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PARÓQUIA NOSSA SENHORA CONSOLATA
SGAN 913 - MODULO C - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF
TEL.: (61) 3272-2276 / 3347-5832
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APRESENTAÇÃO
PROJETO 1: Assistência e Promoção Social
ATIVIDADE
ESPONSÁVEL
QUANDO?
CPP

A partir do
1º sem/2018

COMO?
Visitas, planilhas,
pesquisas

A partir do 2º
sem/2017

A partir do 2º
sem/2017
A partir do
2º sem/2018

PROJETO 2: Doutrina Social da Igreja
ATIVIDADE
ESPONSÁVEL
QUANDO?
CPP
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A partir do
2º sem/2018

CPP

A partir do
1º sem/2018

CPP

A partir do
1º sem/2018

CPP

A partir do 1º
sem/2018

CPP

A partir do
1º sem/2019

Abordagem, contatos,
visitas

COMO?
Estudo, debates
experiências

É com muita alegria e louvor a Deus que apresento o
Plano Paroquial de Evangelização da nossa Paróquia Nossa Senhora
Consolata, para o período de 2017- 2020. O Plano está em sintonia com
o Plano de Pastoral da Arquidiocese e com as Diretrizes da Igreja
Católica do Brasil.
É fruto da colaboração de ampla equipe de lideranças e foi discutido,
enriquecido e aprovado pela Assembleia Paroquial de 5 de agosto
passado.
O Plano, além de um breve contexto sociocultural e religioso da
Paróquia, contém o Objetivo Geral e as Prioridades das cinco
Urgências da ação evangelizadora da Igreja. Cada Urgência, com
fundamentação bíblica e do Magistério, se concretiza em um ou mais
Projetos pastorais. Cada Projeto tem objetivos e atividades a serem
realizadas pelas Pastorais, Movimentos, Serviços e por todo o Povo de
Deus. O Plano contempla também a Programação das Atividades de
cada Urgência.
Para que o Plano alcance os frutos esperados, é indispensável a
colaboração de todos os membros das Pastorais, Movimentos e
Serviços. O Conselho Pastoral Paroquial (CPP), fortalecido pelo
Conselho de Assuntos Econômico (CAE), coordenará e animará a
realização do Plano. Fazendo acontecer esses projetos e atividades,
juntos, estaremos construindo uma Igreja “discípula, missionária,
profética e misericordiosa”. Motivados pelo Papa Francisco, somos
chamados a ser Igreja missionária, “Igreja em saída”, testemunhando a
alegria do Evangelho, com especial atenção às ovelhas que mais
sofrem e aos afastados.
Agradeço a todas as pessoas que colaboraram generosamente na
elaboração deste Plano. Sobre elas, sobre todos os participantes da
Assembléia, membros das Pastorais, Movimentos e Serviços e sobre
todo o Povo de Deus, convocados a participar deste “mutirão”, a Bênção
generosa de Deus e de nossa Mãe e Padroeira, Nossa Senhora
Consolata.
Brasília, 8 de outubro de 2017
Festa do Bem Aventurado José Allamano
Pe. Lírio Girardi- Pároco
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Contexto sociocultural e religioso da
Paróquia Nossa Senhora Consolata.
