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APRESENTAÇÃO
Com muita alegria e esperança apresento o Plano Diocesano de Pastoral para
nossa Diocese de Teófilo Otoni. Ele é fruto das contribuições dos ministros ordenados, consagrados e fiéis cristãos leigos da Diocese. Esse texto é o resultado de
uma ampla escuta ao povo que tanto ama a Igreja e ao Espírito Santo que falava
no interior de cada um. Ele é fruto de muitas reuniões, viagens, orações, trabalhos
silenciosos e anônimos. Foram dois anos de trabalho em meio à pandemia do
novo coronavírus. Ousamos acreditar nos sonhos e, graças a Deus, tudo deu certo.
O lema bíblico que inspirará as nossas ações, nos próximos anos, remonta à
impactante palavra de Jesus a Zaqueu (Lc. 19, 5b) que lhe anunciou o seu desejo
de ficar em sua casa. A Diocese de Teófilo Otoni é a casa de Zaqueu, onde Jesus
quer estar. A imagem da casa apresentada neste texto é inspirada nas Diretrizes
da Ação Evangelizadora da CNBB 2019-2023. Essa casa é sustentada por quatro
pilares: Palavra, Pão, Caridade e Missão. São elementos que não podem faltar em
nossa vida cristã. De nossa casa devemos sair para irmos ao encontro de muitos
Zaqueus e Zaquéias que estão nas periferias existenciais e espirituais da sociedade.
Este plano de ação evangelizadora retoma a caminhada histórica de sessenta anos acontecida neste chão sagrado. Deparamo-nos com os nossos desafios.
Tomamos conhecimento da nossa realidade. Buscamos a iluminação bíblico-teológica. Fizemos as indicações pastorais e, por fim, elaboramos os projetos que
indicam o que realizar e quais estratégias utilizar para que eles sejam colocados
em prática. Tudo foi muito bem pensado, rezado, trabalhado e aprovado em assembleia. As decisões de uma Assembleia devem ser assumidas por todos.
Eis que temos um Plano de Pastoral. Peço que todos que vivem nesta Diocese
o acolham e o coloquem em prática. Esse é o tempo do nosso novo agir, especialmente nos pós-pandemia do novo coronavírus. É uma luz que se acende em
nosso caminho. É como a luz no caminho dos magos do Oriente que os levou até
Jesus (cf. Mt 2,1-12).
Agradeço ao Pe. Núbio Zini, Coordenador Diocesano de Pastoral, pelo zeloso
trabalho de acompanhamento em todas as etapas de nossa Assembleia, a qual
aprovou o Plano de Pastoral. Contamos com a colaboração generosa de membros
do CODILE, de sacerdotes, consagrados, seminaristas e muitos cristãos leigos. Muito obrigado a todos e Deus lhes dê a recompensa.
A Imaculada Conceição de Maria, Mãe desta Igreja, abençoe os nossos passos
e não nos deixe faltar o fervor necessário para uma renovada e ardorosa ação
evangelizadora. Não nos falte a alegria de acolher Jesus que vem chegando para
ficar em nossas casas.
Temos um Plano de Pastoral. Alegremo-nos!
Dom Messias dos Reis Silveira
Bispo Diocesano
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OBJETIVO GERAL
Evangelizar na Diocese,
a partir do Encontro com Cristo, na força do Espírito Santo,
numa ação missionária eficaz dos Batizados,
gerando fidelidade nos evangelizados,
alcançando os que se afastaram da vida eclesial
e os que não conhecem Jesus Cristo ou que O recusam,
chamando-os a se inserirem na comunidade
sustentada pelos pilares da Palavra, do Pão, da Caridade, da ação Missionária
e a cuidarem da casa comum.

Lema: “Devo ficar na tua casa” (Lc 19, 5b)
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INTRODUÇÃO
1. A Diocese de Teófilo Otoni, através deste Plano Diocesano de Pastoral, iluminado pelo Evangelho e pelas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no
Brasil 2019-2023 e de outros documentos da Igreja, bem como das novas realidades presentes na vida de seu povo, pretende continuar escrevendo sua história,
colocando em prática as conclusões do seu processo sinodal.
2. Conscientes de que sem uma verdadeira “conversão pessoal, comunitária e
pastoral” não conseguiremos corresponder aos sinais dos tempos, que exigem de
nós coragem e ousadia, renovamos o empenho em formar Comunidades Eclesiais Missionárias que respondam com amor e zelo à realidade que nos interpela,
impulsionando-nos a sair decididos e permanentemente em missão de forma
criativa, constituída por um conjunto de atividades concretas em prol de uma
renovação pastoral. Sem essa experiência de conversão, os agentes de pastoral –
seja qual for seu grau de responsabilidade na Igreja – não conseguem fazer brotar
as opções, os valores e as atitudes que dão dinamismo ao agir pastoral.
3. ‘‘Prefiro uma Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas,
a uma Igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças” (EG 49). Estas palavras do Papa Francisco muito nos interpelam e ao
mesmo tempo não nos permitem permanecer como estamos. Por isso, contemplando o Cristo missionário do Pai, queremos, como Igreja Particular, assumir os
compromissos deste Plano, conscientes de que as ações por ele apresentadas são
inspiradas pelo Espírito Santo, que acompanha e guia a Igreja nas “estradas do
mundo rumo ao Céu” (Prefácio Oração Eucarística V).
4. Este documento é composto por 6 capítulos. O Primeiro capítulo apresenta
a nossa Diocese situada no tempo e no espaço. Contempla-se a sua história de
evangelização e caridade. O Segundo capítulo nos ajuda a tomar consciência de
nossa realidade, do potencial evangelizador que temos e até que ponto o estamos utilizando. O Terceiro capítulo nos interpela diante dos desafios presentes na
cultura urbana e rural de nossa Diocese, os quais descobrimos juntos. O Quarto
capitulo nos encoraja por sentirmos a bondade de Jesus nos visitando e vindo
ficar em nossa casa. Sentimos o olhar amoroso de Deus sobre a nossa realidade.
O Quinto capitulo apresenta as indicações para assumimos juntos, colocando em
prática os compromissos que se fazem necessários nestes tempos atuais, de m
odo que a evangelização tenha zelo e cuidado pela casa em que habitamos. E
finalmente, no Sexto capitulo, temos os Projetos.

6

V P L ANO D I O C ES ANO D E PAS TO RA L

D I O C ES E D E T EÓ F I LO OTO N I

5. Este Plano de Pastoral será para nossa Igreja Particular um instrumento de
unidade e comunhão, pois aponta pistas concretas para anunciar a Palavra, oferecer o Pão que nutre a fé do povo, ser uma Igreja Samaritana, conscientizando
as próprias comunidades da necessidade de cuidar umas das outras, do ponto de
vista humano, ecológico, sustentável, econômico, social e religioso, agindo com
Caridade e praticando a Ação Missionária, sendo Igreja em saída.
6. O mesmo Espírito Santo que ilumina a nossa realidade, mova nossos corações e almas para que possamos acolher este documento como a voz de Deus
que agora nos fala mais uma vez e, assim atentos, possamos dinamizar em nossas
comunidades a acolhida e aplicação das orientações que este Plano de Pastoral
nos oferece em todo seu conteúdo, de forma que, como Igreja reunida em nome
de Cristo, testemunhem na diversidade o Reino de Deus rumo à plenitude.
7. A Virgem Imaculada Conceição, Mãe e protetora desta Igreja, nos acompanhe em nossas Comunidades Eclesiais Missionárias e nos inspire coragem e
entusiasmo para que sejamos verdadeiras testemunhas da alegria dos discípulos
missionários de Jesus Cristo.
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7

