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43º CONSELHO DIOCESANO DE PASTORAL 
Uruguaiana, 15 e 16 de março de 2019. 

 

ANO PASTORAL 2019 

“Em atenção à Palavra de Deus, vamos constituir comunidades 

missionárias” 

 
RELATÓRIO 

 
 

O 43º Conselho Diocesano de Pastoral teve início com a acolhida aos 76 
participantes, entre esses: Bispo, párocos, irmãs, seminaristas, membros das 

equipes paroquiais de coordenação, agentes ligados a pastoral do dízimo, agentes da 

Catequese Batismal e os coordenadores paroquiais da Catequese Catecumenal. Na 
sequência, o Pe. Leonardo De Bortoli conduziu a Leitura Orante da Bíblia a partir do texto 

iluminador do Ano Pastoral 2019: Lc 5,1-11. Logo após, Dom José Mário fez uso da palavra 
destacando a importância do encontro como espaço de partilha e encaminhamentos de 

ações comuns da caminhada diocesana. O Bispo ressaltou a importância do planejamento da 
ação evangelizadora em todos os níveis, destacando a elaboração dos planos paroquiais, 
necessários para uma efetiva prática pastoral. Ainda lembrou da necessidade de darmos 

especial atenção, no ano que destacamos a urgência: Igreja – lugar da Animação Bíblica da 
Vida e da Pastoral, aos Grupos de Famílias e à Palavra de Deus, estimulando, sempre mais, o 

método da Leitura Orante da Bíblia. “Os grupos de reflexão, reunidos em torno da Palavra de 
Deus, são expressão do jeito mais completo de viver a fé”, afirmou Dom José Mário.       

 

Pe. Leonardo De Bortoli, abordou os principais 
elementos do Doc. 97 da CNBB: Discípulos e 

Servidores da Palavra de Deus na Missão da Igreja, os quais oferecem luzes para fazer com 
que, a partir das nossas práticas, as comunidades tornem-se casas da Palavra, isto é, 

espaços de animação bíblica da vida e da pastoral. O documento contém três capítulos, 
inspirados no Documento de Aparecida (2007) e na Verbum Domini (2010): A Palavra de 
Deus (Cap. I), Nossa Resposta à Palavra (Cap. II) e A Palavra e os Caminhos da 

Missão (Cap. III). O primeiro capítulo traz a manifestação e busca de Deus que deseja 
dialogar com o ser humano, chegando ao máximo com a encarnação de Jesus Cristo, o rosto 

da Palavra que se fez carne. No segundo capítulo, o encontro com a Palavra (Jesus Cristo) 
suscita resposta de gratidão na acolhida e testemunho da mesma. Por fim, o terceiro 

capítulo: a animação bíblica da pastoral se realiza a partir de propostas práticas para a 
formação, a oração e o anúncio. Nesse sentido, o assessor trouxe presente as perspectivas 
de ação relacionadas à urgência: Igreja – lugar de animação bíblica da vida e da pastoral, 

presentes nas Diretrizes Diocesanas da Ação Evangelizadora 2016-2019, bem como o Sinal 
de Unidade: Grupos de Famílias e Leitura Orante da Bíblia. Finalizando o momento de estudo 

e reflexão, o Pe. Leonardo encaminhou o trabalho em grupos, por paróquias, com a seguinte 
pergunta: Como estamos encaminhando em nossas Paróquias os compromissos indicados 
nas Diretrizes Diocesanas relacionados à urgência: Igreja – Lugar da Animação Bíblica da 
Vida e da Pastoral e o Sinal de Unidade? 

1. ABERTURA  

2. ESTUDO: “Documento 97 - CNBB”  
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✓ Encontros com catequistas aprofundando o método da Leitura Orante (3); 
✓ Encontros de formação com catequistas, introdutores e agentes da liturgia (3); 

✓ Constituição de grupos de reflexão com os pais dos catequizandos, utilizando os 
subsídios diocesanos (3); 

✓ Formação de novos grupos de famílias a partir das visitas missionárias (4); 

✓ Encontros com os pais dos catequizandos, utilizando os cadernos diocesanos (2); 
✓ Leitura Orante com os pais dos catequizandos (3); 

✓ Utilização dos cadernos diocesanos nos encontros/escolas dos movimentos eclesiais 
(3); 

✓ Leitura Orante nos encontros/reuniões das pastorais e serviços (6); 

✓ Valorização dos cadernos diocesanos e outros subsídios como proposta de oração e 
acesso à Palavra de Deus (5); 

✓ Valorização da Palavra nas celebrações e nos diferentes momentos de oração (6); 
✓ Criação de grupos de estudo bíblico (2); 

