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Irmãos e irmãs, a paz de Deus!
A fé é confiar a vida a uma promessa de Deus. Neste sentido, o
“acampamento”, na Bíblia, é a experiência, humana, de um
caminhar na fé, em Deus. É um caminho que o Povo de Deus faz
durante 40 anos, pelo deserto, até chegar a Terra Prometida.
Acampamento é algo temporário, transitório, na vida do Povo de
Deus. Acampamento é a experiência de não ter um lugar fixo. A
morada definitiva não é aqui, mas, já começa aqui.
Acampamento é a experiência de um “degredado”, ou seja, sem
graus, sem títulos, sem status social, sem privilégios, sem lugar, sem
pátria, mas um rebaixado e humilhado, buscando a Deus para ser
seu filho e filha! É tempo de preparação com muitas tentações,
quedas, encontros, desafios, conversão, misericórdia.
Acampamento é querer, começar a caminhar, na experiência, de ser
membro do Corpo de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana.
A fé em Jesus Cristo sempre nasce pela mediação da Igreja. E, é na
Igreja e, através da Igreja que temos Palavra de Deus, a Santa
Missa, os Sacramentos, o Catecismo, os serviços, os movimentos, as
pastorais.
Alguém que foi marcado, separado, delimitado, pela graça divina do
Espírito Santo, tem uma divina paixão e amor pela Igreja de Jesus e,
vai ser membro de alguma comunidade paroquial. Vai procurar um
serviço de pastoreio na Igreja e na sociedade ajudando outros a
fazerem o seu caminhar para serem membros do Corpo de Cristo, a
Igreja de Jesus. Amém!
A bênção de Deus!

PASTORAIS

O QUE SÃO AS PASTORAIS?
As Pastorais são trabalhos, serviços, ministérios
desenvolvidos pela Igreja, com a finalidade de
evangelizar, ou seja, levar as pessoas a Cristo. É um
trabalho organizado, distribuído em vários grupos que
tem como objetivo levar e missão de Jesus Cristo ao
mundo.
Todos temos dons e carismas e, os mesmos devem
estar a serviço da Igreja.
Os membros são chamados de agentes pastorais, de
servos e, desenvolvem o trabalho de forma voluntária,
recebendo formações próprias para exercerem bem o
seu ministério.

MOVIMENTOS

O QUE SÃO OS MOVIMENTOS ECLESIAIS?
Os movimentos eclesiais nascem e se formam na
Igreja com carismas e espiritualidades distintos. São
uma ação de leigos, religiosas e religiosos, padres,
sempre em sintonia com seu bispo e pároco, ajudando
nas várias pastorais, serviços, ministério da Igreja.
Como exemplo temos a Renovação Carismática
Católica; o Apostolado da Oração; o Segue-me.

SERVIÇOS

O QUE SÃO SERVIÇOS?

São
trabalhos
que
visam
oferecer
um
aprofundamento da vida cristã e de pertença à Igreja.
Para isso promovem encontros de oração, formação,
partilha, vida sacramental.
Como serviço temos o Encontro de Casais com Cristo
(ECC); o Chammá.

PASTORAL DA LITURGIA/ MÚSICA
A Liturgia é a atualização da salvação, desejada pelo Pai,
realizada por Jesus Cristo e continuada pela Igreja sob a
ação do Espírito Santo.
É a ação celebrativa da Igreja que reúne a comunidade,
santifica as pessoas e dá graças a Deus Pai através de sinais,
palavras, cantos, orações e símbolos.
Na ação litúrgica da Igreja participam os ministros
ordenados (diáconos, padres e bispos); os leitores, equipe de
cantos, acólitos, coroinhas e Ministros Extraordinários da
Comunhão Eucarística.
Música
O canto e a música são uma expressão da fé dos fiéis que
se reúnem para celebrar o Mistério Pascal de Cristo.
Também cumprem a nobre função de ser uma resposta da
pessoa orante ao Pai, que nos fala por meio de sua Palavra
encarnada em Jesus Cristo.
Contato: Catedral - 99984-2472 ou 3531-2261
Coordenador: Vera e Zeti
Contato: 99989-7888 / 99711-9745

PASTORAL DA SAÚDE
A Pastoral da Saúde é a ação evangelizadora de todo
o Povo de Deus, comprometido em promover,
preservar, defender, cuidar e celebrar a vida, tornando
presente no mundo de hoje a ação curadora e
libertadora de Cristo. Tem como objetivo cuidar,
acompanhar, assistir e evangelizar os enfermos.
Visitar os enfermos nos hospitais e nas residências;
realizar celebrações especiais com os enfermos.
Tem como
encontros de
agentes da
alternativa e/
preventiva.

ação prática e objetiva, promover
formação humana e cristã para os
saúde; conhecimentos da farmácia
ou natural e da saúde comunitária e

Contato:
Catedral - 99984-2472 ou 3531-2261

PASTORAL CATEQUÉTICA
A missão da Catequese é fazer ecoar a Palavra
de Deus. A catequese está presente em todas as
idades e deve ser uma trajetória contínua de
educação na fé para todos os cristãos. Sempre
podemos crescer na verdade sobre Jesus Cristo e
a Igreja Dele.
A Catequese é tarefa de toda a comunidade, não
apenas de alguns, mas de todos os batizados. Dentro
ainda da pastoral catequética existem as preparações
espirituais como, por exemplo, o Desafio das
Máscaras e Encontro amigos.