D I O C ES E D E T EÓ F I LO OTO N I

CAPITULO I
NOSSA HISTÓRIA
8. Teófilo Otoni é um município do interior do Estado de Minas Gerais. A cidade
localiza-se no vale do Mucuri, a nordeste de Belo Horizonte, capital do Estado. O
Município de Teófilo Otoni foi criado em 7 de setembro de 1853.
Em 1851, Theophilo B. Ottoni fundou no Rio de Janeiro a ‘‘Companhia Mucuri’’, a qual haveria de organizar o transporte fluvial e terrestre, bem como
explorar a região. [...] Um dia, num ponto a cerca de 200 km de distância
de Santa Clara, avistaram uma planície com bom clima e terra fértil. Theophilo B. Ottoni disse: ‘‘Aqui farei a minha Filadélfia!’’ - nome que ocorreu a
Theophilo B. Ottoni em virtude da grande e rápida prosperidade alcançada pela cidade norte-americana que leva ainda hoje o mesmo nome. No
aniversário da Independência, no dia 7 de setembro de 1853, Theophilo
B. Ottoni faz a inauguração de Filadélfia como centro das colônias do Mucuri. Ele escolhera a data de propósito, na intenção de brindar o grande
dia com uma nova cidade [...]. Em 1857, Filadélfia fora elevada a distrito e
freguesia da comarca de Minas Novas. Em 1876, a freguesia foi elevada à
categoria de cidade, com o nome de Teófilo Otoni, em homenagem ao
seu fundador, vindo a ser instalada oficialmente em 1881 .
9. A Diocese tem suas fronteiras pastorais com a Arquidiocese de Diamantina
e as Dioceses de Guanhães, Araçuaí, Almenara, Teixeira de Freitas, São Mateus e
Governador Valadares. A Diocese de Teófilo Otoni tem uma extensão territorial de
24.600 km². Filha do Concílio Vaticano II, a Diocese de Teófilo Otoni foi desmembrada da Diocese de Araçuaí, por indicação do seu então bispo titular DOM JOSÉ
MARIA PIRES. Ele pastoreava uma igreja com a extensão de mais de 60. 000 km²,
abrangendo grande parte do Vale do Jequitinhonha e todo o Vale do Mucuri situado dentro do estado de Minas Gerais. A Nunciatura Apostólica já tinha feito ao
Bispo a solicitação de transferir a sede da Diocese para Teófilo Otoni, uma cidade
maior e mais central, uma vez que a diocese de Araçuaí se estendia até Mantena,
no limite com o Espírito Santo.
10. Tendo visitado todo o território diocesano, DOM JOSÉ MARIA entendeu que
seria mais oportuno promover a criação de uma nova diocese, com sede em Teófilo Otoni. E assim, em 27 de novembro de 1960, pela Bula “Sicut Virentes Arbores”,
o Papa João XXIII erigia a nova Diocese, que seria instalada oficialmente no ano
seguinte. Em 60 anos de história a diocese tem o seu sexto bispo. São eles:
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11. Primeiro bispo: DOM QUIRINO nasceu no dia 22 de
novembro de 1918 na cidade de Gaspar – Santa Catarina.
Franciscano da OFM, ordenou-se presbítero em 28 de novembro de 1943. Foi nomeado bispo pelo Papa João XXIII
no dia 22 de dezembro de 1960. Sua sagração episcopal se
deu no dia 25 de abril de 1961 na cidade de Gaspar. Chegou
na cidade de Teófilo Otoni no dia 4 de junho de 1961. Organizou a estrutura física e econômica da Diocese. Visitando a
Diocese de Alba, na Itália, Dom Quirino consegue trazer para
Teófilo Otoni os primeiros padres italianos. Incentivou a formação de lideranças
leigas. As primeiras ordenações presbiterais para o clero diocesano aconteceram
nos anos de 1978 a 1982. A luz da Conferencia de Puebla, em 1979, realizou a 1ª
Assembleia Diocesana. Criou o seminário Maior do Nordeste de Minas, com os
cursos de Filosofia e Teologia também atendendo a outras dioceses, e que futuramente teria papel importante na formação teológica e pastoral de muitos leigos
da Diocese. Sua renúncia aceita foi publicada em 31 de julho de 1985. Aos 88 anos
faleceu no dia 20 de julho de 2007. Seu corpo encontra-se sepultado na Catedral
Imaculada Conceição em Teófilo Otoni.
12. Bispo auxiliar: DOM ANTÔNIO ELIZEU ZUQUETO nasceu no dia 29 de abril de 1928, natural de Resplendor - MG.
Frade capuchino, foi ordenado sacerdote no dia 19 de março de 1956. Em 1980, por motivo de saúde, Dom Quirino
pede à Nunciatura um bispo auxiliar e Dom Antônio Zuqueto veio para cumprir esta função, que durou dois anos. Nomeado bispo pelo Papa São João Paulo II, foi sagrado no dia
8 de junho de 1980, na cidade de Itambacuri – MG em nossa
Diocese. Em 1982 foi nomeado Bispo Diocesano de Teixeira
de Freitas e Caravelas.
13. Segundo bispo: DOM FERNANDO ANTÔNIO FIGUEIREDO nasceu no dia 1º de dezembro de 1939 em Muzambinho
- MG. Também franciscano da OFM, foi ordenado presbítero
no dia 16 de dezembro de 1967. Nomeado bispo pelo papa
São João Paulo II no dia 21 de janeiro de 1984, foi sagrado
no dia 10 de março do mesmo ano na Catedral Imaculada
Conceição em Teófilo Otoni. No dia 31 de julho de 1985 era
conduzido ao governo da Igreja Particular de Teófilo Otoni.
DOM FERNANDO foi chamado, em 1989, para diocese de
Santo Amaro, São Paulo.
V P L ANO D I O C ES ANO D E PA S TO RA L
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14. Terceiro bispo: DOM WALDEMAR CHAVES DE
ARAÚJO nasceu no dia 23 de junho de 1934 na cidade
de Bom Despacho - MG. Foi ordenado presbitério em 22
de setembro de 1962 e nomeado bispo pelo Papa São
João Paulo II em 18 de novembro de 1989, sendo sagrado em 3 de fevereiro de 1990. Em 18 de fevereiro de
1990, assumiu o pastoreio da Igreja de Teófilo Otoni. Foi
o primeiro bispo saído de um clero diocesano. A presença amiga e pastoral de DOM WALDEMAR registrou-se sobretudo na 2ª (1992) e 3ª (1996) Assembleias Diocesanas por ele convocadas
e presididas e na inauguração do 1º sínodo Diocesano por ele instaurado em
1996, mas interrompido com sua transferência para a Diocese de São João
D´El Rei, onde é bispo emérito.
15. Em situação de sede vacante que durou quase
dois anos, tivemos como Administrador Diocesano o Pe.
PIERO TIBALDI. Trabalhando em conjunto com o Colégio dos Consultores, ele conduziu com zelo o destino da
