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NOSSA CAPA 2023 
Os semicírculos concêntricos dão uma ideia de crescimento, expansão, como se nós estivéssemos atirando uma 
pedra dentro de um lago. Expressam, assim, o espírito da missão, além das cores que representam os continentes. 
E o que está dando a ideia dessa expansão é a imagem da Catedral ao centro, é a imagem da Igreja. É dela, igreja 
em saída, que emana a ação missionária. 
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ORAÇÃO PELO SÍNODO 2021-2023 

 

Adsumus Sancte Spiritus 

 

Aqui estamos, diante de Vós, Espírito Santo:  

estamos todos reunidos no vosso nome.  

Vinde a nós, assisti-nos, descei aos nossos corações.  

Ensinai-nos o que devemos fazer,  

mostrai-nos o caminho a seguir, todos juntos.  

Não permitais que a justiça seja lesada por nós pecadores,  

que a ignorância nos desvie do caminho,  

nem as simpatias humanas nos torne parciais,  

para que sejamos um em Vós  

e nunca nos separemos da verdade.  

Nós Vo-lo pedimos a Vós que, sempre e em toda a parte,  

agis em comunhão com o Pai e o Filho pelos séculos dos 

séculos. Amém! 
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PALAVRA DO ARCEBISPO 
 

Queridos irmãos e irmãs! 

Com muita alegria e satisfação apresento a todos o Plano de 

Ação Pastoral Arquidiocesana 2023, fruto da 62ª Assembleia 

Pastoral, realizada de modo presencial, no novo Centro Pastoral 

Arquidiocesano, cuja inauguração se deu no mesmo dia da 

Assembleia, 10 de novembro de 2022. Este novo Centro Pastoral 

se propõe a ser um espaço de encontros, de assembleias, de 

formação de nossos serviços pastorais. Demos graças ao bom 

Deus e louvamos a iniciativa de nosso Vicariato Episcopal para a 

Administração e do Conselho de Assuntos Econômicos de nossa 

Arquidiocese. Que este novo Centro Pastoral seja esse 

instrumento de sinodalidade e de renovação constante de nosso 

agir evangelizador de nossos agentes. 

Saúdo a todos que participaram do processo, valioso e 

dinâmico, de construção desse Plano de Ação Pastoral para 2023, 

que fecha o ciclo do Plano da Ação Pastoral Arquidiocesana para 

o quadriênio 2020-2023, publicado e distribuído no final de 2019. 

O Plano de Ação Pastoral se apresenta como um 

instrumento valioso para a caminhada eclesial arquidiocesana. À 

luz das Diretrizes Gerais da Evangelização da Igreja no Brasil 

2019-2023, especialmente pelo Pilar da Ação Missionária, 

elemento norteador dos encaminhamentos aprovados, tendo 

referenciais preciosos, como as Encíclicas Fratelli Tutti e Laudato 
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Si, do Papa Francisco e a síntese da fase arquidiocesana do 

Sínodo dos Bispos, lançando luzes sobre nossa caminhada 

sinodal, com foco específico na Família e na Juventude, seguimos 

na missão de “evangelizar a partir da Palavra de Deus, 

formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em 

comunidades eclesiais missionárias, rumo à plenitude” 

(CNBB. Objetivo Geral da Igreja no Brasil. Diretrizes Gerais da 

Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2019-2023). 

Convoco a todos para que leiam, reflitam, estudem o Plano 

de Ação Pastoral. Ele é um guia e referência para nossas 

atividades, orientação para uma Igreja missionária, sinodal. Que 

todos os grupos, pastorais, movimentos, serviços, comunidades 

de vida e aliança, assumam o Plano de Ação Pastoral com alegria 

e esperança para o bem de nossa Igreja e de todo o Povo de 

Deus. Gratidão pela sinodalidade, por este andar juntos no 

seguimento de Jesus Cristo em busca do seu Reino! 

 

 

Natal, 15 de dezembro de 2022. 

 

 

Dom Jaime Vieira Rocha 
Arcebispo Metropolitano 
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PLANO DA AÇÃO PASTORAL ARQUIDIOCESANA 

2020-2023  
 

Objetivo Geral da Igreja no Brasil 

Evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da 

palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus 

Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da 

evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa 

comum e testemunhando o Reino de Deus, rumo à plenitude. 

 

Missão da Arquidiocese de Natal 

Evangelizar e anunciar o Reino, numa perspectiva e atitude 

dialogal com a atualidade, formando discípulos missionários, a 

serviço da vida plena para todos. 

 

Visão de futuro da Arquidiocese de Natal 

Igreja servidora, samaritana, pobre com os pobres, comprometida 

com a evangelização, fortalecendo a setorização, no espírito 

sinodal missionário. 
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Objetivo geral da Arquidiocese de Natal  

para o quadriênio 2020-2023 

Evangelizar a partir da Palavra de Deus, formando discípulos e 

discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais 

missionárias, rumo à plenitude. 

 

Objetivos específicos 

• Fortalecer as comunidades e setores missionários, através do 

protagonismo dos leigos. 

• Fomentar espaços que viabilizem experiências de vida fraterna 

e solidária nas comunidades e 

entre as pastorais, movimentos e serviços arquidiocesanos. 

• Fortalecer a relação entre fé e vida, à luz da evangélica opção 

preferencial pelos pobres. 

• Assumir o compromisso ecológico e o cuidado com a casa 

comum. 

• Promover a catequese de iniciação cristã de inspiração 

catecumenal. 

• Testemunhar o Reino de Deus, no seguimento de Jesus e pelo 

exemplo e intercessão de Nossa 

Senhora e dos Santos Mártires de Cunhaú e Uruaçu. 
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INTRODUÇÃO 
 

MEMÓRIA DO CAMINHO SINODAL DA 62ª ASSEMBLEIA 

PASTORAL ARQUIDIOCESANA 

 

A 62ª Assembleia Pastoral Arquidiocesana foi realizada no 

dia 10 de novembro de 2022, de modo presencial e contou com 

185 participantes numa construção sinodal dos encaminhamentos 

pastorais a serem observados em 2023, a partir do Plano da Ação 

Pastoral Arquidiocesana 2020-2023 e da Síntese da consulta 

arquidiocesana feita em decorrência da 

fase arquidiocesana do Sínodo dos 

Bispos que, a uma das perguntas sobre 

em que campos de missão a Igreja 

deveria se fazer mais presente foram 

destacadas a Família e a Juventude. 

As reflexões em torno da missionariedade e da sinodalidade 

eclesial impulsionaram os participantes desta Assembleia a 

proporem ações missionárias em torno destes dois eixos 

temáticos, em três dimensões ou níveis: do cuidado com a pessoa-

indivíduo, do cuidado com o mundo-casa comum e do cuidado com 

as relações sociopastorais, em comunhão com o tema e as 

proposições da 57ª Assembleia do Regional Nordeste 2. 

Foi assim que os Padres, Diáconos, Leigos(as) e 

Religiosos(as) atenderam à convocação para participarem de 

https://www.arquidiocesedenatal.org.br/sinodo
https://www.arquidiocesedenatal.org.br/sinodo
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forma ativa neste processo de caminhada evangelizadora, desde 

a fase das Paróquias até a Arquidiocesana. Torna-se bastante 

oportuno fazer memória dos processos que resultaram na eleição 

das três ações missionárias para a Família e das três ações 

missionárias para Juventude, a partir do pilar da Ação Missionária, 

encerrando o ciclo das atuais diretrizes. 

