportunidades de o jovem ser protagonista da 
evangelização, de se sentir acolhido e motivado a 
perseverar em sua missão; 

• O evento reuniu cerca de 3 mil jovens para um dia 
de muitas atividades, que coroou um ano de muito 
trabalho. 

Juventude: 2016  



Juventude: 2016  

• O Setor Juventude intensificou sua 
presença digital para atrair, conquistar e 
evangelizar os jovens! 



Juventude: 2017  
Descomplica Volume 2: 
• As seis comarcas tiveram formação;  
• Mais de 700 exemplares distribuídos. 
 

Novidade do ano: 
• Anúncio do Sínodo dos Bispos com o tema: “Juventude, fé e 

discernimento vocacional”;  
• O Setor Juventude e as Pastorais Juvenis se preparam para 

trabalhar essa temática (Formação em nível diocesano foi 
realizada na Comunidade Arca da Aliança, com a assessoria 
do Padre Edivandro, Assessor Eclesial da Juventude no 
Regional Sul 4 da CNBB). 



Juventude: 2017  

• Realização do DNJ em Barra Velha; 
 

•  A conclusão do projeto nacional Rota 300 com várias 
iniciativas missionárias.  
 
 



Juventude: 2018  

• Jornada Diocesana da Juventude (JDJ) realizada na 
Comarca Joinville Norte; 
 

• Descomplica Volume 3: foram realizados 6 encontros, um 
em cada comarca da nossa diocese, reunindo paróquias 
para um bate-papo, troca de experiências e 
aprofundamento do caminho de perseverança na ação 
evangelizadora, findando com a entrega do material.  

 



Juventude: 2018  

• 73 na Comarca Joinville Sul;  
• 62 na Comarca Joinville Norte;  
• 47 na Comarca de Jaraguá do Sul;  
• 21 na Comarca Litoral Sul;  
• 18 na Comarca de São Bento do Sul; 
• 12 na Comarca de Mafra. 

- Grupos Juvenis: 