nossa Igreja favorecendo especialmente a organização
pastoral em nível diocesano, buscando a unidade das
Paróquias. Incentivou à criação do Curso Pastoral de Teologia noturna para leigos no Seminário Maior do Nordeste de Minas.
16. Quarto bispo: DOM DIOGO REESINK nasceu no dia
28 de junho de 1934 na Holanda. Franciscano da OFM,
foi ordenado presbítero em 15 de julho de 1962. Nomeado bispo pelo Papa São João Paulo II em 2 de agosto
de 1989, teve sua sagração episcopal em 21 de outubro
de 1989, exercendo parte do seu ministério na Diocese
de Almenara (1989 – 1998). Nomeado para a Diocese
de Teófilo Otoni em 25 de março de 1998, nela tomou
posse no dia 6 de junho de 1998 ficando à frente dessa
diocese até 2009 quando se tornou bispo emérito. Em quase 12 anos, seu
governo foi marcado como tempo de reflexão e revisão de posturas formativas, pastorais e administrativas. No dia 25 de novembro de 2009 teve seu
pedido de renúncia aceito pelo Papa Bento XVI, tornando-se bispo emérito,
vindo a falecer em 30 de maio de 2019.
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17. Quinto bispo: DOM ALOÍSIO JORGE PENA VITRAL nasceu no dia 23 de abril de 1955 no Rio de Janeiro. Teve sua
ordenação presbiteral para o clero diocesano de Belo Horizonte em 18 de janeiro de 1986. Foi nomeado bispo pelo
Papa Bento XVI no dia 11 de fevereiro de 2006 e sua ordenação episcopal ocorreu no dia 25 de março do mesmo ano.
Exerceu seu ministério como bispo auxiliar na Arquidiocese
de Belo Horizonte. Em 25 de novembro de 2009 foi nomeado Bispo de Teófilo Otoni e teve sua posse canônica no dia 5
de fevereiro de 2010, permanecendo aqui até setembro de
2017, quando foi nomeado pelo Papa Francisco Bispo de Sete Lagoas. DOM ALOÍSIO viveu a sua história com novos enfoques, conquistas e confrontando-se com
novos desafios: criação de outras paróquias; transferência dos seminaristas de Filosofia e Teologia do Seminário Arquidiocesano de Diamantina para o Seminário
de Caratinga; ampliação e construção da nova sede da Cúria Diocesana; reforma e
reabertura do Seminário de Filosofia e Propedêutico e do IFEV (Instituto de Filosofia Espírito e Vida) aberto ao público em geral com curso reconhecido pelo MEC;
remanejamento dos estudantes de Teologia para PUC-MG, criando o Seminário
Sagrado Coração de Jesus onde residem os seminaristas em Belo Horizonte; reforma da Casa de Oração onde são realizados retiros, encontros e estudos; criação
da Hospedaria Bendita para abrigar os acompanhantes de enfermos carentes da
região e do, o Bazar Sempre Viva para dar sustentabilidade à Hospedaria; reestruturação da administração e aprimoramento da Cúria Diocesana, entre outros.
18. Em situação de sede vacante e em conformidade
com o direito Canônico, foi escolhido Pe. AURILDES SOUSA SENA como Administrador Diocesano, trabalhando
em conjunto com o Colégio dos Consultores. Entre tantas tarefas administrativas, ajustou a contabilidade que
estava em débito, empossou as transferências anunciadas por Dom Aloiso e preparou a Diocese para a chegada
do novo bispo.
19. Sexto bispo: DOM MESSIAS DOS REIS SILVEIRA nasceu em 25 de dezembro de 1958 em Passos, Guaxupé MG. Realizou seus estudos filosóficos na PUC-Campinas e
os estudos teológicos no Centro de Estudo da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Foi ordenado sacerdote em 11 de
agosto de 1992. Foi o primeiro diretor pedagógico e formador do Seminário São José, do qual foi reitor. Também
foi reitor da Casa de Formação Presbiteral “Nossa Senhora
V P L ANO D I O C ES ANO D E PA S TO RA L
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das Dores”; membro do Conselho Presbiteral; membro do Colégio de Consultores
e do Conselho de Formação Presbiteral. Foi nomeado pelo papa Bento XVI para
a diocese de Uruaçu (GO) em 2007 e adotou como lema episcopal “Permanecei
em mim” (Jo 15,4). Permanecer em Cristo deve ser o esforço de quem é chamado
a servi-lo. Não é um lema de proteção, mas trata-se do desafio de segui-lo onde
quer que Ele vá, se necessário até à Cruz. Entre as ações desenvolvidas em seus
primeiros passos como pastor diocesano de Teófilo Otoni, destacam-se: Visitas às
Paróquias e algumas comunidades rurais realizando o sacramento do Crisma; estruturação da pastoral Presbiteral, da Pastoral Vocacional; constituição do novo
Conselho Presbiteral; transferências e ajustamentos na diocese. Convocou a 5ª Assembleia Diocesana de Pastoral, insistindo que o Plano de Pastoral tenha o olhar
de todas as Comunidades, Paróquias e Setores. Demonstrando seu carisma de pai
pastor muito acolhedor, tem sido grande incentivador para uma Igreja em saída.
20. O Brasão de Armas de DOM MESSIAS é estruturado
em forma de escudo eclesiástico partido: o primeiro de argente com três faixas de goles – armas dos Silveiras; o segundo de blau com uma flor-de-lis de argente sobre um
crescente do mesmo. O escudo está assente em tarja branca. O conjunto pousa sobre uma cruz trevolada de ouro. O
todo é encimado pelo chapéu eclesiástico verde, forrado de
vermelho, com cordões em cada flanco terminados por seis
borlas cada um, tudo em verde. Brocante sob a ponta da
cruz, um listel de goles com a legenda MANETE IN ME em letras de argente.
21. O Brasão de Armas da DIOCESE DE TEÓFILO OTONI
é estruturado em forma de escudo terciado em ponta (ou
pira): o 1º de sinopla com o monograma de Maria (M) de
argente sobreposto por uma coroa real de jalde; o 2º de sépia com uma cornucópia de jalde, forrada de sable donde
jorram pedras preciosas de argente; e o 3º de jalde com um
peixe de blau. O escudo se assenta sobre uma Cruz com um
traço e um Báculo de jalde, passados em aspa, tendo como
timbre uma mitra ornada. Sob o escudo, um listel de jalde
com a inscrição: DIOCESIS OTONIPOLITANA, ladeada pela data 27-11-1960, estando o dia e o mês à destra e o ano à sinistra, com letras e algarismos de sable.

