AGIR – AÇÕES EM ANDAMENTO
• 30/10/2018 – Reunião da Comissão Diocesana da CF com os responsáveis
pelos Vicariatos
• 09 a 12/11/2018 – Formação Regional em Itaici (equipe Diocesana e
responsáveis pelos Vicariatos)
• 09/12/2018 – Formação Diocesana em São Carlos – 143 pessoas
presentes
• Apresentação do texto base
• Apresentação das Propostas Diocesanas (8 propostas)
• Agenda para o detalhamento das ações por Vicariato

AGIR – AÇÕES EM ANDAMENTO
Vicariato Senhor Bom Jesus

• 06 Municípios: Araraquara, Gavião Peixoto, Américo Brasiliense, Santa
Lúcia, Rincão, Motuca
• 29 Paróquias
• 13/01/2019 – reunião da equipe do Vicariato para análise das
propostas – apenas Araraquara esteve presente

Propostas Diocesanas para a CF 2019
• No âmbito da Diocese
 Discussão e aprofundamento sobre as Políticas Públicas setoriais, envolvendo
destinatários específicos, a partir das diferentes pastorais (Ex.: Políticas Públicas
para a Juventude, envolvendo o Setor Juventude)
Onde: Diocese
Quem: Equipe Diocesana da CF
 Assumir a Jornada Mundial do Pobre como uma atividade do calendário pastoral
Diocesano, propondo e organizando eventos em nível diocesano, vicarial e
paroquial
quem: Cáritas Diocesana e Setor Social

• No âmbito Paroquial e/ou do Vicariato
 Formação sobre a realidade das Políticas Públicas dando continuidade e
aprofundando a temática proposta pela Campanha da Fraternidade, buscando
alcançar um número maior de leigos e leigas, nas diferentes pastorais existentes
(família, jovens, crianças e adolescentes, idosos...)
Onde: em cada paroquia
Quem: padre, diácono e Equipe Paroquial da CF

Plano de Ação – Vicariato São Bento

• No âmbito Paroquial e/ou do Vicariato
 Levantamento, em cada município, dos Planos Municipais acerca das Políticas
Públicas que existem e também dos Planos que, apesar de previstos em âmbito
nacional, ainda não existem no âmbito municipal.
 Constituir uma comissão formada por representantes de diversas paróquias
nos Municípios
 Formação sobre a necessidade do exercício da cidadania, dentro da perspectiva
de uma democracia participativa e não apenas representativa.
 Pastoral de Fé e Política no vicariato revitalizando/fortalecendo onde já existe
ou cirando com membros de várias paróquias
 Levantamento para verificar quais Conselhos Municipais de Políticas Públicas
existem no município e propor uma avaliação sobre a sua efetiva atuação
 Constituir uma comissão formada por representantes de diversas paróquias
nos Municípios

Plano de Ação – Vicariato São Bento

• No âmbito Paroquial e/ou do Vicariato
 Estímulo para a participação dos leigos nos Conselhos Municipais, oferecendo a
formação necessária e o devido acompanhamento.
 Em cada Município a ser realizada pelos Padres, Diáconos, Equipes paroquiais da CF e
Pastoral Social.

 Criação de Observatórios políticos sociais com o objetivo de acompanhar e divulgar junto à
comunidade, acerca da execução das Políticas Públicas no município
 Em cada Município - Constituir uma comissão com membros das equipes formadas nas
paróquias, diáconos e pastoral social

Agenda para 2019
• Reunião do vicariato – mensal ou bimestral
• 31/05 a 02/06 – Avaliação Regional (Agudos)

• 08 a 10/11 – Formação Regional CF 2020 - “Fraternidade e vida:
dom e compromisso”. O lema escolhido: “Viu, sentiu compaixão e
cuidou dele (Lc 10,33-34)
• 8/12/2019 – Formação Diocesana – CF 2020 – Salão da Paróquia
Santo Antônio em São Carlos

