Memo
Data:

11 de maio de 2015

Para:

Pastores

Cc:

Vigários Paroquiais e Secretários da Paróquia/Missão

De:

Peter Faletti, Diretor de Planejamento e Pesquisa

Ref:

Plano Pastoral – Ferramenta de Avaliação de Paróquia/Missão

Em sua declaração sobre o plano pastoral, o Arcebispo Gregory pediu que cada
paróquia e missão começasse a implantar o Plano Pastoral Arquidiocesano de
acordo com as três etapas seguintes:
• Compartilhar a visão pastoral com todos os membros da paróquia ou
missão.
• Formar uma equipe de paróquia/missão para priorizar as
recomendações para cada questão para sua comunidade de fé específica.
• Criar equipes de implantação para rever as práticas atuais, desenvolver
novas abordagens inovadoras e compartilhar os resultados de seus esforços
com outras paróquias e missões.
Muitas paróquias e missões se perguntam “onde começamos?”. Um meio fácil
para começar é o uso da Ferramenta de Avaliação de Paróquia/Missão para
estabelecer uma marca de referência inicial para as recomendações e
expectativas incluías no plano pastoral. A capa da ferramenta de avaliação
explica claramente como as paróquias e missões podem usar a ferramenta de
avaliação não só para criar estas marcas de referência iniciais mas também a
medir o progresso durante o período de cinco anos do plano.
Se precisar de ajuda para desenvolver suas marcas de referência iniciais do
plano pastoral, entre em contato com Jenny Miles por email jmiles@archatl.com ou por telefone 404-920-7852.

O Arcebispo Gregory pediu que cada paróquia e missão passasse a implantar o Plano Pastoral
Arquidiocesano de acordo com as três etapas seguintes:
•
•
•

Compartilhar a visão pastoral com todos os membros da paróquia ou missão.
Formar uma equipe de paróquia/missão para priorizar as recomendações para cada questão
para sua comunidade de fé específica.
Criar equipes de implantação para rever as práticas atuais, desenvolver novas abordagens
inovadoras e compartilhar os resultados de seus esforços com outras paróquias e missões.

Onde começamos?
Depois de compartilhar o plano pastoral com os paroquianos, muitas paróquias/missões perguntaram:
“Onde começamos?” O melhor ponto de partida seria a determinação se a paróquia/missão cumpre
cada uma das recomendações e expectativas incluías no plano pastoral. Fizemos alguma coisa, estamos
só começando, precisamos trabalhar mais ou estamos indo bem? Um meio fácil para que uma paróquia
ou missão estabeleça a marca inicial seria o uso da Ferramenta de Avaliação de Paróquia/Missão anexa.
O melhor é que esta mesma ferramenta pode ser usada novamente para medir o andamento da
paróquia/missão a cada 6 ou 12 meses.
Como usamos a ferramenta de avaliação?
•

•

•
•

Determine como quer distribuir a ferramenta de avaliação a seus paroquianos:
o Impresso incluído no boletim semanal ou entregue durante as Missas
o Documento eletrônico (documento em Word ou planilha em Excel) que pode ser
acessado no website da paróquia/missão e depois devolvido por e-mail
o Pesquisa online que inclui os conteúdos da ferramenta de avaliação. Para isso, a
paróquia deve ter acesso a uma ferramenta de pesquisa, como Survey Monkey.
Determine quantas pessoas preencherão a ferramenta de avaliação.
o Pequeno grupo formado por um grupo selecionado de líderes da paróquia/missão
o Todos os membros de conselhos, comitês ou ministérios da paróquia/missão
o Todos os paroquianos por meio de uma pesquisa aberta
Nota: quanto mais formulários preenchidos forem recebidos, mais exatas serão suas marcas de
referência.
Como preencher a ferramenta de avaliação:
o Os paroquianos marcam sua avaliação para cada declaração na linha que apresenta esta
escala:
Indique quão bem nossa paróquia/missão vem cobrindo cada uma das declarações abaixo, em
uma escala de 1 a 4.
1 = Nem um pouco