Inicialmente, as Paróquias se reuniram, na primeira fase da 

Assembleia Pastoral Arquidiocesana, para elencar as luzes e 

sombras que incidiram sobre a caminhada pastoral 2022 e 

proporem uma ação concreta a cada um dos dois eixos temáticos 

– Família e Juventude. Estas propostas foram encaminhadas aos 

seus respectivos zonais, gerando a formulação de uma proposta 

em cada tema, em cada um dos 14 zonais. Estas propostas dos 

zonais foram encaminhadas aos seus respectivos Vicariatos 

territoriais que, assessorados pelo seu Secretariado Pastoral, 

formataram as propostas em duas para cada tema.  

Do mesmo modo, os Setores, Comissões e Organismos de 

formação arquidiocesanos formularam suas propostas de ações 

missionárias em torno dos dois temas centrais, que constam neste 

Plano de Ação Pastoral 2023. Para este momento conclusivo das 

fases, foram formuladas e aprovadas três ações missionárias em 

torno do tema da Família e três em torno do tema da Juventude. 

Cabe a nós agora de posse destas ações/encaminhamentos, 

partirmos para a sua concretização, através da construção sinodal 

dos planos pastorais nos Vicariatos, Zonais e Paróquias, nos 
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Setores e Comissões Arquidiocesanas, fazendo o caminho 

sinodal de volta até chegar às comunidades, pastorais, 

movimentos e serviços da nossa Igreja. 

A Coordenação Pastoral, portanto, apresenta os resultados 

desse processo sinodal e traz, neste Plano da ação pastoral 

arquidiocesana 2023, a palavra de apresentação de Dom Jaime 

Vieira Rocha, nosso Arcebispo metropolitano; uma síntese da 

palestra de Pe. Janilson Rolim Veríssimo, Padre do Clero da 

Diocese de Cajazeiras, Paraíba e membro da equipe de relatórios 

do Sínodo dos Bispos pelo Regional Nordeste 2, com o tema: 

“Habitar as fragilidades: um olhar a partir da Assembleia do 

Regional”; as ações missionárias arquidiocesanas  aprovadas 

para 2023 e suas estratégias; as ações propostas nos três 

Vicariatos territoriais; o resultado da Assembleia com os Setores 

e Comissões arquidiocesanas; a transcrição das metas em nível 

arquidiocesano para o quadriênio 2020-2023, constantes no Plano 

da ação pastoral arquidiocesana 2020-2023, no qual o presente 

plano se insere; as proposições da 57ª Assembleia Pastoral do 

Regional Nordeste 2 e, por fim, o calendário pastoral 2023. 
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HABITAR AS FRAGILIDADES 
 

Síntese a partir da escuta sinodal das  
Dioceses do Regional NE 2 

 

Esta síntese é fruto da escuta sinodal das 21 dioceses que 

compõem o Regional Nordeste 2 do qual fazemos parte. Cada 

título traz ao lado o indicativo de quantas dioceses se referiram 

diretamente a estas questões1. Entretanto, comecemos realçando 

alguns pontos que se destacaram nos relatórios de várias 

dioceses: os Conselhos Pastorais Paroquiais, as pequenas 

comunidades e o importante trabalho feito pelas equipes de 

PASCOM. Foram citados como formas, instrumentos valiosos 

para a sinodalidade na vida e na missão da Igreja. 

Nos relatórios das Dioceses, se destacaram algumas 

fragilidades pastorais, que dificultam o exercício da sinodalidade: 

1. Celebrações  

Homilias “sem profecia”, onde “falta o cheiro do Evangelho”. 

“Celebramos bem, mas estamos com uma vida espiritual que 

requer mais atenção”. 

2. Diálogo ecumênico  

É desafiadora a questão do diálogo e do trabalho ecumênico. 

Percebe-se “um grande distanciamento e diálogo superficial entre 

a Igreja e as demais expressões religiosas”. Inclusive, esse é “um 

tema que não pode ser tocado em alguns lugares”. 

 
1 No presente Plano da Ação Pastoral omitimos os nomes das Dioceses que fizeram referências aos pontos elencados. 
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3. Clericalismo 

Deve-se “redescobrir a teologia ministerial” para a “superação do 

comportamento clericalista que afeta o clero e inclusive o próprio 

laicato”. Percebeu-se “uma carência de entendimento do 

protagonismo leigo e mesmo do senso de sacerdócio comum. Os 

sacerdócios, ministerial e comum, que se orientam um ao outro, 

poderiam estar mais equilibrados, com mais protagonistas leigos 

em nossas comunidades”. 

4. Acolhimento 

“Numa marcha contrária ao amor”, ainda não alcançamos grupos 

em vulnerabilidade social como: “migrantes, povo de rua, povos 

indígenas, alguns jovens como os menores infratores, 

comunidades quilombolas, idosos, casais em segunda união, 

órfãos, pessoas privadas de liberdade - encarcerados, 

homossexuais e integrantes de movimentos afins”. Enfim, “são 

poucas as iniciativas de acolhimento e escuta para com as 

pessoas excluídas”. 

5. Fé e Política 

“Há uma tensão entre nas relações da Igreja com os poderes 

políticos. Por vezes, “os sacerdotes têm que ir-lhes ao encontro, e 

quase invariavelmente a concessão de algo não está isenta de 

circunstâncias condicionantes”.Além disso, “as relações 

corrompidas e de dependência financeira trazem graves 

consequências”. Assim “a Igreja prefere fechar-se a esse tipo de 

diálogo e não se pensa nem se fala sobre isso”. 
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6. Formação 

“É urgente uma boa – e diuturna – catequese, contendo estudos 

bíblicos, estudos dos documentos e do magistério da Igreja e 

estudos sobre a riqueza da liturgia católica”, “porque em nossa 

catequese não nos foi ensinado a ‘ter o gosto pela leitura bíblica’. 

Ainda somos muito ligados a um estilo de catequese, tipo sala de 

aula, com uma metodologia baseada nas perguntas e respostas”. 

7. Responsabilidade eclesial 

“É preciso buscar e envolver os Católicos não evangelizados e 

aqueles que não estão incluídos na vida da Igreja”, pois “o maior 

desafio é motivar todos os batizados a assumir a sua missão na 

Igreja, como membros ativos e corresponsáveis pelos serviços”. 

Na verdade, “há muitas dificuldades quanto ao engajamento de 

[novas] pessoas, permanecendo sempre as mesmas. 

8. Cuidados com os pobres e com a casa comum  

“Falta maior conscientização e comprometimento com o cuidado 

da casa comum”. Precisamos “reforçar nosso interesse pelas 

questões comuns como cuidado com o meio ambiente, proteção 

à vida, cuidado com os pobres e combate a corrupção”. 

9. Fraternidade sacerdotal  

Há uma dificuldade na vivência da fraternidade sacerdotal. Por 

isso devemos estar atentos à “importância de estabelecer um 

diálogo fraterno para se conhecer os anseios, as angústias e os 

desafios de cada realidade” onde o sacerdote se encontra, 

especialmente com os padres que estão passando por alguma 
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dificuldade no ministério; pois “precisamos cuidar da figueira 

estéril e com o adubo da caridade, da solidariedade, da 

misericórdia e da partilha, dar os frutos que Jesus nos pede”. 