Contato:
Catedral - 99984-2472 ou 3531-2261

PASTORAL DO BATISMO

O principal objetivo da Pastoral do Batismo é levar
aos pais e padrinhos o conhecimento do que é o
Batismo e o compromisso que através dele se assume
com Deus e com a Igreja.
A Pastoral vida monstrar que este sacramento não se
resume apenas em batizar o filho, mas que é também
compromisso dos pais e padrinhos na educação da fé.
É necessário vivenciar, testemunhar e ensinar filhos e
afilhados a serem cristãos autênticos e fiéis seguidores
de Jesus Cristo.
Contato:
Catedral - 99984-2472 ou 3531-2261

PASTORAL DA FAMÍLIA
A Pastoral Familiar é a defesa e promoção da pessoa em
todas as etapas e circunstâncias da vida e a defesa dos
valores cristãos para o matrimônio e os relacionamentos
pessoais e familiares.
As principais metas da Pastoral é conscientizar a todos que
a família é um espaço cristão e santuário da vida. Tornar a
família missionária, uma Igreja doméstica que colabora na
missão evangelizadora da Igreja.
Dentro da pastoral familiar há vários serviços e, entre
esses está a preparação dos noivos e casais para vida
matrimonial.

Contato: Catedral - 99984-2472 ou 3531-2261

PASTORAL DO DÍZIMO

A Pastoral do Dízimo é um serviço realizado na
Igreja e tem como papel principal conscientizar cada
participante da comunidade da sua responsabilidade
com a missão evangelizadora da Igreja. O dizimista
ajuda a manter e sustentar a missão da Igreja, porque
tem um profundo amor por Jesus e a Igreja Dele.
A Pastoral do Dízimo ajuda a despertar na
comunidade a consciência de que tudo que temos e
somos vem de Deus. O dízimo que ofertamos expressa
nossa gratidão, nosso reconhecimento por todos estes
dons que recebemos gratuitamente por sua bondade.
Esse trabalho na igreja é desenvolvido de várias
maneiras e uma delas são os “plantões” durante as
missas e demais celebrações da Igreja.
Contato: Catedral - 99984-2472 ou 3531-2261
Coordenadores: Helena
Contato:99915-1553

PASTORAL DA CRIANÇA
As tarefas desenvolvidas pela Pastoral da Criança
têm como objetivo atender às crianças carentes desde
o momento da gestação até os seis anos de idade,
zelando por uma existência qualitativa e pelo
progresso pessoal de cada uma.
As famílias também são assistidas em suas
necessidades, na melhoria de suas condições, na
compreensão de seus direitos e obrigações, na
erradicação da violência dentro do lar.

Contato:
Catedral - 99984-2472 ou 3531-2261

PASTORAL DA PESSOA IDOSA

A Pastoral da Pessoa Idosa tem como missão a
promoção e valorização da Pessoa Idosa, dando-lhe a
oportunidade para melhorar sua qualidade de vida,
respeitando seus direitos por um processo educativo
integrado a sua família e a comunidade.
Acompanhar as pessoas idosas em suas casas,
mensalmente, de preferência, as mais fragilizadas,
levando afeto e a ternura de Deus.
São realizados encontros para capacitar todos os
coordenadores diocesanos e paroquiais visando a
visita ao idoso e suas famílias.
Contato:
Catedral - 99984-2472 ou 3531-2261

Coordenadores: Ademar / Arcélio
Contato:99622-7637/99985-1388

SETOR DA JUVENTUDE

Visa propiciar aos jovens condições de se
serem protagonistas da sua vida; aprofundamento
na fé e comunhão com Deus na Igreja e no
mundo. Ajudar a ter um projeto de vida buscando
discernir a sua vocação na igreja e na sociedade.
O setor juventude engloba várias expressões de
jovens. Pode ser o Ministério Jovem (RCC);
Segue-me; Pastoral da Juventude (PJ); Kairós;
Jovens Sarados; Grupo de Oração Universitário
(GOU), etc.
Contato:
Catedral - 99984-2472 ou 3531-2261

MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DA
COMUNHÃO

É um serviço à Igreja que tem como missão
principal ajudar a distribuir a sagrada comunhão nas
missas.
O nome desse ministério é Ministro Extraordinário da
Comunhão (MECE). Os Ministros da Eucaristia são os
bispos e sacerdotes.
O ministro da comunhão também, quando
necessário, ministra a Eucaristia aos doentes, que
estão incapazes de participar da celebração eucarística.
Contato: Catedral - 99984-2472 ou 3531-2261
Coordenadores: Luiz e Ivania
Contato: 99631-0149/99646-1234

RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA
A Renovação Carismática Católica é um movimento da
Igreja Católica Apostólica Romana. É uma espiritualidade
da Igreja.
A prática da RCC, como toda e qualquer espiritualidade, na
Igreja, baseia-se na experiência pessoal de Cristo, pela força
do Espírito Santo e de seus dons, a fim de que todos se
tornem discípulos e missionários de Jesus Cristo na Igreja e
no mundo.
A RCC visa colaborar com a missão de evangelização da
Igreja, em comunhão com o bispo e pároco da sua paróquia.
Os grupos de oração da RCC são sempre paroquiais.
Na nossa paróquia podemos citar como exemplo o Grupo de
Oração Sagrado Coração de Jesus que acontece na segundafeira, na Catedral, a partir das 19h. Também na segundafeira na Comunidade Nossa Senhora de Fátima tem o Grupo
de Oração Nossa Senhora das Graças.

Contato: 99981-6206 /99978-8132

GRUPO DE ORAÇÃO E DE INTERCESSÃO

Também tem na Paróquia Catedral os grupos de oração e
intercessão São Pedro e São Miguel. São grupos paroquias,
mas, não são grupos de oração da RCC.
Visam a oração; a intercessão e a vida de igreja; anunciar o
Evangelho, em comunhão com a Igreja Católica.
O grupo São Pedro acontece na terça-feira na Catedral às
19h e o grupo São Miguel na quarta-feira às 19h.
Grupo São Miguel
Sandra M. C. Magro Martins
Contato: (66) 99978-5666
Grupo São Pedro
Simone Kristina M. Ceolato
Contato:(66) 99985-0889

ENCONTRO CURADOS E RESTAURADOS PARA AMAR

O Encontro Curados e Restaurados para Amar tem como
missão principal ser um instrumento de Deus Trindade, na
Igreja, para abençoar, resgatar, retomar e restaurar a vida
matrimonial.
Visa preparar e ajudar os casais para que sejam firmes na fé
e no amor a dois; que tenham um relacionamento sadio e
santo em todos os âmbitos da vida conjugal, conforme a
Palavra de Deus, a vida da Igreja.
Também visa ajudar o casal a despertar para o sentido da
vocação matrimonial que assumiram como sacramento.
Também visa fortalecer o núcleo familiar por causa dos
filhos, conscientizando-os de que cada família é uma igreja
doméstica.

Gustavo e Lilian
Contato: 99965-5663 / 99995-0281

ACAMPAMENTO DE ORAÇÃO.
Dentre as diversas obras de evangelização, que nossa Igreja
nos oferece temos o acampamento de Oração. É uma
oportunidade, como tantas na Igreja, para um encontro
consigo e com Jesus Cristo, na Igreja.
O acampamento católico incentiva o campista a assumir
uma vida de cristão na Igreja e no mundo. Assumir seu
papel efetivo como cidadão na sociedade e na evangelização
da Igreja, nas várias pastorais, serviços e ministérios que
existem na Igreja de Cristo.

Coordenador: Padre João Schneider
Contato: 99682-0384

APOSTOLADO DE ORAÇÃO
É um Movimento Eclesial, que busca viver a espiritualidade
apostólica e eucarística, nascida do Sagrado Coração de
Jesus, baseada no Mistério da Paixão de Jesus.
O Apostolado da Oração empenha-se em auxiliar as pessoas,
na oração pessoal e comunitária, na vida eucarística, na
adoração e na devoção mariana.
Em resumo, a espiritualidade do Apostolado da Oração
fundamenta-se no oferecimento do dia, na experiência da
Eucaristia, na devoção especial a Nossa Senhora, rezando o
terço, e na invocação do Divino Espírito Santo, fonte de paz
e de sabedoria eterna.

Contato: Cecília 99668-3383

CHAMMÁ
Movimento Leigo da Igreja Católica para homens e
mulheres em torno de 55 anos, casados, viúvos,
solteiros.
CHAMMÁ: Significa Deus está lá – Presença de
Deus no meio do seu povo.
Proporciona aos cursistas uma experiência profunda
do Deus vivo, presente no meio de nós, visando ajudar
na evangelização da Igreja.