✓ Oferta da Bíblia por um preço acessível (2); 
✓ Encontros de Formação bíblica nas comunidades (6); 

 

Pe. Jonison abordou, brevemente, o Dia Diocesano 
de Formação a ser realizado no dia 30 de março em 

todas as paróquias, das 14h às 16h30min, exceto nas paróquias Santa Terezinha, N. Sra. 
Conquistadora e N. Sra. da Conceição Aparecida, nas quais o encontro será realizado nos 

dias 24/03, 05/04 e 11/04, respectivamente. O Documento 97 da CNBB– Discípulos e 
Servidores da Palavra de Deus na Missão da Igreja, será o tema de estudo e reflexão. Sendo 
assim, a Comissão Diocesana de Iniciação à Vida Cristã (equipe de formadores) será a 

responsável pelas assessorias às paróquias: Adélia Gonçalves – N. Sra. Conquistadora; Pe. 
Flávio – São Miguel Arcanjo; Romeu – São Francisco de Assis; Pe. Guilherme – N. Sra. da 

Conceição Aparecida; Pe. Alvano – São Francisco de Borja; Fernanda – N. Sra. da Conceição; 
Frei Anderson – São João Batista (Quaraí); Cinara e Vera – São Patrício; Dom José Mário – 
São José; Pe. Artur e Berenice – São João Batista (Uruguaiana); Ir. Juceli – Imaculada 

Conceição; Pe. Pedro – N. Sra. do Carmo; Pe. Leonardo – Catedral; Pe. Jonison – Santa 
Terezinha e N. Sra. dos Navegantes e Denise – Sagrado Coração de Jesus.     

 
Pe. Jonison apresentou os encaminhamentos da ECCO em 

relação a elaboração dos roteiros dos encontros dos Grupos 
de Famílias – Caderno 1 (Tempo Pascal e Tempo Comum). O Caderno 1 constará de sete 
encontros com Leitura Orante da Bíblia, a motivação da organização do Espaço Sagrado – 

com destaque a Palavra de Deus, bem como a Bênção às famílias. Nesse sentido, é 
recomendada uma bênção do envio para as famílias participantes dos grupos, todos com sua 

bíblia, nas celebrações dos dias 04 e 05 de maio. No Encontro Diocesano de Comunidades – 
28 de abril, em São Borja, no Passo – será feito o envio diocesano. Os roteiros e os 

responsáveis por sua elaboração são: 3ª semana da Páscoa (Vera Britto e Cinara Mello), 5ª 
semana da Páscoa (Ir. Juceli Zaffari), 7ª semana da Páscoa (Adélia Gonçalves), 11ª semana 
do Tempo Comum (Denise Moraes), 13ª semana do Tempo Comum (Mariane Jorgens e 

Loiva Wagner), 15ª semana do Tempo Comum (Fr. Anderson Dias) e 17ª semana do Tempo 
Comum (Janet Diniz). Os roteiros serão elaborados até o final de março. 

 
 

3. DIA DIOCESANO DE FORMAÇÃO   

4. CADERNO DIOCESANO 1   
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Pe. Jonison propôs que as Paróquias apresentassem o processo 
de elaboração dos Planos Paroquiais de Pastoral, destacando, 

conforme indicam as Diretrizes Diocesanas, os seguintes pontos: “é preciso encontrar 

caminhos para as urgências serem colocadas em prática; Cabe a cada realidade local 

transformar as Diretrizes em planos pastorais; As Diretrizes respondem à questão: aonde 

precisamos chegar? Os Planos Pastorais respondem a outras questões: como (passos ou 
etapas), quem (responsáveis), com o quê (recursos) e quando (prazos). É a partir da 

articulação entre esses itens que surgem os planos. Algumas paróquias ainda não concluíram 

o Plano Paroquial e, nesse sentido, a ECCO solicitou que os mesmos sejam finalizados, no 
máximo, até o final de março. Dom José Mário insistiu que o planejamento das atividades 
paroquiais seja feito logo depois da assembleia diocesana, de modo que o plano paroquial 

esteja pronto antes do final do ano. 

 

Pe. Artur, Giovane e Mariano retomaram a 
questão da Campanha em prol da construção 

da capela do Santuário Diocesano. O próximo passo, após o período de sensibilização e 
definição de orçamentos, é organizar as equipes nas paróquias para que possam trabalhar 
no cadastro dos colaboradores. O cadastro realizado será, oportunamente, remetido ao 

Sicredi, que enviará ao contribuinte o boleto com o valor indicado no cadastro. Em vista da 
campanha de arrecadação de fundos para construção da capela do Santuário Diocesano, as 

paróquias assumiram o compromisso de constituir uma equipe local de divulgação, com três 
ou quatro pessoas, até o final de março, de modo que a Equipe do Santuário possa passar as 
instruções, numa visita, e os boletos de contribuição sejam quitados a partir de maio. Na 

ocasião, também foi informado o novo orçamento da capela com um custo aproximado de 
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). 