TEÓFILO OTONI (MG). Prefeitura Municipal. 2019. Disponível em: <http://www.teofilootoni.
mg.gov.br/site/sobre/historia>. Acesso em: 20 abr. 2019.
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CAPITULO II
NOSSA REALIDADE
Dados quantitativos
22. Pelo gráfico abaixo fica demonstrada a estimativa populacional da Diocese de
Teófilo Otoni que soma 478.448 mil habitantes e, destes, 323.850 são católicos, 113.451
de denominações protestantes, 2.456 são espíritas, e os que se identificaram como
sem-religião são 25.581. Na Diocese somam-se 42 Paróquias, com 164 comunidades
urbanas e 527 comunidades rurais.
Gráfico 1 - Demonstração da população religiosa e não religiosa na Diocese de Teófilo Otoni.

Fonte: Dados do Censo IBGE 2010

Organização da Paróquia - Os Conselhos de Pastorais
23. A prática de “Conselho Pastoral” nas nossas Comunidades é expressão de uma
determinada maneira de nos entender como Comunidade cristã. Para ser comunidade
viva,, devem-se assumir todos os serviços que ajudam o povo cristão a viver sua missão no mundo. Assim, a Comunidade se organiza e se esforça para ter sua dimensão
missionária e participativa na organização por meio de uma caminhada solidária, onde
as pastorais, movimentos, serviços e organismos se ajudam na vivência do Evangelho,
afirmando-se como comunidades interligadas, que se organizam em conjuntos maiores: Comunidades, Paróquias, Setores, Diocese, tendo presente a universalidade da Igreja.
24. Das 42 Paróquias da nossa Diocese de Teófilo Otoni, 83% estão estruturadas com
Conselhos Paroquiais de Pastoral (CPP – correspondendo a 35 Paróquias) e 17% ainda não,
somando 7 Paróquias sem estes Conselhos. Quanto à organização das Comunidades o número cai para 64% as paróquias que tem suas Comunidades organizadas em conselhos de
Pastorais Comunitários (CPC) somando 27 das Paróquias e 36% a estruturar, isso leva a dizer
que 15 paróquias afirmam que suas comunidades ainda não têm conselhos estruturados.
V P L ANO D I O C ES ANO D E PA S TO RA L
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Gráfico 2 - Demonstração organizacional das Paróquias via seus Conselhos

Fonte: Dados da pesquisa para Assembleia Diocesana novembro 2019

25. A pesquisa realizada na preparação da Assembleia Diocesana em 15 e 16 de
outubro de 2019 apresentou os seguintes dados: por final de semana são rezadas
176 Missas e 459 Celebrações da Palavra em toda a Diocese, tendo uma ausência de
celebrações em 56 comunidades. Em porcentagem, 24% das Comunidades da nossa
Diocese tem Missa aos finais de semana, 68% rezam a Liturgia da Palavra e 8% ainda
não fazem a celebração.
Operários da messe
26. Dados referentes a setembro de 2021
Padres Diocesanos
34
Padres das Congregações Religiosas 12
Padres em experiência
04
Religiosas
50
Seminaristas

Propedêutico
Filosofia
Teologia

02
12
13

Fonte: Cúria Diocesana de Teófilo Otoni - 2021

27. Centenas de irmãos/ãs leigos/as em toda a Diocese trabalham para o bem da
Igreja. São aproximadamente 1.374 catequistas; 1.505 Ministros/as Extraordinários da
Distribuição da Comunhão Eucarística; 879 Ministros da Palavra; 929 Coordenadores.
Participam em média 29.839 pessoas por finais de semana em nossas celebrações e
39.778 são dizimistas.
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Gráfico 3 - Demonstração dos fiéis católicos participantes em nossas celebrações

Fonte: Dados da pesquisa para Assembleia Diocesana referentes a fevereiro 2020.

28. Ao colocar esses dados em porcentagem, percebe-se que aproximadamente
8% dos fiéis católicos da Diocese de Teófilo Otoni participam das celebrações dominicais a cada final de semana, enquanto 92% do quantitativo católico não participam liturgicamente das celebrações dominicais.
Vivência dos Sacramentos
29. Em toda extensão da Diocese somam-se hoje 2.164 crianças e adolescentes
se preparando para o Sacramento da Eucaristia e 2.255 jovens e adultos para o Sacramento do Crisma.
Gráfico 4 - Demonstração dos sacramentos de Batismos e Casamentos realizados
entre os anos de 2016-2018

Fonte: Dados da pesquisa para Assembleia Diocesana 2019
V P L ANO D I O C ES ANO D E PA S TO RA L
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Formação dos Leigos/as nos setores da Diocese
30. A pesquisa apurou que dos 7 Setores que compõem a Diocese de Teófilo Otoni,
em 5 deles há formação para os leigos/as e 2 não apresentaram resultados. Apurou
também que das 42 Paróquias existentes, em 35 há grupos de jovens e, desse total,
em 27 paróquias existem mais de uma atividade juvenil. Aproximadamente 26 paróquias das 42 afirmaram ter ações missionárias em suas respectivas paróquias.
Pastorais, Movimentos e Serviços existentes na Diocese
31. Pastorais: Catequética, Litúrgica, Batismo, Bíblica (Grupo de Reflexão), Dizimo,
Familiar, Juventude, Criança, Viúvas, Idoso, Vocacional, Pascom, Coroinhas e Acólitos,
Visitação, Rural, Sobriedade e Solidariedade, Carcerária, Música, Ministérios da Distribuição da Comunhão Eucarística, da Palavra e Exéquias, Povo de Rua, Acolhimento,
Indigenista, Social e Mulher.
32. Movimentos: RCC, Apostolado da Oração, Terços (com os Homens, com as Mulheres, com as Famílias e da Misericórdia), Mãe Rainha de Schoenstatt, Cursilhos de
Cristandade, Mães que Oram pelos Filhos, Sagrada Face, Mestres da Vida, Vicentinos,
FAC (Fraternidade de Ajuda Cristã), Grupos marianos, Legião de Maria, Casa de Nazaré,
Mulheres Unidas pela Fé, Mãos Ensanguentadas de Jesus, Clube de Mães, Ministério
Jovem, Grupo São Miguel e São Rafael e o Movimento de Fé e Política.
33. Serviços: EAC (Encontro de Adolescentes com Cristo), EJC (Encontro de Jovens
com Cristo), ECC (Encontro de Casais com Cristo) e SAV (Serviço de AnimaçãoVocacional).
34. Entre as respostas da pesquisa observa-se uma multiplicidade de pastorais e
movimentos existentes na nossa Diocese. A caminhada de todos, mesmo em meio às
dificuldades, se sustenta pela Graça Divina e juntos, asseguram renovado vigor a esta
Igreja Particular.
Realidade sociocultural
35. A população da área de abrangência da Diocese é, em sua maioria, de pequenas comunidades rurais. Há também pequenos centros urbanos, sendo Teófilo Otoni
a maior cidade da região. Esta população apresentae etnias diversas, onde encontramos povos indígenas com seu modo de vida quase original, comunidades quilombolas e diveros povos que migraram para a região, como alemães e libaneses dentre
outros. Culturalmente, recebemos a influência da cultura capixaba e bahiana em algumas regiões. Observa-se ainda um forte movimento de resgate da cultura popular
como Folia de Reis, Festas Juninas e Julinas.
36. A população é plural, sendo essa uma das grandes riquezas da nossa Diocese.
O seu povo, com todas as suas expressões culturais, faz dessa parte do Estado de Minas Gerais um lugar único e encantador.
37. Não se pode deixar de destacar a presença forte e marcante das mulheres, que
são lideranças familiares, comuntárias e religiosas, constituindo, em nossos vales, um
sinal amoroso da presença de Deus.

