REUNIÃO GERAL DOS PRESBÍTEROS 12 a 14 de Agosto

OFICINAS 5 A e B


































Implementar os Grupos de Reflexão, ao redor da Palavra de Deus, possibilitando encontros
diferenciado por experiências (Grupos de Oração, Terço, CEBs, outros formatos), faixas etárias,
proximidade geográfica, etc...
Utilizar o Caminhando, valorizando a Palavra de Deus nos encontros
Preparar os Coordenadores Leigos dos grupos e dar-lhes formação, desenvolvendo seu
compromisso e consciência batismal, evitando sua clericalização
Implementar a prática da Lectio Divina como ponto de partilha que ilumina comunidade
Muitos membros de CPPs refletem mentalidades conservadoras e engessadas. Será preciso
oferecer-lhes formação e maior clareza da nova proposta eclesial.
Favorecer o Movimento das Capelinhas como meio de Setorização das Paróquias e Criação
das Pequenas Comunidades
Atendimento em Hospitais e acamados em casa.
O grupo de reflexão deve levar a viver a vida-paixão-morte-ressurreição de Cristo – este é o centro
Não temos um modelo único de grupos de reflexão devido às muitas realidades ou complexidades
Criatividades para formar os grupos de reflexão
Aproveitar as formas de setorização já existentes nas comunidades e aperfeiçoá-las
Que os membros ativos da comunidade procurem integrar aqueles que ainda não tem participação
e estão ausentes
Implementar os encontros personalizados de catequese, preparação para o batismo, matrimônio,
etc...
Não se perder de vista a gratuidade da missão – se vai ou não aumentar a estatística
Os missionários deverão preocupar-se em formar as pequenas comunidades
Organizar procissões nas periferias.
Fortalecer a fraternidade nos pequenos grupos por meio de festas
Melhor compreensão do que é uma “Pequena Comunidade”
Valorização do Sacramento da Confissão
Favorecer a pastoral da visitação, em especial dos enfermos e sofredores
Realizar um pastoral que seja participativa;
Cuidado com as pessoa sujeitas a realidade das drogas e prostituição;
Promover aprofundamento da vida em comunidade;
Incentivar novas lideranças de outras áreas geográficas da região paroquial a ajudar as regiões
desprovidas de lideranças;
Realizar atendimentos às famílias enlutadas por setores;
Palestras e atividade voltadas para os homens das comunidade;
Favorecer leitura orante e estudo bíblico para grupos de reflexão;
Elaborar um processo unificado de setorização;
Empenhar-se pastoralmente evitando burocracia e excesso de reuniões;
Investir em padres que possam trabalhar a formação teológica, humana e cultural dos leigos.
Desafio de fazer com que os diáconos permanentes entendam que os seus espaços prioritários
são as comunidades não territoriais (Universidades, Hospitais, Escolas).