 O documento da Síntese Arquidiocesana de Natal, nos 

quadros do discernimento, aponta alguns desafios para o 

exercício da sinodalidade eclesial: a resistência na desinstalação; 

a falta de conversão, apontado como causador de falha nos 

processos de escuta; as assembleias, que apesar de serem um 

grande instrumento para a sinodalidade, “normalmente levam a 

uma ideia de grandes grupos [...]. Grupos menores são mais 

indicados do que assembleias. Aqui se vê a concretude da 

necessária implantação de comunidades eclesiais missionárias”. 

 Por outro lado, a síntese diocesana lançou luzes sobre a 

presente Assembleia Pastoral, quando em resposta à pergunta: 

“Em que áreas da missão precisamos estar mais presentes?”, o 

indicador (97,1%) apresentou “como destaque uma necessária 

dedicação enfática à família e aos jovens. [...] Há um clamor para 

um resgate da juventude, tão vívida e, ao mesmo tempo, tão 

bombardeada de padrões socioeconômicos vinculantes”. 

 Em meio a tudo isso, a síntese diocesana propõe na sua 

conclusão uma grande lição: “é preciso pensar em canais ágeis e 

permanentes de escuta em nível arquidiocesano, para que a voz 

do Espírito não se apague por causa do medo ou da falta de 

oportunidade. 
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PROPOSIÇÕES DA 57ª ASSEMBLEIA PASTORAL 

REGIONAL NORDESTE 2 
Habitar a fragilidade como lugar teológico e pastoral 

 

“Pequenos, mas fortes no amor de 

Deus, ... todos nós, cristãos, somos 

chamados a cuidar da fragilidade do 

povo e do mundo em que vivemos” 

(Evangelii Gaudium, 216) 

 

1. Cuidado com a pessoa-indivíduo 

Objetivo 

Assumir a cultura do cuidado e do encontro como paradigma 

de ação pastoral, integrando as fragilidades da pessoa-

indivíduo, à luz do Evangelho. 

Estratégias 

a. Fomentar uma pastoral de conjunto que possibilite o 

acolhimento, o acompanhamento, o discernimento e a 

integração das pessoas fragilizadas; 

b. Fortalecer as pequenas comunidades eclesiais como 

espaços de acolhimento afetivo e efetivo, de escuta, 

comunhão, participação e missão, levando as pessoas ao 

encontro com Cristo e os irmãos como caminho para 

superação das fragilidades;  
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c. Criar espaços para acolher e integrar a diversidade presente 

em nossas comunidades paroquiais e diocesanas, na 

perspectiva da comunhão e da unidade; 

Ações 

a. Ir ao encontro das pessoas e das famílias afastadas nos 

ambientes onde vivem, (condomínios, ruas, assentamentos, 

unidades prisionais etc.), acolhendo-as, acompanhando-as e 

integrando-as a partir de suas fragilidades; 

b. Promover formação para as lideranças das comunidades, 

pastorais, movimentos e serviços que priorize o cuidado com 

a pessoa e a valorização da vida;  

c. Fortalecer a vivência do itinerário catecumenal nos processos 

de formação em nossas comunidades e pastorais; 

 

2. Cuidado com o mundo-casa comum 

Objetivo 

Assumir permanentemente a pauta sobre o cuidado da casa 

comum, e da ecologia integral, partindo das realidades locais, à 

luz da Laudato Si e da Fratelli Tutti.  

Estratégias 

a. Motivar, nas atividades Pastorais, grupos e comunidades, 

iniciativas concretas de cuidado com a casa comum; 

b. Fortalecer o diálogo com as instituições públicas, privadas e 

organizações não governamentais, a fim de gerar ações 
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efetivas, para o bem comum, à luz da Doutrina Social da 

Igreja. 

Ações 

a) Formar para uma consciência ecológica a partir do estudo 

dos Documentos da Igreja;  

b) Criar uma Comissão Regional de Pastoral para a Ecologia 

Integral, que promova iniciativas permanentes sobre a 

questão ambiental, com foco nos biomas presentes em nosso 

território;  

c) Atuar junto aos projetos de implantação das chamadas 

“energias limpas” e Usinas Nucleares, para o conhecimento 

e conscientização sobre os impactos ambientais; 

d)  Favorecer o cultivo de sementeiras de árvores nativas para 

projetos de reflorestamento;    

e) Promover o “junho verde” como iniciativa de educação 

ecológica da comunidade.  

 

3. Cuidado com as relações político-pastorais 

Objetivo 

Fomentar a cultura do diálogo e da inclusão dos diversos 

grupos que compõe o tecido social e eclesial, para a 

construção de uma autêntica fraternidade.  
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Estratégias 

a. Revitalizar a escola de fé e política no Regional, nas dioceses 

e paróquias, em vista da construção de uma cultura de paz, 

da promoção da vida, da boa política e do bem comum; 

b. Desenvolver ações de promoção humana e de evangelização 

direcionadas aos povos originários e quilombolas; 

c. Fortalecer instâncias de formação para todos os segmentos 

da Igreja com foco na relação fé e vida/fé e política, 

ecumenismo e diálogo inter-religioso e economia de 

Francisco e Clara. 

Ações 

a. Reforçar os conselhos (Pastoral, econômico, missionário) e 

CEBs através de formação e acompanhamento; 

b. Incentivar a efetiva participação do laicato nos mais diversos 

conselhos de políticas públicas; 
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PROPOSTAS DE AÇÕES MISSIONÁRIAS  

APROVADAS PARA 2023 
(NÍVEL ARQUIDIOCESANO) 

 Foram constituídos 12 grupos de trabalho que se reuniram 

para analisar as propostas vindas dos Vicariatos territoriais, Norte, 

Sul e Urbano, que, a partir dessas propostas, apresentaram em 

plenária uma ação missionária para campo de missão, sendo 

aprovadas as seguintes proposições:  

 

 

CAMPO DE MISSÃO: FAMÍLIA 

 

1. DIMENSÃO DO CUIDADO COM A PESSOA-INDIVÍDUO 

Meta: 

Implantação, reativação e fortalecimento da Pastoral Familiar nos 

níveis arquidiocesano, zonal e paroquial. 

Estratégias: 

• Realizar ações missionárias, indo ao encontro das famílias. 

• Promover momento celebrativo com as famílias em nível de 
zonal. 

 

2. DIMENSÃO DO CUIDADO COM O MUNDO – CASA COMUM 

Meta: 

Integração das famílias na comunidade eclesial, por meio de 

ações de inclusão sociocultural e missionária e que fomentem o 
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cuidado com a casa comum, à luz do que nos apresenta a Laudato 

Si. 

Estratégias: 

• Realizar seminários, encontros e outras atividades 
missionárias. 

• Motivar, nas atividades pastorais, grupos e comunidades, 
iniciativas concretas de cuidado com a casa comum 

 

3. DIMENSÃO DO CUIDADO COM AS RELAÇÕES 

SOCIOPASTORAIS 

Meta:  

Integração das famílias na comunidade eclesial, utilizando meios 

mais atraentes para novos casais. 

Estratégia:  

• Realizar seminários, encontros, estudos bíblicos e outras 
atividades missionárias nos níveis paroquial e zonal. 
 
