COMO ESTÁ ORGANIZADA A AÇÃO EVANGELIZADORA EM NOSSA PARÓQUIA
A evangelização é a finalidade da Igreja: Entendemos por evangelização a totalidade de ações da
Igreja em função de Anunciar, Celebrar e Viver o Evangelho de Jesus Cristo. E, como a
evangelização é um todo, é preciso que seja realizada de forma orgânica, isto é, como uma
Pastoral planejada, programada e realizada mediante uma espiritualidade de Comunhão e
Participação, como nos ensinam o Concílio Vaticano II e os documentos produzidos pelo
episcopado da America Latina e do Brasil (7º. Plano Paroquial Arquidiocese).
A missão evangelizadora pressupõe a presença articulada das seguintes exigências: Serviço,
Diálogo, Anúncio e Testemunho, operacionalizados nos três âmbitos da evangelização: PessoaComunidade-Sociedade.
Para que a Igreja cumpra essa missão faz-se necessário manter, de forma organizada, suas
pastorais e serviços nos respectivos ministérios.
Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida a ação evangelizadora está, atualmente, organizada da
seguinte forma: Ministério da Palavra, dividido em dois setores: Setor I - Catequese Litúrgico
Sacramental e Permanente; Setor II - Bíblico Catequético por Idades; Ministério da Liturgia,
também dividido em dois setores: Setor I – Serviços da Liturgia e Setor II Devocional/Vocacional; e Ministério da Caridade.
Todos os serviços são coordenados por uma Equipe de Coordenação Pastoral Paroquial (ECPP)
composta pelo Pároco e um coordenador de cada conselho e uma assistente.

Ministério da Palavra
Setor I

Ministério da Palavra
Setor II

- Serviço do Batismo
- Serviço às famílias e TOV
- Serviço ao matrimônio
- Serviço do dízimo
CONSELHO DO MINISTERIO – SETOR I

- Catequese - Vinde pequeninos
- Catequese – Crianças
- Catequese – Adolescentes – “CONECTADOS”
- Catequese – Jovens “Rota JC”
- Oficina de oração para jovens - TOV
CONSELHO DO MINISTERIO – SETOR II

Ação
Ministério da Liturgia

Evangelizadora

Setor I

N

- Equipe de liturgia
- Equipes de canto
- Serviço da acolhida
- Serviço dos acólitos
- Ministros da eucaristia
CONSELHO DO MINISTERIO – SETOR I

Ministério da Liturgia
Setor II

Ministério da

- Grupos de vivência
- Capelas de Nossa Senhora Aparecida
- Capelas Mãe Rainha
- Pastoral vocacional
- Oficinas de oração e vida –TOV adultos
- Juntos rezamos
CONSELHO DO MINISTERIO – SETOR II

Caridade
- Pastoral da Saúde
- Grupo de Artesanato Girassol
- Conferência vicentina – Parceria
- Pastoral carcerária – Apoio
- Projeto reciclar – Parceria
- Semente Esperança – Parceria
- Pastoral da criança – Paróquia S.Judas- Parceria
- Yoga e Lian Gong – Incentivo a atividades físicas
CONSELHO DO MINISTERIO

MINISTERIO DA PALAVRA – SETOR I
Evangelizar é anunciar a boa nova da salvação em Jesus Cristo, a partir do encontro com Ele.
Este anúncio toca o presente e o futuro dos tempos. É a palavra que orienta o caminho, provoca
uma confissão de fé e nos chama à conversão de vida. É missionária e profética, portadora de
vida e de esperança.
Queremos como discípulos missionários, num processo contínuo de renovação do testemunho
pessoal acolher e servir as famílias em suas diversas situações para conscientizar sobre a
importância e responsabilidade como local de formação da pessoa humana, onde, guiada pela
palavra de Deus, desperte novos discípulos missionários na construção de uma sociedade justa e
solidária (programa 2 do 7º. Plano de Pastoral).
Serviços do Ministério (acesse menu ―Utilidades‖ botão ―Serviços‖):

- Serviço do Batismo, Serviço às famílias e TOV, Serviço ao matrimônio, Serviço do dízimo.
CONSELHO DO MINISTERIO – SETOR I (Formado pelo coordenador de cada serviço).
MINISTERIO DA PALAVRA – SETOR II
Evangelizar é anunciar a boa nova da salvação em Jesus Cristo, a partir do encontro com Ele.
Este anúncio toca o presente e o futuro dos tempos. É a palavra que orienta o caminho, provoca
uma confissão de fé e nos chama à conversão de vida. É missionária e profética, portadora de
vida e de esperança.
Promover a formação e a vivência da fé, conforme a ‖catequese por idades‖, de iniciados ou não,
com atenção especial as necessidades de cada fase de desenvolvimento das pessoas, inclusive
para a terceira idade, resgatando e valorizando a catequese de adultos, seguindo a proposta da
iniciação à vida cristã, para testemunhar e transmitir o evangelho, repeitando as características de
cada idade e as condições culturais, possibilitando a experiência de encontro com a pessoa de
Jesus Cristo e o mistério pascal, abrindo para a vivência comunitária da fé e para a missão, num
processo permanente de catequese (projeto 3.1 do 7º. Plano de Pastoral).
Serviços do ministério (acesse menu ―Utilidades‖ botão ―Serviços‖):

- Catequese- Vinde pequeninos, Catequese – Crianças, Catequese – Adolescentes,“CONECTADOS”,
Catequese – Jovens “Rota JC” e Oficina de oração para jovens – TOV.
CONSELHO DO MINISTERIO – SETOR II (Formado pelo coordenador de cada serviço).