A Paróquia Nossa Senhora Consolata está localizada na Asa Norte. Foi criada
em 20 de junho de 1964, por Dom José Newton de Almeida Baptista, primeiro
Bispo de Brasília.
A área paroquial se estende por 3,8 km² e abrange 15 quadras, com residências,
instituições públicas e privadas e comércios locais. São 18.000 habitantes,
tendo as quadras maiores cerca de 2,4 mil moradores. As menos populosas
estão ao redor da Igreja Matriz, com poucos prédios, apenas casas.
A economia da região se move pelo farto comércio local e serviço público. Na
área paroquial, estão: o Tribunal Regional do Trabalho, uma sede do Banco do
Brasil, duas sedes da Caixa Econômica Federal, a unidade da APAE DF, outras
escolas, entre outras instituições públicas e privadas. O comércio de serviços é
amplo, com vários restaurantes, oficinas mecânicas e revendas de automóveis.
A população, em sua maioria, é de cristãos católicos, mas não muito
praticantes. Também há um bom número de espíritas. Ao lado da Paróquia, há
uma mesquita, um centro de umbanda e outras igrejas cristãs, incluindo as
pentecostais.
Socialmente, a região da Paróquia é considerada de alto poder aquisitivo, mas
há pobreza que se mostra na quantidade significativa de moradores de rua e nas
residências minúsculas, em prédios baixos, atrás dos comércios principais. É
também assolada pelo consumo e tráfico de drogas. Não há delegacias ou
postos de polícia, na região. Os furtos, pequenos roubos e sequestros
relâmpagos, nas áreas de maior movimento, são comuns. Também é uma
região típica da prostituição, no Distrito Federal.
A Consolata é uma das primeiras paróquias de Brasília. Hoje, Arquidiocese de
Brasília tem 150 paróquias. A Asa Norte é uma das regiões mais tradicionais e
históricas da Capital e sua primeira quadra, inteiramente construída, a 312
Norte, pertence à Paróquia, e até hoje, é a mais populosa da região e sua
história está profundamente ligada à Paróquia.
Inicialmente, as celebrações e encontros aconteceram em uma espécie de
galpão erguido às margens da Avenida W3. Depois, passou-se a um outro
galpão, maior e mais estruturado, em terreno que passou a ser de propriedade
dos Missionários da Consolata. É onde funciona o Colégio JK. A Igreja
Matriz foi inaugurada, no dia 31 de maio de 1981.
A Paróquia representou, historicamente, uma força reconhecida, no cenário
eclesial da cidade. Entre os anos 60 e 90, houve intensa atividade pastoral, com
celebrações muito frequentadas, grupos de música e outras expressões de
cultura e grande presença da juventude. Desse período, surgiram vocações,
como um padre diocesano e um religioso beneditino, além de numerosas
lideranças leigas e nomes de referência, para a vida política e social do DF.
No início da década de 90, a Paróquia atuou na construção de casas, para
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PROJETO 2: Cada Quadra, Uma Comunidade
ATIVIDADE