 
Pe. Flavio retomou 

a definição 
tomada pela última Assembleia Diocesana acerca da realização da Missão Diocesana em duas 
etapas: uma no primeiro semestre, com foco na organização de grupos de famílias, e outra 

no segundo semestre, na sede da Romaria Diocesana, em vista de sua divulgação. Neste 
ano, a Missão Diocesana, na primeira etapa, acontecerá na Paróquia São João Batista, de 

Quaraí, nos dias 30 de maio a 02 de junho. Com os agentes locais, a Missão terá dois 
eventos: o encontro de formação, no dia 04 de maio, e a Pré-Missão, no dia 18 de maio. Na 

sequência, Pe. Flavio expôs a proposta do Mês Missionário Extraordinário, feita pelo Papa 
Francisco, em vista da celebração do centenário da Carta Apostólica Maximum iludi, do Papa 
Bento XV, e com objetivo de ”despertar em medida maior a consciência da missio ad gentes 

e retomar com novo impulso a transformação missionária da vida e da pastoral”. As 
paróquias assumiram o compromisso de realizar a ”Vigília Missionária”, no dia 19 de outubro, 

véspera do Dia Mundial das Missões. 
 

Pe. Guilherme retomou a proposta da Catequese 

Matrimonial de inspiração catecumenal, aprovada na 33ª 
Assembleia Diocesana de Pastoral. Também apresentou os próximos passos a serem dados 

em relação ao subsídio: a) Encontros/roteiros serão elaborados até o dia 15/04 (Pe. 
Guilherme e Pastoral Familiar); b) Os roteiros serão revisados pela Comissão Diocesana da  

 

5. PLANOS PAROQUIAIS  

6. CAMPANHA SANTUÁRIO DIOCESANO  

7. MISSÃO DIOCESANA E MÊS MISSIONÁRIO EXTRAORDINÁRIO  

8. CATEQUESE CATECUMENAL  
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IVC no dia 11/05, em Itaqui; c) A aprovação final será realizada no encontro do presbitério 
nos dias 14 e 15/05; d) Após - tempo de diagramação e impressão; e) A partir da segunda 

quinzena de junho estará disponível nas paróquias para a formação dos catequistas; f) Início 
do processo na Semana Nacional da Família, em todas as paróquias. Na sequência, Pe. 
Alvano provocou um momento de partilha das paróquias em relação aos processos das 

catequeses catecumenais do batismo, eucaristia e confirmação. Percebeu-se nas partilhas o 
esforço de todas as paróquias para favorecer aos catequizandos e seus familiares uma eficaz 

iniciação à vida cristã, por meio da boa acolhida, do acompanhamento – o mais 
personalizado possível, das celebrações, dos encontros bem preparados e rezados, da 
formação e capacitação dos catequistas e introdutores, bem como do consequente 

envolvimento na dinâmica da comunidade. Também foram levantados alguns desafios, em 
especial, relacionados a catequese batismal: a) acompanhamento das famílias – dificuldades 

com horários; b) participação dos pais nas missas; c) integração do processo catequético 
com a liturgia; d) disposição em fazer um percurso comunitário na vivência da fé. Por fim, foi 

falado acerca das visitas da coordenação diocesana da catequese às paróquias, em sua 
maioria já agendadas. Tal iniciativa visa acompanhar os processos realizados nas paróquias, 
a fim de garantir a unidade do projeto diocesano, bem como ser um apoio à missão 

desempenhada com zelo e generosidade pelos catequistas e introdutores.      
   

Pe. Irineu propôs uma breve avaliação da Romaria realizada 
no dia 05 de março, em Itacurubi, no assentamento 

Conquista da Luta. Foram destacados os seguintes pontos positivos: a) Organização dos 
espaços; b) Acolhida com o café da manhã; c) A generosidade das pessoas que 
colaboraram; d) O espírito de oração que permeou a caminhada, a missa e as celebrações 

da tarde; e) A organização geral do evento; f) Cenários da caminhada que ajudaram a rezar 
e a refletir o tema da romaria; g) Apoio da Prefeitura de Itacurubi. Os pontos que deixaram 

a desejar: a) Sonorização na escola; b) Participação das paróquias da diocese; c) 
Estacionamento dos ônibus. No dia 04 de abril, em Santiago, será realizada uma avaliação 
mais ampla da Romaria, com a presença de membros da CPT do Regional.      