2 = Apenas começando

3 = Precisa trabalhar

4 = Muito bem

Ao final de cada seção, os paroquianos somam suas notas para cada uma das
declarações na seção e incluem o total na caixa.
Recolha os formulários preenchidos de seus paroquianos.
o

•
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Como criamos nossas marcas de referência?
Para criar uma marca de referência para cada declaração individual e para cada seção, é preciso somar
as notas para cada item em todos os formulários recebidos e computar uma nota média geral. Há várias
maneiras de fazer isso, dependendo o tipo de formulário utilizado:
•

•

•

Impresso – você deve incluir as notas de cada formulário em uma planilha Excel para computar
uma média exata. É possível incluir a lista de totais por declaração/seção na coluna da esquerda
da planilha. Em seguida, entre as notas de cada formulário em uma coluna separada. Quando
todos os formulários tiverem sido incluídos, uma média pode ser computada para cada linha da
planilha para criar suas marcas de referência.
Documento eletrônico – você deve incluir as notas de cada formulário em uma planilha Excel
para computar uma média exata. É possível incluir a lista de totais por declaração/seção na
coluna da esquerda da planilha. Em seguida, copie e cole as notas de cada formulário em uma
coluna separada. Quando todos os formulários tiverem sido incluídos, uma média pode ser
computada para cada linha da planilha para criar suas marcas de referência.
Pesquisa online – a ferramenta de pesquisa deve oferecer a média/marca de referência de cada
item, além de outros relatórios úteis.

Quando devemos fazer isso?
As paróquias e missões devem criar suas marcas de referência iniciais para o plano pastoral assim que
possível e reavaliar seu andamento no plano total ao menos uma vez ao ano. Avaliações adicionais de
uma ou mais seções do plano podem ser feitas quando necessário de forma a medir o impacto de
iniciativas específicas da paróquia ou missão.
Onde conseguir ajuda?
Se precisar de ajuda para desenvolver suas marcas de referência iniciais do plano pastoral, entre em
contato com Jenny Miles por e-mail jmiles@archatl.com ou telefone 404-920-7852.
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Ferramenta de avaliação de Paróquia/Missão
Indique quão bem nossa paróquia/missão vem cobrindo cada uma das declarações abaixo, em uma escala de 1 a 4.
1 = Nem um pouco 2 = Apenas começando 3 = Precisa trabalhar 4 = Muito bem

1. Conhecendo nossa fé
1.1

Temos um modelo de formação de família que reconhece a diversidade das unidades familiares hoje
e enfatiza o papel do chefe de família na formação da fé.

1.2

Priorizamos a catequese de adultos.

1.3

Oferecemos oportunidades suficientes para participar na vida da paróquia/missão como família –
dias de missa, atividades especiais, eventos sociais que são acessíveis, relevantes e da melhor
qualidade.

1.4

Nossa paróquia/missão é o centro de apoio da família em oportunidades especiais, liturgias,
exercícios espirituais e eventos sociais voltados à família.

1.5

Temos (com apoio da Cúria das paróquias e das missões) várias opções de ensino que podem ser
acessadas de qualquer lugar, a qualquer dia, em qualquer horário!

1.6

Nossas ofertas de catequese ajudam aqueles que dão os primeiros passos no processo, e também
aqueles que já seguem este caminho a vida toda.

Nota

Nota total para Conhecendo nossa fé

2. Vivendo nossa fé
2.1

Identificamos e oferecemos oportunidades de aprendizado em nossa paróquia/missão que
promovem o entendimento dos “porques” que norteiam os ensinamentos da Igreja.

2.2

Nossa paróquia/missão prioriza a caridade e o serviço como exemplo do viver nossa fé.

2.3

Nossa paróquia/missão incentiva todos a ter uma vida pessoal de orações mais profundas.

2.4

Criamos um forte senso de unidade na paróquia/missão e aumentamos a conexão pessoal com a
paróquia/missão.

2.5

Nossa paróquia/missão é um pilar de fé, onde se vive o Evangelho alcançando em amor todos
aqueles que vivem às margens da sociedade, que vivem em medo e solidão.

2.6

Identificamos e apoiamos programas de ajuda em nossa comunidade e compartilhamos os sucessos
de tais programas para que possam ser expandidos por toda a Igreja local.