16

V P L ANO D I O C ES ANO D E PAS TO RA L

D I O C ES E D E T EÓ F I LO OTO N I

CAPITULO III
NOSSOS DESAFIOS
38. No Encontro Diocesano realizado em novembro de 2019, os participantes apontaram os seguintes desafios, os quais muito nos interpelam a olhar adiante para nossa
missão.
39. Pilar da Palavra: “Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos” (At 2,42)
– Na Iniciação à Vida Cristã e Animação Bíblica: pensar ações para encarnar a palavra;
desenvolver nos agentes de pastoral a consciência do trabalho pastoral em conjunto;
levar a palavra utilizando uma linguagem que as pessoas entendam; zelar pela qualidade das homílias; cuidar da formação inicial querigmático-mistagogica; formar grupos de
reflexão e oração; favorecer a Leitura Orante e a reformulação das estruturas paroquiais,
catequéticas e litúrgicas.
40. Pilar do Pão: “Eles eram perseverantes (...) na fração do pão e nas orações” (At. 2,42) –
Na Liturgia e Espiritualidade: pensar a evangelização na cultura urbana; articular ações
que visem reencantar os católicos praticantes e os afastados para uma conversão pessoal, comunitária e pastoral; desenvolver a maturidade dos leigos para que assumam
seu compromisso de forma mais autêntica; despertar o surgimento de lideranças nas
comunidades e oferecer formação de qualidade que alcance a todos, inclusive os da
zona rural; melhorar a participação efetiva dos agentes de pastoral nas formações solicitadas; acompanhar os Movimentos para que sejam um caminho de evangelização;
formar a Pastoral Litúrgica; favorecer o engajamento do cristão leigo como protagonista
da evangelização e responsável pela comunidade e ação pastoral; resgatar a centralidade do Domingo como Dia do Senhor por meio da participação na Missa Dominical e
Celebração da Palavra, respeitando o Ano Litúrgico nas suas especificidades.
41. Pilar da Caridade: “Eles eram perseverantes (...) na comunhão fraterna” (At 2,42) – No
Serviço à Vida Plena: fazer com que a diocese assuma de fato a “opção preferencial pelos
pobres”; pensar ações para o combate e prevenção às drogas que alcancem crianças,
adolescentes, jovens, adultos e idosos; revigorar as Pastorais Sociais; priorizar ações com
as famílias e com os jovens; dedicar atenção às inúmeras e novas formas de sofrimento
e exclusão; desenvolver grupos de apoio às vítimas de violência nas suas mais variadas
formas; dedicar atenção às inúmeras e novas formas de sofrimento e exclusão.
42. Pilar da Missão: “Passando adiante, anunciava o Evangelho a todas as cidades” (At
8,40) – No Estado Permanente de Missão: desenvolver o ardor missionário diante de
uma sociedade consumista e sem tempo; definir o rosto eclesial da Diocese; deixar clara
a Cristologia da Igreja; divulgar os valores pautados no evangelho; criar consciência missionária em toda ação pastoral desenvolver a missão permanente; revisar o dinamismo
das comunidades eclesiais missionárias, possibilitando que o anúncio de Jesus Cristo
transforme pessoas; desenvolver os projetos de visitas missionárias em áreas e ambientes não evangelizados de nossa Diocese; investir tempo, energia e recursos com os jovens; valorizar como espaços missionários os Hospitais, as Escolas e as Universidades, o
mundo da cultura e das ciências, os presídios e outros lugares de detenção; priorizar a
pessoa como objetivo da ação missionária e reforçar a cultura do encontro.
V P L ANO D I O C ES ANO D E PA S TO RA L
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CAPITULO IV
ILUMINAÇÃO BÍBLICO-TEOLÓGICA
43. Estamos acostumados a ver muitas coisas todos os dias. Nem sempre o
que vemos guardamos dentro de nós. As mídias sociais comunicam a realidade e
muitas vezes nos deixam saturados. A realidade passa por nós, mas outras vezes
passamos por ela sem nos darmos conta do que está acontecendo. “Vamos levando a vida”. É preciso avistar, contemplar, refletir, rezar e agir sobre a realidade. Existe
uma realidade diocesana a ser evangelizada.
44. A nossa realidade nos alegra e nos espanta. Existem muitas coisas boas
acontecendo entre nós. Notamos que existe um potencial evangelizador muito
grande em nosso meio. A bondade de Deus está se espalhando entre nós. Temos
também muitos desafios. A luz que vem do Senhor nos faz enxergar os nossos
desafios. Jesus nos ajuda a perceber como estamos e como devemos agir. Para
que possamos melhor perceber nossa realidade com seus desafios e como agir,
queremos que o desejo de Jesus se cumpra. Ele quer entrar em nossa casa. Nossa
casa precisa de Jesus. (cf. Lc 19,5b)
45. A casa é uma realidade que abriga a existência humana. Deus criou o mundo fazendo deste a casa comum. Antes de nascer, a criança é gestada no útero da
mãe abrigada pelo afeto ou desafeto da família. Ao nascer, encontra uma casa que
a acolhe. Estamos peregrinando neste mundo rumo à casa da Santíssima Trindade. É preciso ter uma casa que vá além das edificações físicas. Uma casa é mais do
que uma edificação. O ethos é a primeira casa do homem, é o lugar do abrigo do
ser humano. É onde se tecem as relações humanas, administram-se os conflitos
e projeta-se a vida. Jesus não tinha uma casa. Ele era um andarilho sem um lugar
para reclinar a cabeça (Mt 8,20), mas tinha um ethos que o abrigava: sua relação
filial com o Pai, sua compaixão com os pobres, os pecadores e os excluídos, sua
proximidade das crianças e das mulheres, o empenho em sua missão de anunciar
o Reino e amor do Pai. Esse era o ethos de Jesus que o amparava e o ajudava a
formar seus discípulos (Palestra do Pe. DANILO CÉSAR proferida na Assembleia do
Regional Leste II da CNBB em Belo Horizonte, em 2 nov. 2019)
46. Muitas vezes Jesus parava nas casas. Um dia foi à casa de Zaqueu o qual
queria vê-lo. Jesus estava atravessando Jericó. A multidão impedia as pessoas pequenas de enxergarem Jesus, como Zaqueu, que era de baixa estatura. Zaqueu
encontrou uma árvore, um sicômoro e nele subiu. Ficou aguardando a passagem
do Mestre. Quando Jesus chegou próximo à árvore levantou os olhos e disse: “Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em sua casa”. Ele desceu e o recebeu com
alegria. As pessoas comentavam que Jesus fora hospedar-se na casa de um pecador. Jesus, percebendo a atitude de Zaqueu, sua disposição interior de mudar
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de comportamento, disse-lhe: “Hoje a salvação entrou nesta casa” (cf. Lc 19,1-10).
47. Através de nossos encontros percebemos que mais uma vez Jesus quer
entrar na nossa casa que é a Diocese de Teófilo Otoni. Ele quer entrar nas casas
comunidades, nas famílias, nas casas físicas e principalmente no nosso ethos, ou
seja, nas nossas relações, emoções, ações e todas as vivências. É preciso que, à
semelhança de Zaqueu, o acolhamos com alegria.
48. As Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil referem-se à casa
como um lugar privilegiado de encontro com Jesus, pois neste espaço ele curava
enfermos, perdoava pecados, alimentava-se com os pecadores, refletia assuntos
importantes, orientava o comportamento e falava da importância de ouvir a Palavra de Deus (cf. DGAE 73). Uma casa com a presença de Jesus torna-se um espaço
de vida, onde se tem a coragem e a alegria de se viver.
49. Para o acolhimento de Jesus em uma casa não é preciso que essa seja luxuosa ou espaçosa. Jesus olha mais a casa do coração. No espaço das casas em que
Jesus entrava havia pessoas pobres e também gente de maior condição econômica. Foi a partir das casas que o cristianismo começou a se organizar. Não havia
templos. As pessoas se reuniam nas casas. Muitas vezes se dizia: “A Igreja hoje é na
casa de João, da Maria” e assim por diante. A casa se tornava igreja templo. Hoje se