ESPONSÁVEL

QUANDO?
A partir do
2º sem/2017

A partir do 1º
sem/2018

3 - Organização da
EAMQ

CPP

COMO?
Planilha, visitas

Convite, visitas,
programação

A partir do 1º
sem/2018

Indicações, convites

1º sem/2018

Diálogo, orações
celebrações, etc.

2º sem/2018

Visitas, convites,
Estudo, troca de
experiência, programação

QUANDO?

COMO?

PROJETO 3: Liderança Cristã
ATIVIDADE

ESPONSÁVEL
CPP

A partir do
1º sem/2018

Convites, estudo,
dinâmicas, experiências
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ATIVIDADE

ESPONSÁVEL

QUANDO?

CPP

A partir do
1º sem/2018

CPP

Escala por Quadra,
envolvimento na Liturgia
Escala por Quadra

A partir do 2º
sem/2017
CPP
5 - Ampliação da
Past. Cominicação

2º sem/2018

1º sem/2017
A partir do
1º sem/2018

18

COMO?

Reflexão sobre seu papal,
participação de todos os
membros

famílias menos favorecidas economicamente, na cidade de Samambaia, a 30
km de Brasília. Ali também colaborou na criação da Paróquia Beato José
Allamano, inaugurada em 31 de dezembro de 1996, a única no mundo que tem
com padroeiro José Allamano. Nessa mesma cidade, surgiu, depois, uma
Comunidade Nossa Senhora Consolata.
Já nos anos 2000, foi a vez de os Vicentinos da Paróquia iniciarem a construção
de casas no Varjão, pequena cidade a poucos quilômetros de distância e um
lugar carente. Ainda hoje, os Vicentinos continuam a exercer o seu apostolado
naquela localidade.
Um ponto que merece destaque foi a forte influência dos jovens, na Paróquia, e
também na Igreja de Brasília. A Paróquia é um dos pontos mais fortes do
movimento “Segue-me”, como também pioneira do encontro “Domingo
Mariano” e do “Vem”, encontro para adolescentes.
Desde o Natal de 2007, a Paróquia conta com a Comunidade da Divina
Misericórdia, construída no meio de prédios e considerada uma aconchegante
casa de oração. Esta Comunidade tem atividades pastorais, praticamente,
todos os dias da semana, com missa, às sextas-feiras e duas missas, aos
domingos, a Escola Bíblica Paroquial, referência na Arquidiocese de Brasília,
entre outras.
A Paróquia participa da vida da Arquidiocese, sendo presença sempre
influente nas assembléia e eventos setoriais e arquidiocesanos. Participa,
também, duas vezes por mês, da Adoração Perpétua no Santuário do
Santíssimo Sacramento.
A partir de 2010, viu-se, na Paróquia, uma nova fase se iniciar, com a vitalidade
pastoral. Vieram novas estruturas paroquiais, como novas turmas e horários de
catequese, a realização de retiros e encontros da comunidade paroquial, maior
atenção às quadras, retomada do protagonismo dos leigos, na atuação pastoral,
criação de um boletim paroquial de notícias, que substituiu o Jornal Encontro,
atualização das lideranças paroquiais, entre outras ações.
Hoje, alguns dos principais desafios são: a constituição de pequenas
comunidades - de fé, culto e amor - nas Quadras, a abertura missionária, a
juventude, a comunicação, solidariedade a inserção social. Também há um
olhar especial sobre a realidade das famílias.
Em 2017, no dia 05 de agosto, seguindo os passos das Diretrizes Gerais da
Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil e o Plano Pastoral Arquidiocesano
2017-2020, a Paróquia Nossa Senhora Consolata realizou uma grande
assembleia e dela brotou esse Plano Paroquial de Evangelização.
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Objetivo Geral

ATIVIDADE

1 - Escola Bíblica

ESPONSÁVEL

EVANGELIZAR,

A partir de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo,
como Igreja, discipula, missionária, profética e misericordiosa,
alimentada pela Palavra de Deus e pela Eucaristia,
à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres,
para que todos tenham vida,
rumo ao reino definitivo.
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COMO?

CPP
CPP

3 - Campanha de
Bíblias

QUANDO?

A partir do
2º sem/2018 bíblico e litúrgico

CPP

Cada ano, no mês
da Bíblia

CPP

2º sem/2017

CPP

2º sem/2017

CPP

A partir do
1º sem/2018

CPP

2º sem/2018
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1ª URGÊNCIA - IGREJA EM ESTADO PERMANENTE DE MISSÃO
ATIVIDADE

ESPONSÁVEL

QUANDO?

A partir do
2º sem/2017

COMO?

PRIORIDADES :
•
•

A partir do
2º sem/2017
3 - Visitas às
famílias do neobatizados

A partir do
1º sem/2018

•

FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA E DO MAGISTÉRIO:
A partir do
1º sem/2018

5 - Acolhida e
apoio a casais de 2ª
União

•

Formação para a missão, com os integrantes das Pastorais,
Movimentos e Serviços.
Acolhimento cordial a todos os que entram em contato com a
Igreja e estão abertos à busca de Deus.
Saída ao encontro das famílias afastadas e em situação de
sofrimento
Valorização da cultura do respeito e do encontro com o próximo.

•
•

A partir do
2º sem/2017
A partir do
1º sem/2018

•

“Ide, fazei discípulos meus todos os povos”(Mt 28,19).
“Fiel ao modelo do Mestre, é vital que hoje a Igreja saia para
anunciar o Evangelho a todos, em todos os lugares, em todas as
ocasiões, sem demora, sem repugnâncias e sem medo” (Evangelii
Gaudium, nº 23).
“Surge também a urgência de pensar estruturas pastorais que
favoreçam a realização da atual consciência missionária”(DGAE
2015-2019,n.40).

