
 

 

 

I. MISSIONARIEDADE 

CAMINHO DE ANIMAÇÃO MISSIONÁRIA: Construir um projeto integral de animação missionária fomentando a 

identidade missionária das comunidades, pastorais, organismos e movimentos, tendo presente novos ambientes, 

espaços e pessoas em um processo permanente onde todos os batizados estejam comprometidos no anúncio do Reino 

de Deus. 

 Pistas de ação: 
- Assegurar a formação Missionária; 
- Garantir a presença de sujeitos e grupos com disponibilidade missionária; 
- Intensificar a experiência de Igreja Doméstica a partir de encontros em família; 
- Assegurar recursos que viabilizem a Missão; 
- Itensificar a atuação do COMIDI. 
 

CAMINHO COM A JUVENTUDE: Construir junto com os jovens um caminho de aproximação e acompanhamento que 
contemple a escuta, a formação e o protagonismo juvenil. 

Pistas de ação: 
- Realizar o Sínodo Diocesano com a juventude; 
- Contemplar o Projeto de Vida e o acompanhamento vocacional no itinerário de Iniciação à Vida Cristã com os jovens; 
- Incentivar o protagonismo juvenil assegurando a participação dos jovens em todos os caminhos delineados na Assembleia Sinodal; 
- Incentivar os grupos de bases como uma forma de organização do Setor Juventude. 
 



 

 

 

II. COMUNIDADES ECLESIAIS 

CAMINHO PARA O FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES: Fortalecer as comunidades eclesiais de base, promovendo a articulação em 
rede, com particular atenção ao interior e às periferias geográficas e existenciais. 

Pistas de ação: 
- Proporcionar formação das lideranças locais; 
- Garantir a celebração eucarística nestas comunidades; 
- Retomar o Projeto Comunidades Irmãs; 
- Mapear e financiar a presença missionária permanente; 
- Estudar o redimensionamento ministerial e territorial de paróquias e áreas missionárias. 

 

CAMINHO PARA A DINÂMICA MINISTERIAL: Instituir ministérios de atuação dos cristãos leigos e leigas, a partir de uma ritualidade que 
evidencie seu papel na vida da comunidade e com serviços voltados aos direitos humanos, justiça e paz. 

Pistas de ação: 
- Consultar as comunidades sobre a delegação de ministérios do batismo, testemunha qualificada do matrimônio e outros; 
- Promover formação sistemática para os diversos ministérios; 
- Avançar na instituição da diaconia da mulher; 
- Garantir presença de mulheres nos espaços de decisão da Arquidiocese. 
 
 



 

 

 

III. FORMAÇÃO 

CAMINHO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PROCESSO DE FORMAÇÃO: Elaborar e executar um Plano de Formação contínua, gradual, 

integral e sistemática com monitoramento e avaliação. 

Pistas de ação: 
- Constituir uma equipe permanente; 
- Considerar as peculiaridades locais e de sujeitos na integralidade do Plano; 
- Viabilizar espaços de referência para processos formativos (casa de formação do laicato); 
- Garantir alternativas para a descentralização dos processos formativos em dinâmicas itinerantes; 
- Assegurar no Plano iniciativas de aprofundamento de temáticas emergentes, documentos da Igreja e realidade 
amazônica; 
- Implementar escolas de Fé e Cidadania; 
- Estabelecer parcerias com a Faculdade Católica do Amazonas, Instituições Educacionais e Cuturais dentre outras; 
- Atender as demandas de formação identificadas na Assembleia Sinodal. 

CAMINHO PARA A VIDA LITÚRGICA: Dinamizar a vida litúrgica para fortalecer a identidade e a espiritualidade cristãs. 

Pistas de ação: 
- Elaborar e valorizar susbsídios locais: Diretório Litúrgico, roteiro de celebração da Palavra e outros; 
- Dedicar maior cuidado com a Celebração da Palavra nas comunidades; 
- Propiciar na vivência litúrgica dinâmicas de inclusão que favoreçam a participação de pessoas com deficiência, migrantes, 
indígenas. 



 

 

 

IV. SERVIÇO À VIDA 

CAMINHO PARA ARTICULAÇÃO DAS INICIATIVAS DE SERVIÇO À VIDA: Instituir na Arquidiocese o vicariato episcopal para o serviço da 

caridade, dos direitos humanos, justiça e paz visando a articulação das iniciativas de serviço à vida, em diálogo com outras instâncias 

da sociedade, garantindo um trabalho sistemático. 