faz necessário recuperar essa dimensão da Igreja nas casas. As pequenas comunidades missionárias se formam nas ruas, condomínios, aglomerados, unidades habitacionais, bairros, povoados, aldeias, grupos por afinidades e ali se pode acolher
Jesus que quer entrar nestas casas. Nestes espaços, as coordenações se dão pelo
testemunho e presença dos cristãos leigos e leigas, muitas vezes com a proeminência das mulheres. O Ministro ordenado nestes espaços deve ser o cuidador e
animador das comunidades missionárias que aí vivem (cf. DGAE 84).
50. Para que a casa permaneça firme, vença as tempestades, Jesus disse que
é preciso construí-la sobre a rocha firme (Mt 7,24-27). Trata-se da fortaleza que o
discípulo precisa encontrar. Uma casa, além de uma boa fundação, também precisa dos pilares que a amparam. As Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no
Brasil 2019-2023 apresentam quatro pilares necessários para o sustento da casa:
Palavra, Pão, Caridade e Ação Missionária.
51. Muitas vezes recordamos das boas conversas nas casas, especialmente nas
noites frias, tendo um bule de café, um prato de biscoito, bolo de fubá e uma
lata de brasas para aquecer os pés. As palavras fluíam naturalmente, recordavam
os fatos e faziam acordar para a realidade. Quando as Diretrizes falam da Palavra
remetem à importância da Palavra de Deus ressoando nas casas. Jesus vem às
nossas casas para nos trazer a Palavra da Salvação. Vamos às comunidades para
nos alimentarmos da Palavra Divina. Nas pequenas comunidades missionárias se
V P L ANO D I O C ES ANO D E PA S TO RA L
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pode fazer a experiência de ter um encontro com a viva Palavra de Deus.
52. Há uma grande necessidade de reiniciar na fé cristã as pessoas que se
afastaram da Igreja ou os batizados que nunca foram evangelizados. Questionamentos brotam no profundo do coração de quem quer evangelizar. As pessoas
que frequentam a Igreja não teriam uma luz para acender aqueles pavios que se
apagaram? Vamos permitir que mais luzes se apaguem? É preciso que as pessoas
que vão à Igreja recebam o anúncio do Evangelho e o façam transbordar de si
mesmas. Os que procuram a Igreja não vão para participar de uma aula, de uma
palestra, mas para celebrar e, nesta celebração, é preciso que haja um anúncio
que preencha o vazio da vida. É preciso recuperar a dimensão do anúncio, do
estudo e da oração e vivência a partir da Palavra de Deus. Mas vale lembrar que
não basta ler ou estudar a Sagrada Escritura, pois a “inteligência das Escrituras exige,
ainda mais do que o estudo, a intimidade com Cristo e a oração” (VD 86). A entrada
de Jesus na casa de Zaqueu permitiu que ele lhe falasse ao coração e sua vida
mudou. Jesus precisa entrar em nossas casas com sua palavra viva.
53. Somos um povo que, além de comunicar e receber comunicação, peregrinamos. Todo peregrino sente fome. Precisamos do pão. O pão é o sustento para
nossas vidas. É preciso encontrar nas comunidades o Pão que nutre a fé. O Pilar
do Pão nos remete à celebração da Eucaristia. Domingo é dia de Missa ou de celebração na comunidade. Não podemos permitir que as pessoas passem fome da
Eucaristia. Sem o sustento eucarístico a comunidade fica frágil, adoece e perde a
força para caminhar.
54. É preciso realizar uma Liturgia que preencha o coração. Uma Liturgia em
que se descobre Jesus e com Ele se encontra. É preciso despertar a saudade de
reencontrar o Senhor. Fome e saudade devem nos fazer aproximar da mesa eucarística. Essa Mesa está no centro da celebração da fé cristã. A comunidade nutre
a sua fé pela oração. “Pela oração cotidiana os membros da comunidade se sentem
consolados, redescobrem sua dignidade de filhos e filhas de Deus, tomam consciência
de que são colaboradores de Deus na missão e são impelidos a saírem ao encontro
das pessoas e à prática da misericórdia” (DGAE 95). É preciso superar a ideia de que
agir já é oração. Quando confundimos agir com rezar chegamos a abreviar ou
dispensar os tempos de oração e de contemplação. Não podemos contentar só
com reuniões e planejamentos. É preciso orar (Cf. DGAE 97).
55. Uma marca profunda de Jesus é o amor. A caridade deve ser o nosso jeito
de amar e servir. A Espiritualidade fortalece o cristão para que possa se colocar a
serviço da vida e da sociedade. É preciso não só dar o pão, mas ter tempo para comer com o pobre sem excluí-lo, pois a verdadeira caridade conduz para o encontro. É preciso chorar com quem chora, rir com quem está alegre e amar até quem
nos faz o mal. Caridade não é dar algo e ficar com a consciência tranquila, mas o
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dar deve ser uma oportunidade para se aproximar. “Nós queremos chorar para que
a sociedade seja também mais maternal para que, em vez de matar, aprenda a dar à
luz, para que seja promessa de vida. Choramos quando recordamos os jovens que já
morreram pela miséria e pela violência, e pedimos que a sociedade aprenda a ser mãe
solidária” (ChV, 75 in DGAE 104).
56. É preciso promover a cultura da vida e da dignidade humana. Para isso
se faz necessário buscar solução para o problema da moradia, das doenças, da
violência, das migrações, do abandono de crianças e idosos, da perda de sentido
da vida, do suicídio, do vazio existencial, do transporte, da educação, do pouco
silêncio capaz de guardar segredo. A vida é um dom imenso que precisa ser preservado. Através da caridade se contempla o rosto sofredor de Jesus.
57. Existem rostos que clamam por nosso olhar de compaixão e acolhida,
como os rostos de irmãos de outras religiões, dos indígenas, dos quilombolas, das
crianças sem pais, dos menores abusados sexualmente, das mulheres ameaçadas
e das pessoas enfermas e sem esperanças. A caridade ajuda o cristão alcançar e
amar os irmãos sofredores.
58. O Pilar da Ação Missionária nos indica a sermos pessoas em constante missão. A missão é algo que faz parte da Igreja. Não se pode votar se a Igreja será
missionária ou não. Ela é missionária. A Igreja é povo de Deus, logo todos os batizados são missionários. Especialmente as pessoas que frequentam a Igreja para
as Missas e Celebrações devem se conscientizar de que são missionárias. Não dá
para delegar a nossa missão a outras pessoas. É preciso que cada batizado seja
diariamente missionário. Nenhum cristão deveria dormir tranquilo sabendo que
existem irmãos seus que estão nas trevas. A voz de Deus precisa ecoar entre nós.
59. Foi grande a satisfação de Zaqueu ao receber Jesus em sua casa. Queremos
que ele venha e nos ajude a erguermos a casa sustentada pelos pilares da Palavra,
Pão, Caridade e Ação Missionária. Quer de forma organizada ou individualmente
é preciso anunciar a boa nova de Jesus. Tem sido muito interessante a missão
jovem realizada em algumas paróquias. Eles realizam as visitas missionárias e vão
conhecendo muita gente que sofre. Somos uma Igreja em saída. Quem sai corre
o risco de sujar, cair e avistar um horizonte mais amplo.
60. A decisão de Jesus de ir para a casa de Zaqueu fez a este muito bem. Zaqueu se converteu. É preciso muito desapego para prosseguir. Peçamos a Jesus
que entre na nossa casa, em nossa Diocese de Teófilo Otoni e nos dê vida.
61. É preciso permitir que Deus veja a nossa realidade, nos ajude a avistá-la e
nos ilumine para as ações a partir dos pilares da Palavra, do Pão, da Caridade e da
Missão.
V P L ANO D I O C ES ANO D E PA S TO RA L
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CAPITULO V
INDICAÇÕES PRÁTICAS
62. Realizada a primeira etapa de escuta e consulta a todos os setores da Diocese, onde se fizeram presentes dezenas de padres, religiosos (as) e cristãos leigos (as),