 
 

 

CAMPO DE MISSÃO: JUVENTUDE 

 

1. DIMENSÃO DO CUIDADO COM A PESSOA-INDIVÍDUO 

Meta:  

Promoção de espaços de diálogo entre as expressões juvenis e 

formação de discípulos missionários, fomentando uma cultura 

vocacional 
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Estratégias: 

• Acompanhar, conhecer, conviver e compreender as diversas 
juventudes 

• Ir ao encontro de outros jovens, sobretudo nas periferias 
geográficas e existenciais. 

 

2. DIMENSÃO DO CUIDADO COM O MUNDO – CASA COMUM 

Meta:  

Resgate, mapeamento, acolhimento, inserção e formação das 

juventudes, conforme a realidade e promoção de ações 

missionárias juvenis, inclusive com temas relacionados ao meio 

ambiente, caminhando juntos, em atitude de integração. 

Estratégias: 

• Ir ao encontro de outros jovens, sobretudo nas periferias 
geográficas e existenciais 

• Utilizar recursos como música, esporte, teatro e outros. 
 

3. DIMENSÃO DO CUIDADO COM AS RELAÇÕES 

SOCIOPASTORAIS 

Meta: 

Fortalecimento do discipulado e seguimento à pessoa de Jesus, 

utilizando-se das estruturas pastorais existentes, valorizando as 

diversas espiritualidades e carismas. 

Estratégias: 

• Realizar ações que levem ao compromisso com a 
comunidade 

• Favorecer uma formação juvenil para o discipulado e 
seguimento a Jesus Cristo 
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PROPOSTAS DOS VICARIATOS PARA 2023  
 

PROPOSTAS DE AÇÃO MISSIONÁRIA  

DOS VICARIATOS PARA A FAMÍLIA 
 

VICARIATO NORTE 

1. Implantação, reativação e fortalecimento da Pastoral Familiar a 

nível paroquial. 

2. Realização da Semana das Famílias nas paróquias, 

culminando com um grande momento celebrativo a nível de 

zonal. (Trazer um padre que seja referência para ajudar nesse 

evento), abordando alguma temática sobre família. Delegar um 

padre do zonal para ficar como responsável, formar a comissão 

organizadora, do zonal e posteriormente estruturar as ações. 

 

VICARIATO URBANO 

1. Implantar e fortalecer a Pastoral Familiar no contexto da 

sinodalidade: organizar uma equipe missionária, junto com as 

demais pastorais, movimentos e serviços para alcançar as 

famílias afastadas, levando-as ao engajamento pastoral.  

2. Desenvolver ações de inclusão sociocultural e missionárias que 

busquem a integração das famílias na comunidade eclesial, 

através de seminários, encontros e atividades missionárias 

 

VICARIATO SUL 

1. Promover a nível paroquial, formação de preparação, para que 

possam ser realizadas ações missionárias, indo ao encontro de 

famílias que precisem reacender a fé, envolvendo todas as 

pastorais, movimentos e serviços. 

2. Formar, incentivar e inserir as famílias ao encontro da fé pelas 

pastorais, movimentos e serviços, celebrando a ação 

missionária através de uma Igreja em saída 
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PROPOSTAS DE AÇÃO MISSIONÁRIA  

DOS VICARIATOS PARA A JUVENTUDE 

 

VICARIATO NORTE 

1. Criar uma comissão para juventude em nível de zonal. 

2. Realização do DNJ em nível de zonal, no último domingo do 

mês de outubro. Tendo como eixo principal a MISSÃO. Durante 

o ano cada paróquia deve realizar os encontros com os grupos 

de jovens e as mais variadas expressões. (CRISMA, PJMP, 

SEGUE-ME) 

 

VICARIATO URBANO 

1. Promover o discipulado / seguimento à pessoa de Jesus, 

utilizando-se das estruturas já existentes (movimentos de 

encontros e expressões juvenis), valorizando as diversas 

espiritualidades e carismas, incentivando ações que levem ao 

compromisso com a comunidade.  

2. Promover a ação missionária juvenil, incentivando-os a irem ao 

encontro de outros jovens, sobretudo nas periferias geográficas 

e existenciais, utilizando diversas estratégias (música, esporte, 

teatro etc). Caminhando juntos, em atitude de integração e 

acolhimento. 

 

VICARIATO SUL 

1. Resgatar, mapear, acolher, motivar, formar e inserir as 

juventudes conforme a realidade, buscando engajá-las nas 

atividades da igreja arquidiocesana. 

2. Realizar assembleia das juventudes por vicariato, levando em 

consideração a proximidade dos zonais. 
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ASSEMBLEIA COM OS SETORES, COMISSÕES E 

ORGANISMOS DE FORMAÇÃO ARQUIDIOCESANOS 

Ações específicas ou estratégias a serem trabalhadas  
em nível de Setor ou Comissão Arquidiocesana 

 

• Setor Comunicação: 

Campanha de comunicação para estimular o serviço pastoral 

missionário, mediante a produção de vídeos curtos que 

ressaltem a alegria de servir, a serem publicados nas mídias 

da Arquidiocese e disseminadas pela PASCOM nas 

Paróquias. (período estimado para a produção – 

fevereiro/2023; veiculação nas mídias: março/2023). 

 

• Setor Família: 

Conhecer, valorizar e divulgar o trabalho e as ações do 

Instituto Caná como espaço de formação e de 

acompanhamento socio-psico-espiritual junto às famílias e 

aos segmentos que compõem este Setor. 

 

• Setor Juventude / Comissão Pastoral da Educação: 

Promover ação de escuta e de acompanhamento às 

lideranças juvenis, bem como àqueles que acompanham 

essas lideranças, através de “Escolas de formação de 

líderes”, com reflexões sobre a identidade cristã e a pertença 

à comunidade dos seguidores de Jesus. Como? Encontros 

presenciais e construção de materiais de apoio, para acesso 

e aplicação destes materiais pelas Paróquias. Quando? 

Encontros trimestrais com as lideranças por Zonal ou 

Vicariato. 1º semestre – construção dos subsídios; 2° 

semestre – aplicação. 
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• Setor Social / Comissão de Campanhas / Comissão 

Pastoral do Dízimo: 

Fortalecer a sinodalidade, o caminhar juntos das Pastorais 

Sociais, nos levando a um trabalho efetivo com a juventude e 

a família, na perspectiva, também, do controle social das 

políticas públicas. 

 

• Setor de Leigos: 

Contribuir efetivamente na formação de leigos, no contexto de 

uma nova cultura pastoral (pós-pandemia), por meio de 

instrumentos e vivências metodológicas pastorais de 

planejamento, acompanhamento e avaliação, de modo a 

termos uma nova compreensão de organicidade, cultura 

organizacional (estrutura Arquidiocesana e Comunidades), 

para formar os agentes de pastorais, a terem uma ação 

evangelizadora em resposta às diversas fragilidades 

apresentadas. 

 

• Comissão para animação bíblico-catequética: 

Conhecer, acolher e desenvolver a Catequese da Iniciação à 

Vida Cristã, numa atitude de “abertura ao novo”, como uma 

responsabilidade de toda a comunidade, formando discípulos 

missionários, cuidando dos que já estão inseridos, mas não 

foram devidamente iniciados nesse processo. 