Coordenador:
CHAMMÁ HOMEM: Sergio e Benjamim
Contato:99668-2803/99903-3251

CHAMMÁ MULHERES: Maria Terezinha
Contato: 99958-3538

INFÂNCIA MISSIONÁRIA
A Infância Missionária, assim como a adolescência e
juventude missionária, são uma Missão Pontifícia, ou
seja, ligados diretamente ao Papa.
Tem como finalidade suscitar o espírito missionário
nas crianças. O protagonismo na evangelização é das
crianças: “criança evangeliza criança”.
Os objetivos foram definidos pelo seu fundador: salvar as crianças da miséria e da morte; - batizá-las e
educá-las como cristãs; - prepará-las para serem
apóstolos de outras crianças orientando-as na vocação
e profissão.
Contato: Catedral - 99984-2472 ou 3531-2261
Coordenadores: Fatima e Lúcia
Contato: 99604-9354/99925-1826

O que é o ECC?
O Encontro de Casais com Cristo (ECC) é um
serviço da Igreja em benefício da evangelização das
famílias. Procura construir o Reino de Deus aqui e
agora, a partir da família, da comunidade paroquial,
mostrando pistas para que os casais se reencontrem
com eles mesmos, com os filhos, com a comunidade e,
principalmente, com Cristo. Para isto, busca
compreender o que é ser Igreja hoje e de seu
compromisso com a dignidade da pessoa humana e
com a justiça social.
Objetivo do ECC é evangelização da família,
igreja doméstica e o despertar para que os casais
busquem efetivamente se engajarem nas pastorais
paroquiais, trabalhando devidamente integrados na
Pastoral da Diocese.

COORDENADORES: Paulo Ricardi e Deleni Ricardi
CONTATO: 99628-7328/ 99960-9431

TERÇO DOS HOMENS
O Terço dos Homens é um movimento católico que tem como objetivo
agregar todos os homens para rezar o terço e seguir os ensinamentos do
Evangelho:
A vivência dessa espiritualidade no âmbito masculino é uma realidade
crescente. Hoje, grupos de homens se reúnem para rezar o terço em diversas
localidades do Brasil e em Sinop aos sábados de manhã na Catedral.
Na maior parte das vezes, eles não procuram o terço por iniciativa
própria, mas são convidados por alguém. “Ao aceitar o convite, o homem
encontra uma realidade nova, que o cativa. Não há idade, não há classe social
determinante, encontramos trabalhadores braçais, comerciantes, empregados,
patrões, médicos, advogados, pessoas sem religião ou afastadas da Igreja,
professores, teólogos; enfim, homens que amam Nossa Senhora e querem ser
melhores filhos de Deus”,
"Essa iniciativa traz os homens para o seio da Igreja, evangelizando-os,
conscientizando-os e motivando-os a desenvolver e utilizar o seu pleno
potencial espiritual e social na família, na sociedade e na própria Igreja”.
TERÇO DOS HOMENS aos sábados às 06:30h, na Catedral!
TERÇO DAS MULHERES
“O Rosário é a oração bíblica, totalmente tecida pela Sagrada Escritura.
É uma oração do coração, em que a repetição da Ave-Maria orienta o
pensamento e o afeto para Cristo. É a oração que ajuda a meditar a Palavra de
Deus e assimilar a Comunhão Eucarística, sob o modelo de Maria, que
guardava em seu coração tudo aquilo que Jesus fazia e dizia, e sua própria
presença” (Papa Bento XVI)
Na igreja da Comunidade Mãe de Deus existe um grupo de mulheres
que se reúne para rezar o terço nos sábados de manhã às 06:30! O Santo
Terço é uma manifestação de fé e devoção. Além de nos conduzir para a
oração, leva-nos a meditar sobre os principais mistérios da redenção que
Cristo nos oferece.
Nossa vida é uma “guerra” contínua, na qual temos que viver em
constante combate, tendo como meta Cristo e a santidade. O terço, para nós, é
esta arma, esta defesa dada por Maria, nossa Mãe, para que sejamos
vencedores nas nossas lutas e batalhas. Rezar o terço é encontrar-nos com
Maria, para que ela nos leve até Jesus, na certeza da sua intercessão e
proteção.
TERÇO DAS MULHERES aos sábados às 06:30h (Comunidade Mãe de
Deus).

A MESSE É GRANDE E
OS OPERÁRIOS SÃO POUCOS- (Lc 10,1-9)

PASTORAIS QUE AINDA FALTAM
NA CATEDRAL E TE CHAMAM PARA OS
SERVIÇOS DA IGREJA

PASTORAL DA CRIANÇA
(Está só no papel)

PASTORAL DA SOBRIEDADE
PASTORAL UNIVERSITÁRIA
PASTORAL CARCERÁRIA
PASTORAL INDÍGENA
PASTORAL VOCACIONAL
PASTORAL DA COMUNICAÇÃO

Contato: Catedral - 99984-2472 ou 3531-2261