 
A professora Adriana Arcerito retomou 

brevemente alguns encaminhamentos dados 
pelo Grupo de Trabalho na reunião realizada no dia 02 de março, em Santiago. O próximo 

passo será formar uma equipe ampliada, reunindo representantes de todas as paróquias 
para pensar como viabilizar ações articuladas a partir de alguns temas relevantes, tais como: 
Projeto de Vida, pensando a integridade do ser humano; Campanha da Fraternidade; 

Semana Nacional da Família; Formação de lideranças e valores, bem como de momentos 
celebrativos: Páscoa, Dia Nacional de Ação de Graças, Natal, etc... Nesse sentido, pede-se 

que cada paróquia envie um representante da área da  educação para o encontro diocesano 
– dia 13/04, a partir das 9h no Colégio Sagrado Coração de Jesus, em São Borja.      

 
Pe. Leonardo, à luz do Doc. 85 da CNBB, 
apresentou os principais objetivos e princípios 

que norteiam o serviço de evangelização da juventude, bem como retomou algumas 
propostas aprovadas na 33ª Assembleia Diocesana de Pastoral: a) Constituição da Equipe 

Paroquial de Articulação Juvenil, com representantes dos movimentos, pastorais juvenis, 
catequese crismal e congregações. O objetivo desse organismo, entre outros, é favorecer a  

9. 42ª ROMARIA DA TERRA  

10. PASTORAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA  

11. EVANGELIZAÇÃO DA JUVENTUDE  
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unidade com o Setor Juventude; b) Escuta da realidade em todas as paróquias acerca do 
serviço de evangelização da juventude. As visitas serão agendadas previamente; c) 

Formação de assessores e lideranças. Destacou-se a necessidade de motivar/favorecer a 
participação dos assessores adultos e dos jovens nos encontros de formação já previstos no 
calendário diocesano. O próximo encontro de formação a ser realizado será o CDL (Curso de 

Dinâmicas para Líderes), nos dias 06 e 07 de abril, na Paróquia N. Sra. da Conceição 
Aparecida, em Alegrete. Por fim, foi falado acerca das camisetas “Ide e anunciai o 

Evangelho”. A ideia é que todos os jovens dos grupos, sobretudo, os catequizandos da 
eucaristia e da confirmação, vistam a camiseta como sinal de unidade e compromisso com a 
missão evangelizadora. O custo será de R$ 25,00. As encomendas serão realizadas até o 

início de abril, diretamente com  a Gabriela – Secretária da Paróquia São Francisco de Borja.       
 

Romeu Socoloski – Coordenador Diocesano da Pastoral do 
Dízimo, falou da necessidade de intensificar algumas ações 

relacionadas ao Dízimo, sobretudo, a realização de momentos de formação com os agentes e 
lideranças das paróquias. Nesse sentido, apresentou o encaminhamento da reunião realizada 
com os representantes paroquiais, no dia 15/03, durante o Conselho: todas as paróquias 

terão de agendar, ainda em 2019, uma visita da equipe diocesana, a fim de promover a 
formação dos agentes e favorecer a criação e/ou o fortalecimento da equipe paroquial do 

Dízimo.       
 

Pe. Aodomar e os seminaristas Diogo, Douglas e Evandro 
partilharam, brevemente, a retomada das atividades no 

Seminário Maior, bem como o trabalho vocacional que está sendo realizado junto aos 

catequizandos e as comunidades. Avalia-se como positiva a experiência da visita às 
paroquias. Em 2019, pretende-se continuar o trabalho. Para tanto, as paróquias deverão 

agendar os encontros e retiros com o Pe. Aodomar. Ainda está previsto a realização de duas 
escolas vocacionais, a primeira etapa nos dias 26,27 e 28 de julho e a segunda nos dias 
13,14 e 15 de dezembro.  

    
Pe. Jonison e Adélia motivaram 

à participação das paróquias no 
30º Encontro Diocesano de Comunidades, que será realizado no dia 28 de abril no Centro 

Nativista Boitatá, em São Borja. A Paróquia Imaculada Conceição será a anfitriã e já está 
mobilizada nos preparativos para oferecer aos participantes adequada infraestrutura. 
Oportunamente, a equipe de animação missionária e articulação das comunidades enviará às 

paróquias os crachás e um roteiro de encontro que ajudará na preparação e motivação dos 
participantes.     

   
 

 

12. PASTORAL DO DÍZIMO  

13. ANIMAÇÃO VOCACIONAL  

14. 30º ENCONTRO DIOCESANO DE COMUNIDADES  