 

• Comissão para a Liturgia e os Sacramentos: 

Acolhida por meio do anúncio, incentivo e promoção de 

formações (Escola de Liturgia Arquidiocesana); 

Acompanhamento às Paróquias, formando novos líderes no 

campo da Liturgia; 

Criar polos de Liturgia em diversos locais da Arquidiocese; 
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Organizar, no site da Arquidiocese, uma aba para 

disponibilizar arquivos das formações, jornais litúrgicos, 

músicas litúrgicas e outros. 

 

• Comissão Missionária Arquidiocesana / Comissão para o 

Diálogo Ecumênico e Interreligioso: 

Promover políticas de formação para o engajamento 

paroquial pastoral, difundindo o conhecimento dentro de 

células, partindo da motivação de seus pastores – Bispos, 

Padres, Diáconos, utilizando recursos tecnológicos que a 

atualidade nos proporciona. 

 

• Seminário de São Pedro 

Fortalecer as atividades de retorno junto às famílias de cada 

membro de pastoral, movimento e serviço. Ir ao encontro de 

cada grupo, respeitar sua espiritualidade e carisma, retornar 

às atividades, realizando visitas às casas dos agentes, 

favorecendo a compreensão, acompanhamento, 

discernimento e integração. 

 

• Comissão Arquidiocesana de Diáconos / Escola Diaconal 

Santo Estêvão 

Promover ações integradas e permanentes entre as 

Pastorais, movimentos e Serviços às Famílias das 

comunidades, com a missão de acompanhar, cuidar e 

integrar. 
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METAS EM NÍVEL 

ARQUIDIOCESANO  

PARA O QUADRIÊNIO 2020-2023 
 

DEVOÇÃO AOS SANTOS MÁRTIRES DE 
CUNHAÚ E URUAÇU, PRIORIDADE 

PERMANENTE 
 

A Igreja Arquidiocesana assumiu, na Assembleia Pastoral de 

2019, a propagação da devoção aos nossos Santos Mártires de 

Cunhaú e Uruaçu, como uma prioridade permanente, com ações 

definidas, a partir do que foi proclamado no Decreto 07/2013, 

sobre os Padroeiros do Rio Grande do Norte, para motivar e 

suscitar tal devoção. Assim, 

- Que o Pe. André de Soveral e o Pe. Ambrósio Francisco Ferro, 
Presbíteros e o Leigo Mateus Moreira e seus companheiros 
mártires sejam venerados como Padroeiros do Estado do Rio 
Grande do Norte e celebrados como Solenidade em todas as 
Igrejas e Capelas do Estado no dia 3 de outubro, Memória Litúrgica 
dos Protomártires do Brasil (Decreto 07/2013 sobre os Padroeiros 
do Rio Grande do Norte, fl. 55v); 

Os desafios do tempo presente nos impelem a uma 

esperança criativa de redimensionar as ações pastorais, 

adequando-as aos protocolos de segurança sanitária, em 

conformidade com os decretos, que vão sendo publicados pelas 

autoridades civis e eclesiásticas. Nesse sentido, devemos fazer o 

bom uso das plataformas digitais disponíveis, de modo a fortalecer 

a devoção e o conhecimento sobre a vida e o martírio dos Santos 

de Cunhaú e Uruaçu, fomentando a constituição de equipes 
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paroquiais com agentes pastorais, responsáveis por esta 

divulgação e fortalecimento da devoção pessoal e comunitária 

estes santos. 

 

META 1 – CULTIVO DA CONCEPÇÃO DE UMA IGREJA EM 

SAÍDA 

Cultivar, nos agentes de pastoral e fiéis em geral, a 

concepção de uma Igreja em saída, através de atividades que 

visem o fortalecimento das comunidades eclesiais 

missionárias. 

 

META 2 – FORMAÇÃO MISSIONÁRIA 

Promover formação missionária para os agentes de pastoral 

das paróquias, a fim de que assumam cada vez mais a missão 

da evangelização das famílias, fortalecendo as comunidades 

eclesiais missionárias. 

 

META 3 – FAMÍLIA, JUVENTUDE E PASTORAIS SOCIAIS 

Priorizar meses temáticos para trabalhar Família, Juventude 

e Pastorais Sociais, fazendo o bom uso dos meios de 

comunicação social. 
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METAS PARA O VICARIATO EPISCOPAL NORTE  
2020 – 2023 

 

META 1 – JUVENTUDES ENGAJADAS NAS PARÓQUIAS 

Apresentar aos jovens, através de atividades inovadoras e 

atraentes, propostas de engajamento cristão missionário. 

 

META 2 – ARTICULAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS 

Favorecer, semestralmente, ações pastorais missionárias com as 

famílias. 

 

METAS PARA O VICARIATO EPISCOPAL URBANO  
2020 – 2023  

 

META 1 – CATEQUESE DE INSPIRAÇÃO CATECUMENAL 

NAS PARÓQUIAS 

Implantar e/ou fortalecer em todas as paróquias do Vicariato a 

Catequese com Inspiração Catecumenal. 

 

META 2 – ARTICULAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS 

FAMÍLIAS, JUVENTUDES E PASTORAIS SOCIAIS 

Priorizar os meses temáticos para trabalhar Família, Juventude e 

Pastorais Sociais (agosto: Família; setembro: Caminhada da 

Solidariedade; outubro: Juventude). 
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METAS PARA O VICARIATO EPISCOPAL SUL  
2020 – 2023 

 

META 1 – PLANO DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

DAS FAMÍLIAS E JUVENTUDES 

Definir um plano de formação e acompanhamento das famílias e 

das juventudes, em nível paroquial, fortalecendo os laços 

familiares e o sentido de pertença à Comunidade Eclesial 

Missionária. 

 

META 2 – CULTURA DE COMUNICAÇÃO EM REDE 

Estabelecer nos fiéis nos próximos quatro anos uma cultura de 

comunicação em rede evangelizadora, fortalecendo os meios de 

comunicação católicos, propagando uma melhor utilização destes 

meios para levar a todos o conhecimento da Palavra de Deus. 

 

 

 

 

 

As estratégias e ações para do Plano Plurianual da 
Ação Pastoral Arquidiocesana podem ser encontradas 

no endereço indicado no código de barras ao lado  
ou no link abaixo. 

 
 
 

https://issuu.com/mpsites/docs/plano-pastoral-arquidiocesano-2020-2023-vfina 
(Acesso em 15 dez 2022) 
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CALENDÁRIO PASTORAL 2023 
 

JANEIRO 
DATA ATIVIDADE HORA LOCAL 

06 
27 anos de Sagração episcopal de  
Dom Jaime Vieira Rocha 

 
 

24 
Divulgação da mensagem do Papa para o 
57º Dia Mundial das Comunicações 
Sociais 

 
 

30 
Curso de multiplicadores da Infância e 
Adolescência Missionária – IAM / POM  

 
Brasília 

 

FEVEREIRO 
DATA ATIVIDADE HORA LOCAL 

01 a 03 
Curso de multiplicadores da Infância e 
Adolescência Missionária - IAM / POM  

 Brasília 

01 
48º aniversário de Ordenação presbiteral 
de Dom Jaime Vieira Rocha 

  

04 
Missa de abertura das atividades 2023 da 
Comissão Arquidiocesana de Diáconos  

  