PROJETO: Missão Permanente
Objetivo:
Promover a missão permanente e a formação missionária.
Atividade do CPP:
·
Criação da Equipe Paroquial de Animação Missionária
(EPAM), com representantes das Pastorais, Movimentos e
Serviços.
Competências da Equipe Paroquial de Animação Missionária:
1.
Programar encontros de planejamento e avaliação.
2.
Destacar, nas formações, a centralidade do Querigma:
anúncio de Jesus Cristo, visando o encontro pessoal com Ele e
com a Igreja.
3.
Organizar visitas missionárias permanentes às famílias
das Quadras.
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Atividades:
1. Levantamento dos agentes de Pastorais, Movimentos e Serviços
que morem nas Quadras da Paróquia e fora do âmbito paroquial.
2. Criação da Equipe de Animação Missionária, em cada
3.

4.
5.

6.

PROJETO 1: Iniciação à Vida Cristã (IVC)
ATIVIDADE

Quadra, com vistas à formação de Comunidade.
Encontros de formação missionária com todos os membros
de Pastorais, Movimentos, Serviços e todo o povo de Deus,
visando a participação nas atividades missionárias.
Participação dos membros da Equipe, nas atividades do
Vicariato e da Arquidiocese.
Iniciativas missionárias, segundo o carisma ad gentes de
José Allamano: ações de solidariedade, Congresso
Missionário, Infância, Adolescência e Juventude
Missionária.
Valorização dos diversos Carismas religiosos existentes na
Paróquia.

ESPONSÁVEL

QUANDO?

COMO?

1º sem/2018

Estudos, reflexões com
PMS e Comunidades

A partir do
2º sem/2017

Através das Equipes de
acolhida e de Celebração

A partir do
2º sem/2017

Cursos, encontros

CPP

A partir do
1º sem/2018

Confecção e exposição

CPP

A partir do
1º sem/2018

Produção e apresentação

CPP

PROJETO 2: Catequese de Inspiração Catecumenal
ATIVIDADE

6

ESPONSÁVEL

QUANDO?

COMO?

A partir do
1º sem/2018

Preparação, ritos e
símbolos

A partir do
2º sem/2017

Reflexão, trabalho em
grupo, cantos, símbolos,
ritos, etc

A partir do
1º sem/2018

Estudo, debates,
participação da
Comunidade

A partir do
1º sem/2018

Inscrições, aulas e
trabalhos

A partir do
2º sem/2017

Convites, reuniões, visitas
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2ª URGÊNCIA - IGREJA: CASA DA INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ
PRIORIDADE:
Desenvolver, na Paróquia, o processo de Iniciação à Vida Cristã,
com inspiração catecumenal.

PROJETO: Missão permanente
ATIVIDADE

ESPONSÁVEL

CPP

2 - Criação da
EAMQ

14

QUANDO?

COMO?

2º sem/2017

Com representantes da
P/M/S

2º sem/2017

Planilhas, consultas

2018

Indicações, convites

A partir de
2018

Reflexões, dinâmicas,
grupos e Plenário

A partir do
2º sem/2017

Presença ativa e
relatórios

A partir do
2º sem/2017

Várias, conforme a
iniciativa

2º sem/2017 e
2018

Visitas, encontros

FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA E DO MAGISTÉRIO:
• “ Batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e
ensinai-lhes a praticar tudo o que eu vos tenho ensinado” (Mt
28,19).
• “ Anunciar Cristo significa mostrar que crer nele e segui-lo não é
algo apenas verdadeiro e justo, mas também belo, capaz de
cumular a vida de um novo esplendor e de uma alegria profunda,
mesmo no meio das provações” (Evangelii Gaudium, n. 167).
• “É necessário desenvolver em nossas Comunidades, um processo
de iniciação à vida cristã, que conduza ao encontro pessoal com
Jesus Cristo, no cultivo da amizade com Ele, pela oração, no apreço
pela celebração litúrgica, na experiência comunitária e no
compromisso apostólico, mediante um permanente serviço ao
próximo” (DGAE, n. 83)
PROJETOS:
1 – Iniciação à Vida Cristã (IVC)
Objetivos:
1.
Estudar o processo de Iniciação à Vida Cristã.
2.
Aplicar o processo de Iniciação a Vida Cristã, na Paróquia.
Atividades:
1. Promoção de encontros para os membros das Pastorais,
Movimentos e Serviços, sobre o Documento nº 107 da CNBB:
“Iniciação à Vida Cristã” (IVC).
2.
Melhoramento da acolhida à Comunidade, nas
celebrações.
3.
Qualificação dos agentes de pastoral sobre Liturgia,
visando a participação ativa, consciente e plena da Assembleia
Litúrgica.
4.
Exposição periódica de painéis e cartazes, sobre IVC.
5.
Produção de esquetes sobre IVC.
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2 - Catequese de inspiração catecumenal
Objetivos:

