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Assembleia Paroquial 2019
QUESTÕES PARA SEREM RESPONDIDAS
Comunidades Paroquiais

I.

Cada comunidade, de acordo com as orientações da Igreja, deve, convocado pela
coordenação atual, fazer a eleição para nova coordenação. Marcado a data, que
deve ser antes da data da Assembleia, notificar o Pároco, que se fará presente ou
representado neste momento. Deve-se, no dia da eleição, lavrar uma ata, que será
assinada por todos e entregue uma cópia. Sendo necessária se fará lista tríplice.

II.

Reunido a Comunidade ou, simplesmente o conselho comunitário tomar as
questões seguintes que devem ser refletidas, discutidas, respondidas e enviadas à
Secretaria da Catedral até o dia 31 de dezembro de 2018.

1. Qual a sua comunidade?
2. Quem faz parte do conselho da comunidade? E do Conselho Administrativo? Quem
faz parte e porque essas pessoas? Quando foi iniciado o mandato do atual conselho?
Acrescentar telefone de cada um, com sua respectiva função. Têm algum outro
Conselho na Comunidade?
3. Quantos grupos, pastorais e movimentos tem a comunidade? Quais os respectivos
coordenadores e vice? Colocar nome e telefone.
4. Como está a dimensão litúrgica da comunidade?
5. Como está a dimensão do dízimo na comunidade?
6. Tem estudo bíblico/círculo bíblico na comunidade?
7. A comunidade faz ativamente os encontros nas casas? De modo especial: campanha
da fraternidade, Mês de Maio, Mês da Bíblia, terço nas casas, Novena de Natal? Tem
outros momentos de evangelização, oração e/ou encontro?
8. Há algum trabalho de visitas aos doentes e idosos?
9. Qual a sugestão de calendário da sua comunidade para 2019?
10.E tem necessidade de haver eleição para a nova coordenação? Que data sugere?
11. Como a comunidade que represento pode melhorar para testemunhar e anunciar Jesus
Cristo hoje, contribuindo assim para que a nossa Igreja Paroquial seja de fato o lugar
onde o Centro é o Evangelho, a Liturgia e a Caridade, lugar onde se vive e se dá um
verdadeiro e autêntico testemunho de comunhão, de acolhimento e de fraternidade?