04 Encontro do IV Zonal – CF 2023  9h 
Paróquia Santuário 

dos Mártires - 
Nazaré 

04 Encontro do VI Zonal ‐ CF 2023 8h Macau 

04 Encontro do X Zonal – CF 2023 9h Serra Caiada 

04 
Formação arquidiocesana da Pastoral do 
Dízimo 

8h  

05 
Avaliação e planejamento da equipe do 
COMIDI 

9h  

07 
Reunião do Conselho Arquidiocesano de 
assuntos econômicos e administrativos 

17h 
Gabinete do 
Arcebispo 

11 
Formação para correspondentes do 
programa Ritmo Pastoral 

8h30 
Setor de 

Comunicação 

11 
Reunião do Vicariato Sul – preparação da 
abertura da CF 

9h Lagoa D’anta 

11 Encontro do VII Zonal – CF 2023 8h30 
Santa Luzia de 

Touros 

11 Encontro do XII Zonal – CF 2023 8h30 
Monumento dos 
Santos Mártires – 

Uruaçu 

14 Encontro do I Zonal – CF 2023 19h  

14 Encontro do IX Zonal – CF 2023 9h Coronel Ezequiel 

14 e 15 Curso anual do Clero  
Centro Pastoral 

Dom Jaime Vieira 
Rocha 
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16 
Encontro mensal do Clero e Agentes 
pastorais 

8h30 
Hotel D Beach – 

Ponta Negra 

21 Carnaval   

24 Encontro do VIII Zonal – CF 2023 8h30 Passa e Fica 

24 Assembleia Ordinária do COMIRE NE II   

25 
Formação para correspondentes do 
programa Jornal da Arquidiocese 

8h30 
Setor de 

Comunicação 

25 Encontro do XI Zonal – CF 2023 8h30 
Paróquia de São 
Tiago Menor – 

Santarém 

25 
Encontro do XIII Zonal – CF 2023 
 

9h São José de Mipibu 

 

MARÇO 
DATA ATIVIDADE HORA LOCAL 

 
Lançamento da campanha “A alegria de 
servir” 

- Redes Sociais 

04 
Reunião do Conselho Pastoral 
Arquidiocesano 

9h 
Coordenação 

Pastoral 

05 
Encontro de Diáconos e esposas (do 
interior) 

  

07 
Reunião do Conselho Arquidiocesano de 
assuntos econômicos e administrativos 

17h 
Gabinete do 
Arcebispo 

08 Encontro do II Zonal 19h30  

11 
Curso presencial da Escola de 
Comunicação da Arquidiocese de Natal – 
ECAN - 

8h às 
17h 

Setor de 
Comunicação 

11 e 12 
Passeio da família diaconal (Diáconos, 
esposas e filhos) 

  

11 e 12 
 Assembleia Estadual para 
Coordenadores e Assessores da 
Juventude Missionária 

  

12 
1a. Assembleia Arquidiocesana da 
Pastoral Familiar 

  

15 Reunião do Conselho Presbiteral 15h 
Seminário de São 

Pedro 

16 
Encontro mensal do Clero e agentes 
pastorais 

8h30 
Hotel D Beach – 

Ponta Negra 

18 Encontro do XIV Zonal   

18 
Encontro do XV Zonal – Concílio Vaticano 
II e 15 anos da Conferência de Aparecida 

8h30 
Paróquia N. S. 

Virgem dos Pobres 
–Emaús 

18 Formação para os Leigos   

21 Reunião do Conselho Episcopal 9h 
Gabinete do 
Arcebispo 
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22 
Reunião do Secretariado Pastoral do 
Vicariato Episcopal Urbano 

17h 
Coordenação 

Pastoral 

30 
Aniversário natalício de Dom Jaime Vieira 
Rocha 

  

30 Assembleia Eletiva para diáconos (CND)   Brasília /DF 

 

ABRIL 
DATA ATIVIDADE HORA LOCAL 

01 e 02 Assembleia Eletiva para diáconos (CND) 9h Brasília/DF 

01 Encontro do IV Zonal – Família 9h 
Paróquia de Nossa 
Senhora Auxiliadora 
– Felipe Camarão 

01 
Encontro do X Zonal – Juventude e 
sentido da vida 

9h São Pedro 

01 Encontro do XI Zonal – Família 8h30 
Paróquia de São 

João Bosco – 
Gramoré 

01 Encontro do XIII Zonal – Juventude 9h Goianinha 

04 
Reunião do Conselho Arquidiocesano de 
assuntos econômicos e administrativos 

17h 
Gabinete do 
Arcebispo 

06 a 09 
Animação Missionária da Semana Santa 
nas Paróquias. 

  

06 
Missa dos santos óleos e renovação das 
promessas sacerdotais 

 
Catedral 

metropolitana 

07 Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo   

08 
Reunião bimestral dos diáconos  
(vista da CRD NE2)  

9h 
C. Pastoral Dom 

Jaime Vieira Rocha  

10 Páscoa do Clero   

11 Encontro do I Zonal 19h  

11 Encontro do IX Zonal – Família 9h Tangará 

14 
Encontro do VIII Zonal – Vocação, graça e 
missão 

8h30 Brejinho 

11 
Curso presencial da Escola de 
Comunicação da Arquidiocese de Natal – 
ECAN – 

8h às 
17h 

Setor de 
Comunicação 

15 Encontro do VI Zonal ‐ Juventude 8h Ipanguaçu 

15 Encontro do VII Zonal – Família 8h30 João Câmara 

15 
Encontro do XII Zonal – “Pão em todas as 
mesas”: frutos do Congresso para uma 
Igreja sinodal 

8h30 Macaíba 

19 Reunião do Conselho Presbiteral 15h 
Seminário de São 

Pedro 

20 
Encontro mensal do Clero e agentes 
pastorais 

8h30 
Hotel D Beach – 

Ponta Negra 

21 a 23 
Encontro estadual da Infância e 
Adolescência Missionária 

 Natal 
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25 Reunião do Conselho Episcopal 9h 
Gabinete do 
Arcebispo 

26 
Reunião do Secretariado Pastoral do 
Vicariato Episcopal Urbano 

17h 
Coordenação 

Pastoral 

 

MAIO 
DATA ATIVIDADE HORA LOCAL 

01 Dia do Trabalho   

02 
Reunião do Conselho Arquidiocesano de 
assuntos econômicos e administrativos 

17h 
Gabinete do 
Arcebispo 

06 
Reunião do Conselho Pastoral 
Arquidiocesano 

9h 
Coordenação 

Pastoral 

17 Reunião do Conselho Presbiteral 15h 
Seminário de São 

Pedro 

18 
Encontro mensal do Clero (somente 
Padres e Diáconos) 

8h30 
Hotel D Beach – 

Ponta Negra 

20 Encontro do XIV Zonal   

20 Encontro do XV Zonal 8h30 
Paróquia de S. 

Francisco de Assis – 
Satélite 

20 
20/05- Reunião do Vicariato Sul -   
Reflexão do plano pastoral sobre a 
proposta do Vicariato para a família 

9h 
São Paulo do 

Potengi 

20 
Encontro com Diáconos permanentes e 
Diáconos transitórios  

9h 
Centro Pastoral 

Dom Jaime Vieira 
Rocha 

21 
11° Jornada Nacional da Infância e 
Adolescência Missionária – IAM  

  

21 

57º Dia Mundial das Comunicações 
Sociais – “Falar com o coração: Veritatem 
facientes in caritate (Ef 4,15)” 
Celebração da Missa do Comunicador 
(Paróquias) 

