
REUNIÃO DO CLERO – 12 A 14 DE AGOSTO DE 2014 

RESUMO DAS OFICINAS DO GRUPO 4: 

PERIFERIAS EXISTENCIAIS 

 

Urgências e Sugestões 
1. As periferias existenciais percebidas: 

a. Idosos. Hoje em dia tem aumentado o número de pessoas idosas, muitas 

vezes isoladas e até exploradas ou abandonadas em suas casas pelos 

parentes próximos. 

b. Pessoas dependentes de drogas 

c. Enfermos, muitas vezes isolados e sem esperanças 

d. Crianças 

e. Casais em segunda união. 

f. Gênero 

2. Sugestão: visitar, cadastrar e acompanhar os vários tipos de excluídos; observar que 

existem periferias existenciais em todas as classes sociais. 

3. Seguimento de Cristo com autenticidade. 

4. Cuidar com os preconceitos. Mudança pessoal. 

5. Acolhida, perdão, misericórdia, escuta, SOS família. 

6. Ação social e mães solteiras. Cestas básicas, ajuda entre paróquias (assistência 

social). 

7. Pastoral da pessoa idosa. 

8. Valorizar a força da juventude. Devem infiltrar nos âmbitos para evangelizar: nos 

terminais, escolas e retiros. 

9. Pastoral familiar. 

10. Mais clínicas e atendimento; 

11. Atenção aos carrinheiros. 

12. Legião de Maria, capelinhas, apostolado da oração, pais de catequizandos, 

campanhas de Natal e Páscoa. 

13. Oficina de oração e vida. 

14. Construção da mentalidade missionária. 

15. Visitas aos condomínios, ampliar a visitação nestes espaços a fim de convidar para 

as paróquias locais. 

16. Fortalecer a pastoral social arquidiocesana, favorecendo a organização social a nível 

de setor. 

17. Dialogo com o poder publico. 

18. Posicionamento mediante as eleições. 

19. Revitalizar a escola arquidiocesana de fé e política para formar cristãos no âmbito de 

engajamento político e prever desde a formação inicial do seminarista a questão de fé 

e política 

20. Incentivar a criação da pastoral da escuta, visando o atendimento dos depressivos 

em vias de suicídios. 

21. Promover padres capelões para hospitais e conseguir um meio para inserir os 

diáconos permanentes na visita aos doentes. 

22. Fortalecer a pastoral universitária 

23. Elaborar um material orientativo para os trabalhos voluntários e parceiros. 


