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CENTRO MISSONÁRIO DE EVANGELIZAÇÃO  DOM BELCHIOR 

           Coordenação Diocesana de Evangelização – Diocese de Luz – MG 

 

Rua Capitão Dú, 49 – Centro   

Fone: (37) 3421 – 9001 – Celular: (37) 9 - 9914 - 9944 

E-mail: pastoral@diocesedeluz.org.br  - 35 595-000 – LUZ – MINAS GERAIS – BRASIL 

 

OBJETIVOS E TAREFAS DAS EQUIPES MOTIVADORAS 

Relatório 36/2019 

Objetivo Geral: Promover uma reflexão onde seja apresentada a pertinência da urgência em questão, 

tendo como referências as indicações da 3ª Assembleia Diocesana, o questionário vindo das paróquias e 

as novas DGAE (2019-2023) no horizonte da caminhada evangelizadora da Diocese de Luz-MG.  

Objetivos Específicos: 

1. Promover encontros para a elaboração da proposta. 

2. Buscar assessoria específica para esta área. 

3. Propor algumas pistas de ação a título de sugestão. 

Ajustando a rota de trabalho: 

1. Cada equipe motivadora deverá escolher três prioridades dentro de sua própria urgência 

2. Para cada prioridade deverá ser apresentada três pistas de ação para cada uma delas. 

3. Durante o momento celebrativo da assembleia serão apresentadas várias prioridades para que 

sejam conhecidas, refletidas, melhoradas ou não, e votadas. 

4. Pode ser que durante a assembleia um novo ajuste de rota se faça necessário a partir das 

indicações e colaboração dos delegados (as) 

Coordenação diocesana de evangelização  

1. A partir das indicações da Assembleia elaborar o plano diocesano de evangelização.  

2. Indicar uma equipe de elaboração do plano.  

3. Fundamentação para o plano a partir das indicações da assembleia.  

4. Apresentar o cronograma geral de atividades dos próximos anos. (projetos) 

5. Explanar os detalhes do que seria feito, como, quando...etc.. 

6. Divulgação do plano em toda Diocese. 

Observação: As equipes das motivações participam até no momento celebrativo da assembleia. Sua 

presença é de suma importante porque ajudará a perceber quais as prioridades emergem no atual cenário 

da Diocese, ajudando na reflexão e estimulando ações específicas. Não podemos perder o foco: 

"motivações para eleger nossas prioridades em termos diocesanos".  

Resumindo: Nossa missão enquanto Equipe Motivadora  

1. Apresentação da urgência. (o que é?) 

2. Apresentar 10 razões/motivos que justifiquem a pertinência da urgência a partir do atual cenário 

pastoral da Diocese de Luz. (Cenário: aquilo que os relatórios indicarem + indicações da 3ª 

ADP + DGAE 2019-2013)   

3. Como tal urgência foi trabalhada até agora na Diocese?  
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4. Como ela responde aos anseios vindos dos questionários das paróquias?  

5. Indicações de pistas de ação para cada prioridade a título de sugestão para os delegados da 4ª 

ADE.  

Observações: Nosso trabalho é propor três prioridades para cada urgência. Cada prioridade deverá conter 

três ações a serem desenvolvidas. A estas ações nomeamos “pistas de ação”. Aquelas que forem 

aprovadas na assembleia será o conteúdo do plano diocesano de evangelização a ser elaborado por uma 

equipe designada pela coordenação de pastoral. Em tudo não podemos esquecer a importância do cultivo 

da espiritualidade que nos anima. Não descuidemos da oração pessoal e comunitária para bom êxito de 

nossa 4ª Assembleia Diocesana de Evangelização.  

 

 