-  

23 Reunião do Conselho Episcopal 9h 
Gabinete do 
Arcebispo 

24 
Reunião do Secretariado Pastoral do 
Vicariato Episcopal Urbano 

17h 
Coordenação 

Pastoral 

 

JUNHO 
DATA ATIVIDADE HORA LOCAL 

03 
Encontro do IV Zonal – Juventude 
 

9h 
Paróquia de São 
José – Cidade 

Nova 

03 
Encontro do X Zonal – Família: Igreja 
doméstica 

 Riachuelo 
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03 Encontro do XI Zonal – Juventude 8h30 
Paróquia de N.  S. 
dos Navegantes – 

Redinha –  

03 
Encontro do XIII Zonal – Família 
 

9h Nísia Floresta 

06 
Reunião do Conselho Arquidiocesano de 
assuntos econômicos e administrativos 

17h 
Gabinete do 
Arcebispo 

08 Corpus Christi   

10 
Reunião bimestral (Espiritualidade dos 
diáconos, candidatos ao diaconato e 
esposas) 

9h 
C. Pastoral Dom 

Jaime Vieira Rocha  

13 Encontro do I Zonal 19h  

13 Encontro do IX Zonal - Juventude 9h 
São José de 
Campestre 

14 Reunião do Conselho Presbiteral 15h 
Seminário de  
São Pedro 

15 
Encontro mensal do Clero e agentes 
pastorais 

8h30 
Hotel D Beach – 

Ponta Negra 

16 
Encontro do VIII Zonal – Formação para a 
Família - “Amor Familiar, vocação e 
caminho de santidade” 

8h30 Monte Alegre 

16 
Dia mundial de oração pela santificação 
do clero 

 
Catedral 

Metropolitana 

17 
Encontro do VI Zonal ‐ Planejamento da 
Semana da Família 

8h Jandaíra 

17 Encontro do VII Zonal – Missão 8h30 
São Miguel do 

Gostoso 

17 
Encontro do XII Zonal – Família: uma luz 
para a vida em sociedade 

8h30 
Matriz de São 
Gonçalo do 
Amarante 

20 Reunião do Conselho Episcopal 9h 
Gabinete do 
Arcebispo 

21 
Reunião do Secretariado Pastoral do 
Vicariato Episcopal Urbano 

17h 
Coordenação 

Pastoral 

30 Congresso Missionário Regional  Guarabira / PB 

30/06 a 
02/07 

Retiro Canônico dos Diáconos   
Convento Santo 

Antônio – Ipuarana  
L. Seca/PB 

 

JULHO 
DATA ATIVIDADE HORA LOCAL 

01 e 02 Congresso Missionário Regional  Guarabira / PB 

04 
Reunião do Conselho Arquidiocesano de 
assuntos econômicos e administrativos 

17h 
Gabinete do 
Arcebispo 

07 a 09 Assembleia geral do Laicato   
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09 
Encontro de espiritualidade com diáconos 
e esposas (interior) 

9h  

12 
12/07- Reunião do Vicariato Sul – Ação 
pastoral para a juventudes 

9h Tibau do Sul 

13 a 16 
13º Mutirão Brasileiro de Comunicação – 
Muticom – “Comunicar para a cultura do 
encontro” 

- João Pessoa-PB 

15 Encontro do XV Zonal 8h30 
Paróquia de Santa 

Clara – Pitimbu 

15 Encontro do XIV Zonal   

19 Encontro do II Zonal 19h30  

19 Reunião do Conselho Presbiteral 15h 
Seminário de São 

Pedro 

20 
Encontro mensal do Clero (somente 
Padres e Diáconos) 

8h30 
Hotel D Beach – 

Ponta Negra 

25 Reunião do Conselho Episcopal 9h 
Gabinete do 
Arcebispo 

26 
Reunião do Secretariado Pastoral do 
Vicariato Episcopal Urbano 

17h 
Coordenação 

Pastoral 

 

AGOSTO 
DATA ATIVIDADE HORA LOCAL 

01 
Reunião do Conselho Arquidiocesano de 
assuntos econômicos e administrativos 

17h 
Gabinete do 
Arcebispo 

01 a 06 Jornada Mundial da Juventude  Lisboa / Portugal 

05 
Reunião do Conselho Pastoral 
Arquidiocesano 

9h 
Coordenação 

Pastoral 

05 Encontro do IV Zonal – Ano vocacional 9h 
Paróquia de Jesus 
Bom Pastor – Bom 

Pastor 

05 Encontro do XIII Zonal – Vocação 9h Várzea 

05 
Encontro do X Zonal – Missão, vocação, 
participação 

9h Santa Maria 

05 Encontro do XI Zonal – Vocação 8h30 
Paróquia de São 
João Batista – 

Pitangui –Extremoz 

07 a 11 Retiro dos Presbíteros  Aparecida/SP 

08 Encontro do I Zonal 19h  

08 Encontro do IX Zonal - Vocação 9h Santa Cruz 

12 
Missa em honra a São Lourenço – dia dos 
diáconos 

9h 
Matriz de Nossa 

Senhora da 
Apresentação 

13 a 19 
Semana Nacional da Família: 
Arquidiocese e Paróquias 

  

16 Reunião do Conselho Presbiteral 15h 
Seminário de São 

Pedro 
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17 
Encontro mensal do Clero e agentes 
pastorais 

8h30 
Hotel D Beach – 

Ponta Negra 

18 
Encontro do VIII Zonal – Formação para a 
Juventude - Viu, sentiu compaixão e 
cuidou dele (Lc 10, 33-34) 

8h30 Lagoa Salgada 

19 Encontro do VI Zonal ‐ Vocação 8h Pendências 

19 Encontro do VII Zonal – Juventude 8h30 Parazinho 

19 
Encontro do XII Zonal – Juventude: Maria 
levantou-se e partiu apressadamente (Lc 
1,39) 

8h30 
Paróquia de Santo 

Antônio – Santo 
Antônio do Potengi 

20 
FestCom – Festival da Comunicação, em 
comemoração ao aniversário de 25 anos 
da Pascom na Arquidiocese de Natal 

8h 
C. Pastoral Dom 

Jaime Vieira Rocha 

20 Caminhada das Famílias: Catedral   

22 Reunião do Conselho Episcopal 9h 
Gabinete do 
Arcebispo 

23 
Reunião do Secretariado Pastoral do 
Vicariato Episcopal Urbano 

17h 
Coordenação 

Pastoral 

25 a 27 Assembleia das Juventudes do XIII Zonal   

 

SETEMBRO 
DATA ATIVIDADE HORA LOCAL 

01 
Formação de Liturgia para diáconos e 
candidatos 

19h30  

03 
Assembleia das Juventudes do VIII Zonal 
- “Acreditar na missão, refletir o nosso 
chão e renovar a esperança.” 

8h30 Santo Antônio 

05 
Reunião do Conselho Arquidiocesano de 
assuntos econômicos e administrativos 

17h 
Gabinete do 
Arcebispo 

07 Independência do Brasil   

08 
Formação de Liturgia para diáconos e 
candidatos 

19h30  

09 Encontro do XIV Zonal   

15 
Formação de Liturgia para diáconos e 
candidatos 

19h30  

15 a 30 
63ª Assembleia Pastoral Arquidiocesana – 
Fase das Paróquias 

  