foram apontadas inúmeras indicações e informações a elas vinculadas. Diante da
necessidade de condensá-las, estão todas aqui apresentadas de forma resumida e
colocadas como questões que deverão ser um luzeiro a iluminar a Igreja Particular
de Teófilo Otoni.
63. No pilar da Palavra: Jesus precisa ser conhecido com o ardor de João Batista;
Priorizar as pequenas comunidades eclesiais ao redor da Sagrada Escritura como
fruto imediato da visita missionária, pois Jesus é Palavra viva que germina e floresce
no meio do povo. Para a Formação das lideranças, indicam-se Curso de Teologia
para leigos nos setores, prioritariamente, e também em nível de Diocese; Formação
dos Animadores das comunidades, dos grupos de ação pastoral e dos movimentos
com ênfase em Liturgia, Catequese, História da Igreja, Canto e Diretrizes Litúrgicas;
Escola de Formação Bíblico-Teológica por semestre (levando em conta postura,
catecismo, oração, encontros dinâmicos, atualidades práticas, oficinas); Formação
litúrgica para Ministros da Palavra e Exéquias/esperança; Valorizar a Juventude Missionária, visando a formação através do estudo bíblico da palavra; Criar um projeto de formação integral e continuado para as lideranças e agentes de pastoral. Se
Jesus crescia em sabedoria, graça e estatura (cf. Lc 2,52), há que se favorecer uma
Catequese unificada a partir da escolha de bom material para formação infantil,
juvenil e adulta; Formar e fidelizar a partir da catequese da Iniciação à Vida Cristã;
Anunciar a Palavra utilizando uma linguagem que as pessoas entendam, zelando
pela qualidade das homilias e reflexões da Palavra; Valorizar a Leitura Orante da Palavra; Investir mais em Grupos de Reflexão (estudos bíblicos); Manifestar a alegria
de ser cristão católico.
64. No pilar do Pão: sugere-se a Bíblia em braile e tradução em libras nas celebrações e transmissões; Articular a relação entre Fé e Vida, contemplando a relação
fecunda entre Liturgia e Evangelização, valorizando a realidade da comunidade
e seus desafios; Considerar o dinamismo da Liturgia, favorecendo a formação de
qualidade para lideranças e agentes de pastoral; Fortalecer e incentivar a Pastoral
litúrgica por meio de uma formação mistagógica; Valorizar as expressões genuínas
da piedade popular e a realidade do Povo de Deus, desenvolvendo uma Pastoral
de Conjunto respeitando a rotatividade do clero e obedecendo às determinações
diocesana; Conhecer a Liturgia e valorizar o espaço litúrgico; Criar a Pastoral Litúrgica Diocesana para apresentar as Diretrizes a todas as paróquias e comunidades,
estimulando a formação litúrgica; Criar um Diretório Litúrgico Sacramental com inspiração catecumenal; Promover Celebrações, Encontros e Evangelização nas ruas
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e periferias, zelando pela comunicação, para que aconteça o resgate das pessoas
que se afastaram no período da Pandemia; Fortalecer os que se mantiveram perseverantes; Reanimar os batizados que estão distantes da comunidade; Estimular a
formação da Pastoral da Comunicação para fortalecer a espiritualidade das pessoas.
65. No pilar da Missão: priorizar os excluídos e protagonizar os leigos; Buscar
a Juventude onde ela está, considerando a Juventude missionária (visitas), pois a
Juventude quer viver; Celebrar os costumes, a fé, a cultura e o cuidado; Aliar Vida e
Missão; Desenvolver projetos de visitas missionárias a áreas e ambientes mais distanciados da Igreja; A cultura do encontro deve ser o pano de fundo para a missão
permanente; Despertar a consciência das comunidades afim de que valorizem as
periferias, priorizando seu encontro com Jesus Cristo; Garantir a Identidade Cristã; Despertar comunidades, pastorais, movimentos, serviços e organismos para a
dimensão missionária; Facilitar o acontecimento da Igreja nas casas, nas praças e
periferias;. Criar Conselhos Missionários nos níveis paroquial, setorial e diocesano;
Formar os agentes missionários (atuais e novos), inclusive as pessoas que fazem a
caridade e evangelizam através da Caritas, dos Vicentinos e outros; Levar a Palavra
e dar testemunho aos irmãos em situação de rua; Realizar missão evangelizadora e
acompanhamento nas ruas e nas famílias das comunidades e das paróquias.
66. No pilar da Caridade: fazer acolhimento a todos na Igreja sobretudo os mais
humildes; Transmitir sinais durante as celebrações e reuniões; Servir aos mais pobres; Sair a caminho do próximo; Criar um diálogo com as organizações governamentais e não governamentais; Fazer com que a Diocese assuma de fato a opção
preferencial pelos pobres; Fortalecer as políticas públicas à luz da Doutrina Social
da Igreja; Favorecer o encontro pessoal com Jesus Cristo no espírito de uma Igreja
Samaritana; Apoiar o Movimento de Fé e Política; Ampliar a Cáritas Diocesana; Fortalecer e resgatar as Pastorais Sociais em especial as da Sobriedade, da Pessoa Idosa
e a Pastoral da Criança; Criar uma escola permanente de formação de cidadania,
ligando fé, gestão e política apartidária; Colocar em prática o Método Ver-Julgar-Agir; Resgatar os Jovens que estão nas periferias da existência humana (sobretudo
pela Pastoral Carcerária e afro-brasileira); Amar e Servir deve se relacionar à vida
plena para todos. Com relação a Jesus no Campo, criar a Pastoral da Agroecologia em toda a diocese; Fortalecer a Pastoral Rural; Desenvolver um trabalho mais
voltado para as comunidades rurais, uma vez que a pesquisa do instrumento de
trabalho demonstra isso. Com relação aos recursos, criar um grupo gestor para administração dos recursos das Campanhas realizadas na Diocese; Criar Conselhos
Econômicos nas paroquias onde ainda não existem; Criar um fundo diocesano para
manutenção das atividades pastorais; Criar a Pastoral do Dízimo Diocesana para implantar um fundo de solidariedade; Criar um fundo de solidariedade para socorrer
os pobres, em que cada paróquia destinaria 1% do seu dízimo para esta finalidade;
Criar uma comunidade terapêutica masculina (a feminina já existe) para tratar os
dependentes.
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CAPITULO VI
PROJETOS PASTORAIS
67. Na segunda etapa das Assembleias Setoriais, à luz e inspiração das informações e indicações acima pontuadas, nasceram diversos Projetos Pastorais organizados pelos pilares da ação evangelizadora. Estes foram apresentados à 5ª Assembleia
Diocesana que aprovou a instauração dos que estão apresentados a seguir.
NO PILAR DA PALAVRA
68. Formação Teológico-Pastoral
Objetivo
Formar permanentemente no âmbito da Palavra e da Teologia
Pastoral os leigos, especialmente as lideranças comunitárias
Quem realizará Equipe de Formadores: Padres, religiosos(as) e leigos(as)
capacitados e especializados
Onde
Diocese, Setor e Paróquias
Como
Módulos presenciais ou on-line
Quando
De modo permanente a partir do calendário diocesano e
setorial
69. Crescer como Discípulo
Objetivo
Promover a formação inicial e permanente de catequistas e
catequizandos na iniciação à vida cristã pelo método
Querigmático-mistagótico
Quem realizará Pastoral Catequética
Onde
Diocese, Setores e Paróquias
Como
Cursos, vivências, retiros e formulação de uma base
catequética comum para toda a Diocese com material e
Diretório diocesano
Quando
De modo permanente de acordo com calendário definido
pela Pastoral Catequética
NO PILAR DO PÃO
70. Formação Litúrgica Pastoral
Objetivo
Criar uma Comissão Diocesana que cuidará da formação
litúrgica e espaço litúrgico
Quem realizará Assessores litúrgicos diocesanos
Onde
Diocese e setores
Como
Indicação de membros pelos setores
Quando
Primeiro semestre de 2022