2.7

Nossa paróquia/missão é o núcleo de uma vida de fé.

2.8

Criamos oportunidades que dão apoio ao que acontece nas vidas dos indivíduos e das famílias que
são parte de nossa comunidade de fé.

2.9

Garantimos que nossa paróquia/missão receba bem todas as pessoas de Deus.

Nota

Nota total para Vivendo nossa fé
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Ferramenta de avaliação de Paróquia/Missão
Indique quão bem nossa paróquia/missão vem cobrindo cada uma das declarações abaixo, em uma escala de 1 a 4.
1 = Nem um pouco 2 = Apenas começando 3 = Precisa trabalhar 4 = Muito bem

3. Processando/Mantendo nossa fé

Nota

3.1

Nossa paróquia/missão promove e oferece infraestrutura para pequenas comunidades de fé para
manter as pessoas ligadas à Igreja.

3.2

Utilizamos tecnologia e mídias sociais para manter a Igreja atualizada e presente na vida de nossos
paroquianos.

3.3

Oferecemos programas para toda a família para manter os paroquianos centrados na paróquia/missão.

3.4

Estamos desenvolvendo programas de apoio formais para grupos que se sentem afastados da Igreja.

3.5

Nossa liturgia é reverencial, acolhedora e inspiradora.

3.6

Adotamos a forte tradição de compartilhamento entre pequenos grupos de fé para ajudar na vida de
nossa paróquia/missão e apoiar nossas famílias como “o local privilegiado para transmissão da Fé!”

3.7

Facilitamos oportunidades para todos os católicos para responder à pergunta: “Quem ajudei hoje?”

3.8

Estamos expandindo o alcance de nossa paróquia/missão para aqueles com necessidades especiais e
suas famílias.

3.9

Usamos todos os meios disponíveis para informar, ensinar e incentivas nossos fiéis em sei amor por
Jesus Cristo e seu envolvimento na procissão do Evangelho.

3.10

Continuamos a incentivar a participação na vida da Igreja por todos os fiéis e suas famílias. Adotamos
programas que apoiam, incentivam, e fortalecem as relações entre família e paróquia/missão.
Nota total para Processando/Mantendo nossa fé

4. Evolução de nossa paróquia/missão

Nota

4.1

Incentivamos laicos/deãos a cuidar mais da administração para que os padres possam focar nos
sacramentos e na catequese.

4.2

Trabalhamos em conjunto com nossa Reitoria para colaborar e compartilhar ministros, pessoal e
recursos clérigos.

4.3

Nossa paróquia/missão cria um ambiente acolhedor e cuidadoso para todas as culturas em nossa
comunidade.

4.4

Estamos trabalhando em busca de novos modelos e ferramentas para ajudar nossa paróquia/missão a
adaptar-se para operar em um ambiente multicultural.

4.5

Enquanto nossa paróquia/missão continua a se adaptar às mudanças populacionais, compartilhamos
com outras paróquias/missões nossa abordagem flexível e inclusiva para atender as necessidades
pastorais de todos os paroquianos.
Nota total para Evolução de nossa Paróquia/Missão
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Ferramenta de avaliação de Paróquia/Missão
Indique quão bem nossa paróquia/missão vem cobrindo cada uma das declarações abaixo, em uma escala de 1 a 4.
1 = Nem um pouco 2 = Apenas começando 3 = Precisa trabalhar 4 = Muito bem

5. Implantação
5.1

Nossa paróquia/missão vem propondo e testando meios de começar a lidar com “como” implantar
cada uma das recomendações descritas no plano pastoral.

5.2

Nossa paróquia/missão ora regularmente pelo sucesso do plano pastoral arquidiocesano.

5.3

Compartilhamos o plano pastoral arquidiocesano om todos os membros de nossa paróquia/missão.

5.4

Criamos uma equipe de paróquia/missão para priorizar as recomendações de cada questão para
nossa comunidade de fé.

5.5

Criamos equipes de implantação para rever as práticas vigentes, desenvolver novas abordagens
inovadoras e compartilhar os resultados de nossos esforços com outras paróquias/missões.

Nota

Nota total para Implantação
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