16 
Encerramento da Semana da Família do 
VI Zonal 

 Guamaré 

16 
Curso presencial da Escola de 
Comunicação da Arquidiocese de Natal – 
ECAN -  

8h às 
17h 

Setor de 
Comunicação 

16 Encontro do XV Zonal 8h30 

Paróquia de Santo 
André de Soveral – 
Jardim Aeroporto – 

Parnamirim 
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16 
Reunião do Vicariato Sul – Avaliação e 
planejamento 

9h São José de Mipibu 

17 Encontrão do Dízimo   

20 Encontro do II Zonal 19h30  

20 Reunião do Conselho Presbiteral 15h 
Seminário de São 

Pedro 

21 
Encontro mensal do Clero e agentes 
pastorais 

8h30 
Hotel D Beach – 

Ponta Negra 

22 a 24 II Retiro das Esposas dos diáconos   

Casa de Retiro 
Mãe da Divina 

Graça– Guarapes/ 
Macaíba RN 

26 Reunião do Conselho Episcopal 9h 
Gabinete do 
Arcebispo 

27 
Reunião do Secretariado Pastoral do 
Vicariato Episcopal Urbano 

17h 
Coordenação 

Pastoral 

 

OUTUBRO 
DATA ATIVIDADE HORA LOCAL 

01 a 14 
63ª Assembleia Pastoral Arquidiocesana – 
Fase dos Zonais 

  

01 a 07 
Semana Nacional da Vida: Arquidiocese e 
Paróquias 

  

08 
Dia do Nascituro: Arquidiocese e 
Paróquias 

  

04 
Reunião do Conselho Pastoral 
Arquidiocesano 

9h 
Coordenação 

Pastoral 

07 
Curso presencial da Escola de 
Comunicação da Arquidiocese de Natal – 
ECAN –  

8h às 
17h 

Setor de 
Comunicação 

07 
Assembleia do IV Zonal   
 

9h 

Paróquia de Nossa 
Senhora da 
Assunção - 
Guarapes 

07 Assembleia do X Zonal 9h 
São Paulo do 

Potengi 

07 Encontro do XI Zonal – Avaliação 8h30 

Paróquia de São 
Tomé Apóstolo – 
Conj. Cidade do 

Sol - Natal 

07 Encontro do XIII Zonal – avaliação 9h Tibau do Sul 

10 
Reunião do Conselho Arquidiocesano de 
assuntos econômicos e administrativos 

17h 
Gabinete do 
Arcebispo 

10 Encontro do I Zonal 19h  

10 Assembleia do IX Zonal  9h Japi 

12 Nossa Senhora Aparecida   
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13 
Encontro do VIII Zonal - Avaliação, 
Planejamento e Eleição da Coordenação 
do Zonal. 

8h30 Lagoa D’anta 

15 a 30 
63ª Assembleia Pastoral Arquidiocesana – 
Fase dos Vicariatos 

  

14 
Encontro do VI Zonal – Avaliação e 
Planejamento 

8h Alto do Rodrigues 

14 Reunião Bimestral dos diáconos  9h 
Centro Pastoral 

Dom Jaime Vieira 
Rocha 

16 
Dia de oração pela beatificação do Padre 
João Maria, o Santo de Natal 

  

18 Reunião do Conselho Presbiteral 15h 
Seminário de São 

Pedro 

19 
Encontro mensal do Clero (somente 
Padres e Diáconos) 

8h30 
Hotel D Beach – 

Ponta Negra 

20 a 22 
Assembleia Formativa para diáconos 
(CRD-NE2)  

 
Convento de Santo 
Antônio – Ipuarana 
/ Lagoa Seca-PB 

21 
Encontro do VII Zonal – Avaliação e 
planejamento 

8h30 São Bento do Norte 

21 
Encontro do XII Zonal – Missão e 
Vocação: um chamado de Deus 

8h30 

Matriz de Santo 
Expedito - Jardins – 

São Gonçalo do 
Amarante 

22 Feira do Laicato   

24 Reunião do Conselho Episcopal 9h 
Gabinete do 
Arcebispo 

25 
Reunião do Secretariado Pastoral do 
Vicariato Episcopal Urbano 

17h 
Coordenação 

Pastoral 

 

NOVEMBRO 
DATA ATIVIDADE HORA LOCAL 

02 Finados   

07 
Reunião do Conselho Arquidiocesano de 
assuntos econômicos e administrativos 

17h 
Gabinete do 
Arcebispo 

08 Encontro do II Zonal 19h30  

08 e 09 63ª Assembleia Pastoral Arquidiocesana  Natal 

11 a 15 
 

Congresso Missionário Nacional  Manaus / AM 

11 a 21 Festa de Nossa Senhora da Apresentação  Natal 

12 
Encontro de espiritualidade com diáconos 
e esposas (interior) 

9h  

18 Encontro do XIV Zonal   
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18 Encontro do XV Zonal 8h30 
Paróquia de N. S. 
dos Impossíveis – 

Santa Clara 

19 Dia mundial dos Pobres   

22 
Reunião do Secretariado Pastoral do 
Vicariato Episcopal Urbano 

17h 
Coordenação 

Pastoral 

25 
Reunião bimestral dos diáconos - 
Avaliação 2023 e Planejamento 2024 

8h30 
C. Pastoral Dom 

Jaime Vieira Rocha 

25 e 26 Encontro Arquidiocesano da Pascom 8h 
Centro Pastoral 

Dom Jaime Vieira 
Rocha 

26 
Cristo Rei. Dia nacional do Leigo. 
Encerramento do Ano Vocacional 

  

26 
2a Assembleia Arquidiocesana da Pastoral 
Familiar 

  

 

DEZEMBRO 
DATA ATIVIDADE HORA LOCAL 

02 
Encontro do IV Zonal – Avaliação e 
confraternização 
 

9h 
Paróquia de São 

José de Anchieta – 
Lagoa Nova 

02 Encontro do XI Zonal – Confraternização 8h30 
Paróquia de São 
Miguel Arcanjo - 

Extremoz 

05 
Reunião do Conselho Arquidiocesano de 
assuntos econômicos e administrativos 

17h 
Gabinete do 
Arcebispo 

12 Encontro do I Zonal 19h  

12 Encontro do IX Zonal - Confraternização 9h Campo Redondo 

16 
Missa de encerramento das atividades da 
CAD 2023 e Confraternização Natalina 

9h 
Matriz de Nossa 

Senhora da 
Apresentação 

16 Encontro do VI Zonal – Confraternização 8h Alto do Rodrigues 

16 Encontro do VII Zonal – Confraternização 8h30 Touros 

16 Encontro do X Zonal – Avaliação 9h Barcelona 

16 Encontro do XII Zonal – Planejamento 8h30 
Matriz de São 
Lucas – Conj. 

18 Natal do Clero   

20 Reunião do Conselho Presbiteral 15h 
Seminário de São 

Pedro 

21 
Encontro mensal do Clero e agentes 
pastorais 

8h30 
Hotel D Beach – 

Ponta Negra 

25 Natal do Senhor   

26 Reunião do Conselho Episcopal 9h 
Gabinete do 
Arcebispo 

 
  



>>> 38 >>> 
 

 

https://www.arquidiocesedenatal.org.br/sinodo 
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