Grupo 1
Arqui/Dioceses: Aparecida, Campinas, Jundiaí, Osasco e São Paulo.
1) – Igreja e Sociedade
 Deve atuar com coragem e compromisso, tendo um olhar crítico e diferenciado
dos demais, sendo testemunha da Igreja nos âmbitos da sociedade especialmente
nos lugares de maior exclusão social (Periferias, Cadeias, locais de prostituição,
Fundações Casa...).
 O Agente deve atuar na defesa e garantias dos direitos humanos e dos valores
cristãos para com as pessoas, independente do lugar, do credo, da religião e ou
da orientação sexual.
 O agente deve ter o compromisso de fazer o campo Igreja e Sociedades,
trazendo para o âmbito da Igreja os temas da sociedade e na sociedade se
posicionando enquanto igreja.
 O(A) agente especialmente a mulher, na Igreja não deve se calar diante do
preconceito que sofrem e dar o seu testemunho de compromisso com a
construção do Reino
2) – Regional
 Os custos dos encontros tem dificultado maior participação. O Fórum deve
buscar alternativas e utilizar melhor o tempo dos encontros podendo realizar
encontros em um único dia ou por sub-regionais;
 O regional deve manter nas redes sociais indicações de subsídios (no site,
blog..), com a finalidade de formar e informar as Pastorais e Fóruns;
 Procurar trazer assessores que tenham conhecimento dos temas específicos, que
possam contribuir com uma formação de qualidade e ao mesmo tempo forneçam
materiais de apoio, o que resultará em maior participação.
 Cobrar os Bispos das Pastorais que ainda estão ausentes no Fórum.
Realidade dos Fóruns nas Arqui/Dioceses
 Aparecida – Fórum com reuniões mensais, há formação trimestral para as
pastorais sociais, tem muito apoio do clero, pastorais mais atuantes, Familiar e
Juventude, pastorais se articulando, Menor, Idoso, Carcerária e do Povo da Rua.


Campinas – Fórum com reuniões bimensais, fazem as reuniões pelas áreas sócio
transformado, o leigo é responsável por tudo, o clero não se compromete com a
realidade social e nem incentivar, falta formação continuada e alta união entre as
pastorais(a Pastoral da Mulher Marginalizada e marginalizada pela Igreja local)



Jundiaí – Fórum com reuniões mensais, a Caritas ajuda na organização do
Fórum e do social, pastorais mais atuantes, Saúde, Criança, e Menor, falta mais
abertura e apoio para as pastorais do Mundo do Trabalho e a Carcerária.



Osasco – Fórum com reuniões mensais, o fórum tem proporcionado formações
contínuas com professores nas escolas públicas, as pastorai s mais atuantes,
Saúde, Fé e Política, Criança e menor, falta apoio a Pastoral da Sobriedade e a
Cebs, o Clero não apoia muito.



Arquidiocese São Paulo – há dois espações de organização, o Fórum tem
reuniões uma vez por mês, os leigos que coordenam e animam esse espaço, a
Coord. Pastoral do Serviço da Caridade, Justiça e Paz tem as reuniões uma vez
por mês, tem bastante apoio para o social, as reuniões são bem participativas,
tem um Bispo e um padre que coordenam as reuniões.

Apresentado por Ivan – Pastoral do Menor