Doutrina Social da Igreja

Objetivo:

1.Promover a formação dos Catequistas, sobre o processo de

Iniciação à Vida Cristã, com inspiração catecumenal (RICA).
2.Integrar Catequese, Bíblia e Liturgia.

•

Promover o conhecimento da Doutrina Social da Igreja

Atividade:

Atividades:

•

Encontros sobre a Doutrina Social da Igreja.

1.Celebrações segundo o RICA para toda a Paróquia.
2.Encontros de catequese, celebrações e Eucaristia.
3.Manhãs ou tardes de formação sobre o RICA,

3

- Lideranças políticas

com as

Pastorais Catequética e Litúrgica .
dos catequistas na Escola Arquidiocesana de
Catequese.
5.Aproximação e acompanhamento das famílias dos
catequizandos.

4.Participação

3 – Preparação de pais e padrinhos e de noivos
Objetivo:
Motivar Pais, Padrinhos e Noivos a assumir sua vocação
batismal, para testemunhar sua fé, na família e na
comunidade.

Objetivo:
•

Conhecer a plataforma política de candidatos da Comunidade.

Atividades:
1. Abertura de espaço para lideranças cristãs apresentarem
propostas de atuação política, à Comunidade.
2. Debates sobre questões referentes à vida e dignidade humana, e
os direitos dos pobres.
3. Discussão das exigências da proposta cristã no cenário político.
4. Acompanhamento da atuação dessas lideranças.

Atividades:
1.Encontros

de pais, padrinhos e Equipe da Pastoral do
Batismo, segundo o Diretório dos Sacramentos da
Arquidiocese.
2.Encontros de preparação dos Noivos para o Matrimônio.
3.Visitas às famílias dos neo-batizados.
4.Visitas às famílias dos recém-casados.
5.Acolhida e apoio maior aos casais de segunda união com
assessoria do padre.
6.Celebrações dos aniversários de casamento e batismo em
comunidade.
8
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5ª URGÊNCIA - IGREJA A SERVIÇO DA VIDA PLENA PARA TODOS

3ª URGÊNCIA: IGREJA - LUGAR DE ANIMAÇÃO BÍBLICA DA VIDA
E DA PASTORAL

Prioridades:
PRIORIDADE:
•
•
•

Estudo da Doutrina Social da Igreja
Acompanhamento das famílias, assistidas pelas Pastorais Sociais
Acompanhamento de cristãos leigos e leigas que exercem funções
na vida política e cultural.

FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA E DO MAGISTÉRIO:
“Em verdade eu vos digo: todas as vezes que fizestes isso a um
destes mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o
fizestes”(Mt 25,40).
·
“O querigma possui um conteúdo inevitavelmente social: no
próprio coração do Evangelho, aparece a vida comunitária e o
compromisso com os outros. A tarefa da evangelização exige uma
promoção integral de cada ser humano” (Evangelii Gaudium 177182).

•

FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA E DO MAGISTÉRIO:
•

“Toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para
argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim,
a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para
toda boa obra”(2Tm 3,16-17).

•

“O Evangelho dá resposta às necessidades mais profundas das
pessoas, porque todos fomos criados para aquilo que o Evangelho
nos propõe: a amizade com Jesus e o amor fraterno”(Evangelii
Gaudium, nº 265).