24

V P L ANO D I O C ES ANO D E PAS TO RA L

D I O C ES E D E T EÓ F I LO OTO N I

71. Conhecer e Celebrar
Objetivo
Criar o Diretório Litúrgico-Sacramental
Quem realizará Comissão de Liturgia
Onde
Diocese
Como
Estudo, pesquisa e elaboração, considerando a realidade
diocesana
Quando
2022
NO PILAR DA MISSÃO

72. Jesus nas casas
Objetivo
Criar equipes de visitação missionária que deem
prioridade aos excluídos, sofredores, famílias e afastados
Quem realizará Equipes de Ação Missionária, Pastorais e Movimentos,
Setor Diocesano de Juventude
Onde
Casas das zonas urbanas e rurais
Como
Visitas missionárias e acompanhamento
Quando
Ação permanente
73. Ide e anunciai
Objetivo
Promover o encontro com Cristo através da ação
missionária e vocacional
Quem realizará Ministros ordenados, agentes de pastorais e
movimentos, religiosos, religiosas, seminaristas,
leigos e leigas, SAV
Onde
Todas as paróquias da Diocese
Como
Através das Santas Missões Populares (SMP)
Quando
Calendário definido pelos Setores
NO PILAR DA CARIDADE
74. Vida Nova
Objetivo
Atender os dependentes químicos masculinos
Quem realizará Caritas, Pastoral da Sobriedade e OSCOM em parceria
com a Fazenda da Esperança e Pastoral Sociais
Onde
A definir
Como
Parcerias com poder público e encaminhamentos
da Fazenda da Esperança
Quando
A partir de 2022
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75. Jesus no campo
Objetivo
Criar a Pastoral da Agroecologia, diminuir o êxodo rural
e promover a consciência ecológica
Quem realizará Coordenação diocesana da pastoral da agroecologia
Onde
Em toda a diocese
Como
Seminários, parcerias, convênios e reuniões
Quando
A partir de 2022
76. Fé e cidadania
Objetivo
Formar a consciência critica a partir da Doutrina Social da
Igreja, celebrar a Semana Social Brasileira, fortalecer o
movimento Fé e Política, Povos e Comunidades tradicionais,
criar a Comissão de Justiça e Paz
Quem realizará CODILE, CEB’s, Movimento de Fé e Política,
Pastorais Sociais e Caritas
Onde
Diocese, Setores e Paróquias
Como
Estudo da Doutrina Social da Igreja,
criação de equipes específicas
Quando
Ação permanente
77. Jesus Liberta e Partilha
Objetivo
Ampliação da Caritas Diocesana em todas as paróquias
e animar e reestruturar a pastoral do Dízimo.
Quem realizará Caritas Diocesana, Pastorais Sociais e Pastoral do Dízimo.
Onde
Toda a Diocese
Como
Formar uma equipe constituída de pessoas sensíveis
ao social; Criação de folders, vídeos e mensagens
mensais sobre o dízimo.
Quando
2022-2023
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
78. Este Plano Pastoral constitui um importante referencial da Ação Evangelizadora desta Igreja Particular; trata-se de um instrumento que norteia a Coordenação e convoca todos os cristãos ao cumprimento da sua missão eclesial.
79. O Plano Diocesano de Pastoral foi elaborado a partir das DGAE 2019-2023,
das prioridades do Regional Leste 2 da CNBB, de uma Pesquisa diocesana sobre
a ação pastoral e do desejo do Bispo Diocesano e de toda a Diocese ao celebrar
sua caminhada histórica de 60 anos de evangelização. Seu percurso é de uma
verdadeiro processo sinodal: o processo se iniciou em 2019 e, desde então, foram realizadas 14 rodadas de encontros, 2 em cada setor da Diocese, envolvendo quase a totalidade das paróquias. Também houve abertura para recepcionar
as contribuições de todos os padres, religiosos (as) e cristãos leigos (as), que
desejassem fazê-lo. Além disso, houve discussão em todos os Conselhos diocesanos, assim como inúmeras reuniões de pastorais, movimentos, serviços e
organismos para estudar e formular propostas ao documento, que contou com
uma infinidade de sujeitos contribuindo nesta caminhada. Assim, mesmo em
meio à grave pandemia da COVID-19, este Plano Diocesano de Pastoral nasceu
e será para a Igreja Particular de Teófilo Otoni um luzeiro a iluminar mentes e
corações, norteando a caminhada diocesana e convocando todos (as) a uma
verdadeira conversão pessoal, social, comunitária e eclesial.
80. Este Plano foi construído de modo aberto e participativo e assim permanecerá com definições claras e, ao mesmo tempo, flexíveis, assegurando que,
na sua eficácia, seja adaptável aos novos paradigmas. Torna-se assim um marco
norteador diocesano que deve se efetivar na concretude prática em todas as
realidades e todos os rincões desta Igreja Particular.
81. O Plano de Pastoral nos convoca a evangelizar, de acordo com as novas
realidades e desafios emergentes. Iluminados pelo Espirito Santo e direcionados
pelo Plano Diocesano, evitemos os riscos de nos perder na caminhada. É imprescindível o envolvimento de todos(as), lembrando que a eficiência da ação
evangelizadora não se mede pelo número de atividades propostas e concretizadas, mas, sobretudo, pela nossa abertura à ação de Deus.
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ANEXO – SETORES
PASTORAIS E PARÓQUIAS

SETOR: ÁGUAS FORMOSAS
Paróquia São Sebastião – Machacalis
Paróquia São Boa Ventura – Águas Formosas
Paróquia Senhor Bom Jesus – Crisólita
Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Pavão
Paróquia Nossa Senhora D’ajuda – Novo Oriente
SETOR ATALÉIA
Paróquia São João Batista – Ouro Verde de Minas
Paróquia Imaculada Conceição – Frei Gaspar.
Paróquia Santa Cruz – Ataleia
SETOR ITAMBACURI
Paróquia Nossa Senhora dos Anjos – Itambacuri
Paróquia São Pedro – Pescador
Paróquia São Jorge – Nova Módica
Paróquia São José – São José do Divino
Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Jampruca
Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Frei Inocêncio
Paróquia Senhor Bom Jesus – Campanário
SETOR MALACACHETA
Paróquia Santa Rita – Malacacheta
Paróquia Imaculada Conceição – Setubinha
Paróquia Nossa senhora da Glória – Franciscópolis
Paróquia Senhor Bom Jesus – Poté
Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Ladainha
Paróquia Senhor Bom Jesus – Concórdia do Mucuri
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SETOR MANTENA
Paróquia Santo Antônio – Mantena
Paróquia Nossa Senhora das Graças – Mantena
Paróquia Sagrada Família – Nova Belém
Paróquia Bom Jesus – Itabirinha
Paróquia Bom Jesus – Mendes Pimentel
Paróquia São Felix de Cantalice – São Félix de Minas
Paróquia São Geraldo – Central de Minas
Paróquia São João Batista – São João do Manteninha.
SETOR NANUQUE
Paróquia Senhor Bom Jesus – Serra dos Aimorés
Paróquia Imaculada Conceição – Nanuque
Paróquia São José – Nanuque
Paróquia São Sebastião – Carlos Chagas
SETOR TEÓFILO OTONI
Paróquia Catedral da Imaculada Conceição
Paróquia Nossa Senhora de Fátima
Paróquia Nossa Senhora dos Pobres
Paróquia São Benedito
Paróquia São Francisco
Paróquia São Jacinto
Paróquia São Sebastião
Paróquia Santa Luzia
Paróquia Santo Antônio
Paróquia Santuário Senhor Bom Jesus
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