MINISTERIO DA LITURGIA – SETOR I
A liturgia ocupa, na ação evangelizadora da Igreja, um lugar central. Conforme o Concílio
Vaticano II, 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‖. Nela, o discípulo realiza o mais íntimo encontro com o seu Senhor, e
dela,recebe a motivação e a força máximas para a sua missão na Igreja e no mundo.
(Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora no Brasil – Documento 87 da CNBB, nºs 67-80)
Incentivar a comunidade para que refaça continuamente o ―encontro com a pessoa de Jesus
Cristo‖, ponto de partida em tudo da vida cristã, através das celebrações litúrgicas, sempre bem
preparadas e divulgadas dentro e fora da comunidade, valorizando os diversos ―lugares de
encontro com Jesus‖, dando atenção pedagógica específica aos não iniciados e aos iniciantes na
vida comunitária (projeto 3.2 do 7º. Plano de Pastoral).
Serviços do ministério (acesse menu ―Utilidades‖ botão ―Serviços‖):

- Equipe de liturgia, Equipes de canto, Serviço da acolhida, Serviço dos acólitos e Ministros da
eucaristia.
CONSELHO DO MINISTERIO – SETOR I (Formado pelo coordenador de cada serviço).

MINISTERIO DA LITURGIA – SETOR II
A liturgia ocupa, na ação evangelizadora da Igreja, um lugar central. Conforme o Concílio Vaticano
II, 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‖. Nela, o discípulo realiza o mais íntimo encontro com o seu Senhor, e dela
recebe a motivação e a força máximas para a sua missão na Igreja e no mundo.
(Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora no Brasil – Documento 87 da CNBB, nºs 67-80)
Incentivar a comunidade para que refaça continuamente o ―encontro com a pessoa de Jesus
Cristo‖, ponto de partida em tudo da vida cristã, através das celebrações litúrgicas, sempre bem
preparadas e divulgadas dentro e fora da comunidade, valorizando os diversos ―lugares de
encontro com Jesus‖, dando atenção pedagógica específica aos não iniciados e aos iniciantes na
vida comunitária (projeto 3.2 do 7º. Plano de Pastoral).
Incentivar os pequenos grupos de vivência tendo a Palavra como centro, para aprofundar o
encontro com Jesus cristo e fazer crescer a espiritualidade da missão, em sintonia com a
Comunidade Paroquial, expressão do sentido de pertença (projeto 3.3, item b, do 7º. Plano de
Pastoral)
Serviços do ministério (acesse menu ―Utilidades‖ botão ―Serviços‖):

- Grupos de vivência,Capelas de Nossa Senhora Aparecida, Capelas Mãe Rainha, Pastoral
vocacional, Oficinas de oração e vida –TOV adultos e Juntos rezamos .
CONSELHO DO MINISTERIO – SETOR II (Formado pelo coordenador de cada serviço).
MINISTÉRIO DA CARIDADE
A caridade na verdade, que Jesus Cristo testemunhou com a sua vida terrena e sobretudo com a
sua morte e ressurreição, é a força propulsora principal para o verdadeiro desenvolvimento de
cada pessoa e da humanidade inteira. O amor — « caritas » — é uma força extraordinária, que
impele as pessoas a comprometerem-se, com coragem e generosidade, no campo da justiça e da
paz. É uma força que tem a sua origem em Deus, Amor eterno e Verdade absoluta.
. A caridade é a via mestra da doutrina social da Igreja. As diversas responsabilidades e
compromissos por ela delineados derivam da caridade, que é — como ensinou Jesus — a síntese
de toda a Lei (cf. Mt 22, 36-40)
A caridade é amor recebido e dado; é « graça » (cháris). A sua nascente é o amor fontal do Pai
pelo Filho no Espírito Santo. É amor que, pelo Filho, desce sobre nós. É amor criador, pelo qual
existimos; amor redentor, pelo qual somos recriados. Amor revelado e vivido por Cristo (cf. Jo 13,
1), é « derramado em nossos corações pelo Espírito Santo » (Rm 5, 5).
Da conclusão da Carta Encíclica "Caritas in Veritate" do Papa Bento XVI – 29 de junho de 2009
Evangelizar, como discípulos missionários, para que todos tenham vida e vida em abundância,
com ações coordenadas que visem vários aspectos: saúde, alimentação, educação, trabalho e
política, com a contrapartida dos assistidos, promovendo a pessoa, resgatando a sua auto-estima
e sua cidadania (Programa 5 do 7º. Plano de Pastoral).
Serviços do ministério (acesse menu ―Utilidades‖ botão ―Serviços‖):

- Pastoral da Saúde, Grupo de Artesanato Girassol,Conferência vicentina – Parceria, Pastoral
carcerária – Apoio, Projeto reciclar – Parceria, Semente Esperança – Parceria, Pastoral da criança –
Paróquia S.Judas- Parceria, Yoga e Lian Gong – Incentivo a atividades físicas.
CONSELHO DO MINISTERIO (Formado pelo coordenador de cada serviço).