·

PROJETOS:
1

- Assistência e Promoção Social

Objetivo:
•

Ida ao encontro das famílias afastadas e em situações de
sofrimento, doença ou luto

Atividades:
1.
Mapeamento de situações de exclusão social, na Paróquia.
2.
Visita às famílias atendidas pelas pastorais sociais e em
situação de sofrimento, doença ou luto.
3.
Atendimento às necessidades das famílias.
4.
Encontro das famílias e "demais excluídos" da região
geográfica da paróquia.
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Formação bíblica para todos os Agentes e o Povo de Deus.

PROJETO:
Formação Bíblica
Objetivo:
Despertar o conhecimento e a valorização da Palavra de Deus,
entre as lideranças e nas Comunidades.
Atividades:
1.
Escola Bíblica
2.
Cursos de Formação de Ministros da Palavra
3.
Campanha de Bíblias no mês da Bíblia.
4.
Círculos bíblicos com o material da CNBB.
5.
Estudo e prática do método da Leitura Orante da Bíblia.
6.
Retiros espirituais bíblicos, com jovens, namorados e
casais.
7.
Inclusão, em todas as atividades de formação, reuniões e
encontros pastorais, um momento suficientemente amplo de
escuta, partilha e oração com a Palavra de Deus.
8.
Reativação da escola de evangelização.
9

4ª URGÊNCIA - IGREJA: COMUNIDADE DE COMUNIDADES
PRIORIDADES:
•
•

Integração entre Pastorais, Movimentos, Serviços e
Comunidades.
Preparação de Agentes de pastoral, para liderar pequenas
comunidades

FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA E DO MAGISTÉRIO:
•
•

•

“Todos os que abraçavam a fé viviam unidos” (At 2,44).
“A Igreja 'em saída' é a comunidade de discípulos missionários
que 'primeireiam', que se envolvem, que acompanham, que
frutificam e festejam”(Evangelii Gaudium, nº 24).
Sem comunidade, não há como viver autenticamente a
experiência cristã, pois a Igreja origina-se na Trindade, é
estruturada à sua imagem e ruma para a pátria trinitária. (CNBB –
Comunidade de Comunidades, para uma nova paróquia).

PROJETOS:
1- Pastoral de Conjunto
Objetivos:
1.
Promover a Pastoral de Conjunto, integrando os
membros das Pastorais, Movimentos, Serviços, nos eventos da
Paróquia.
2.
Fortalecer a Pastoral da Comunicação.
Atividades:
1.
Encontros de formação sobre Pastoral de Conjunto.
2.
Participação dos agentes de pastoral nos eventos da
Paróquia ( Novenas da Padroeira e da Divina Misericórdia, Dia
da Consolação, Adoração ao Santíssimo), como “Quadra” , sem
distinção de Pastoral, Movimento ou Serviço.
3.
Reuniões mensais do CPP e CAE, como prioridades, para
promover a comunhão e a Pastoral de Conjunto.
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4. Convivências (Retiros) entre as Pastorais, Movimentos e
Serviços, em que haja formação, oração, partilha da Palavra,
fraternidade e ágape.
5.
Ampliação da equipe da Pastoral da Comunicação com o
apoio de representantes de cada P/M/S.
6.
Cursos de formação sobre comunicação.
2-

Cada Quadra: uma Comunidade

Objetivos:
1.
2.
3.

Criar, em cada quadra, uma pequena Comunidade.
Planejar atividades de evangelização.
Organizar visitas missionárias permanentes, às famílias.

Atividades
1.
Levantamento dos grupos de Terço, Cenáculo, Círculos
Bíblicos e Capelinhas existentes na Quadra.
2.
Encontros de confraternização e entrosamento, entre os
diversos grupos da Quadra.
3.
Organização da Equipe de Animação Missionária, em
cada Quadra, para planejar, executar e avaliar as atividades de
evangelização.
4.
Visitas permanentes às famílias, para conhecê-las, criar
laços de amizade e realizar orações, bênçãos , novenas, viasacra, terços, Celebrações da Palavra e Eucaristia.
5.
Criação da Pastoral do Idoso.
3 – Liderança cristã
Objetivo:
Preparar agentes de pastoral, para liderar/coordenar pequenas
comunidades.
Atividade: - Encontros de formação de coordenadores.
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