Pistas de ação: 
- Mapear as demandas e ações associadas ao serviço à vida existentes na Arquidiocese; 
- Articular o trabalho realizado pela Cáritas Arquidiocesana, as pastorais sociais e as iniciativas dos movimentos eclesiais 
e comunidades de vida no que diz respeito ao serviço à vida; 
- Fomentar as Cáritas Paroquiais; 
- Dar visibilidade das diversas iniciativas de serviço à vida na Arquidiocese; 
- Identificar e fomentar parcerias com instituições públicas, conselhos, organizações sociais e outros; 
- Atuar nos conselhos paritários em vista da participação nas políticas públicas, defesa e promoção de direitos humanos. 



 

 

 

V. ECOLOGIA INTEGRAL – CUIDADO DA CASA COMUM 

CAMINHO PARA A ECOLOGIA INTEGRAL E O CUIDADO DA CASA COMUM EM TODA AÇÃO EVANGELIZADORA: Dimensionar 

a ecologia integral em todas as ações pastorais da Arquidiocese de Manaus. 

Pistas de ação: 
- Promover e incentivar uma mistagogia da Ecologia Integral que motive a catequese e as diversas pastorais, serviços, 
organismos e movimentos ao cuidado da Casa Comum; 
- Compor uma Comissão de Ecologia Integral, constituída por agentes atuantes nas questões socioambientais; 
- Fomentar uma rede de ações soocioambientais arquidiocesana; 
- Atuar com incidência política por meio da participação em representações de controle social. 
 

CAMINHO PARA ACOMPANHAMENTO DAS COMUNIDADES E POPULAÇÕES INDÍGENAS: Assumir a defesa da vida das 
populações indígenas e de seus territórios. 

Pistas de ação: 
- Mapear as comunidades e populações indígena em Manaus e no interior; 
- Capacitar agentes para o trabalho com as populações indígenas promovendo ações efetivas para troca de experiências; 
- Erigir em diálogo com as populações indígenas uma Área Missionária, garantindo um espaço que dialogue e respeite as 
especificidades territoriais, socioculturais e religiosas; 
- Apoiar os processos formativos das lideranças indígenas; 
- Fortalecer e ampliar o serviço da Pastoral Indigenista em parceria com o CIMI; 
- Viabilizar apoio com disponibilização de estrutura jurídica; 
- Favorecer a articulação de uma Pastoral da Juventude Indígena, inclusive proporcionando formação para comunicação. 



 

 

 

VI. ARTICULAÇÃO DA SOLIDARIEDADE E AUTOSUSTENTAÇÃO 

CAMINHO DE PARTILHA: Garantir recursos para intensificar a missionariedade, financiar processos de formação 

sistemática e favorecer comunidades mais fragilizadas. 

Pistas de ação: 
- Fortalecimento da Pastoral do Dízimo; 
- Subsidiar as comunidades para uma gestão eficaz e transparente dos recursos; 
- Dinamizar a gestão do Fundo Missionário intensificando sua captação e partilha; 
- Dar continuidade ao processo de reestruturação econômica e financeira da Arquidiocese. 
 



 

 

 

IGREJA DE MANAUS E COMUNICAÇÃO 

Elaborar e implementar um plano que considere políticas de comunicação qualificando o processo de comunicação interna, 
gerando consciência crítica nos interlocutores a partir do conteúdo que tornamos público, fazendo ecoar os clamores de 
reivindicação em favor da vida a partir das diversas necessidades e realidades existentes. 

Pistas de ação: 
- Aperfeiçoar os processo de comunicação interna da Arquidiocese; 
- Qualificar os meios existentes (site da Arquidiocese, redes sociais) e implementar o uso de novos meios de comunicação 
(web TV, YouTube, aplicativo etc.); 
- Integrar as PASCOM locais em um projeto único de sistematização de comunicação da Arquidiocese no contexto 
pastoral; 
- Disseminar nos meios de comunicação da Arquidiocese informações sobre o cuidado com a Casa Comum e Ecologia 
Integral, ter um canal para denúncias de crimes ambientais, de crimes contra os povos originários e divulgar melhor as 
ações que a Igreja realiza para o cuidado com a Casa Comum; 
- Avaliar profundamente a atuação da Rádio RioMar diante da finalidade evangelizadora da Arquidiocese (sua dinâmica 
itinerante, abertura para outros conteúdos, particulamente aqueles que remetem às realidades amazônicas e 
socioambientais); 
- Capacitar comunicadores em vista de novos espaços; 
- Subsidiar e qualificar a ASCOM considerando a projeção da Aquidiocese e sua importância no contexto de Amazônia e 
de Igreja Local governada por um Cardeal; 
- Valorizar a presença da Igreja em canais midiáticos extraeclesiais e na interlocação com o saber acadêmico; 
- Aproveitar da potencialidade juvenil nos processos de comunicação; 
- Promover processos diferenciados que permitam o alcance de comunidades rurais e ribeirinhas. 

 


