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3. O amor alcança todo tempo, está em toda parte, é
eterno o amor! / E toda vocação abrange, nada se
sustenta sem o Dom maior. / Eu sei, enfim, minha
missão; na Mãe Igreja, o meu lugar: / ser tudo, ser
seu coração, somente amar!

2. SAUDAÇÃO

S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

3. ATO PENITENCIAL

RITOS INICIAIS
A. Irmãos e irmãs, com divina
gratuidade Deus realiza sinais
que não conhecem fronteiras,
nem preferências, e nos envia a
ser “a Igreja de Cristo no mundo”
das periferias, atendendo a todos,
sem distinção. Que a Eucaristia plena ação de graças - nos faça
gratuitamente amorosos dos
que mais precisarem. Colocando
nosso coração em direção ao altar
de Deus. Cantemos.

1. CANTO DE ABERTURA [Hin. ABC Lit., p.197]

S. Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede por nós e
nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao
arrependimento, para sermos menos indignos de nos
aproximar da mesa do Senhor (pausa).
S. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido,
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos,
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que congregais na unidade os vossos filhos
dispersos, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

Ó que alegria encontrar-se os irmãos, / reunidos no
amor de Deus! / É a Eucaristia que faz comunhão: /
Que felizes somos, escolhidos seus!
1. Pelo Pai nós fomos convidados / ao banquete, à
festa de Jesus. / Ele é o alimento que dará sustento
/ para os nossos passos rumo ao bem, à luz!
2. Deus nos fez uma comunidade, / que celebra e vive
a sua fé. / Não se vai sozinho por este caminho./
Quem se une ao outro ficará de pé.
3. É Jesus nosso maior presente: / na Palavra, em nós,
na refeição! / Deus faz maravilhas pela sua família.
/ Vamos a cantar co’a voz e o coração!

4. HINO DE LOUVOR

Ou:

5. ORAÇÃO

1. Em meu amor pela Igreja e ardor missionário eu
quisera ser / apóstolo, profeta e mártir, também
sacerdote, tudo escolher! / No corpo do Senhor,
porém, os membros nunca são iguais: / do todo
procurando o bem, nenhum é mais.
Corpo do Senhor, a Igreja deve ter um coração. / Pra
que santa ela seja, eis o amor, minha vocação! / Dom
melhor, o mais perfeito, tudo abrange, tudo alcança... /
pulsa o coração da Igreja em meu peito: serei o amor!
2. Quisera percorrer a terra e anunciar o Cristo a
todos os irmãos; / plantar a cruz em todo canto,
dar a minha vida pela salvação. / Mas a resposta eu
encontrei a este apaixonado amor: / é a caridade –
eis a lei, o dom maior!

1. Glória a Deus nos altos céus! / Paz na terra a seus amados!
/ A vós louvam, Rei celeste, / os que foram libertados.
Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém!
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, / adoramos, bendizemos, /
damos glória ao vosso nome, / vossos dons agradecemos.
3. Senhor nosso, Jesus Cristo, / Unigênito do Pai, / Vós,
de Deus Cordeiro Santo, / nossas culpas perdoai!
4. Vós, que estais junto do Pai, / como nosso intercessor,
/ acolhei nossos pedidos, / atendei nosso clamor!
5. Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o Senhor, /
com o Espírito Divino, / de Deus Pai no esplendor!
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, sempre nos preceda e
acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre
atentos ao bem que devemos fazer. P.N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
A. Aqueles que não pertencem ao povo
eleito são atendidos pela misericórdia
de Deus e sabem agradecer - alerta
para nós, batizados, que devemos ser
firmes, fiéis, gratos a Deus e igualmente
misericordiosos para com todos.
Ouvidos e corações atentos.

6. PRIMEIRA LEITURA (2Rs 5,14-17)

Leitura do Segundo Livro dos Reis.
Naqueles dias, Naamã, o sírio, desceu e mergulhou
sete vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha
mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma
criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida, voltou
com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus.
Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: “Agora
estou convencido de que não há outro Deus em toda
a terra, senão o que há em Israel! Por favor, aceita um
presente de mim, teu servo”. Eliseu respondeu: “Pela vida
do Senhor, a quem sirvo, nada aceitarei”. E, por mais que
Naamã insistisse, ficou firme na recusa. Naamã disse
então: “Seja como queres. Mas permite que teu servo leve
daqui a terra que dois jumentos podem carregar. Pois teu
servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros
deuses, mas somente ao Senhor”. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL [Sl 97 (98)]

O Senhor fez conhecer a salvação e às nações revelou
sua justiça.
• Cantai ao Senhor Deus um canto novo, / porque
Ele fez prodígios! / Sua mão e o seu braço forte e
santo / alcançaram-lhe a vitória.
• O Senhor fez conhecer a salvação / e, às nações,
sua justiça; / recordou o seu amor sempre fiel / pela
casa de Israel.
• Os confins do universo contemplaram / a salvação
do nosso Deus. / Aclamai o Senhor Deus, ó terra
inteira, / alegrai-vos e exultai!

8. SEGUNDA LEITURA (2Tm 2,8-13)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo a Timóteo.
Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência
de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu
evangelho. Por ele eu estou sofrendo até às algemas, como
se eu fosse um malfeitor; mas a palavra de Deus não está
algemada. Por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos,
para que eles também alcancem a salvação, que está em
Cristo Jesus, com a glória eterna. Merece fé esta palavra: se
com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos
firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele
nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois
não pode negar-se a si mesmo. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (1Ts 5,18)

Aleluia, aleluia, aleluia!
Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para
convosco em Cristo Jesus!

10. EVANGELHO (Lc 17,11-19)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus
passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava
para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao
seu encontro. Pararam à distância e gritaram: “Jesus,
Mestre, tem compaixão de nós!” Ao vê-los, disse: “Ide
apresentar-vos aos sacerdotes”. Enquanto caminhavam,
aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber
que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta
voz; atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra e
lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus
lhe perguntou: “Não foram dez os curados? E os outros
nove, onde estão? Não houve quem voltasse para dar

glória a Deus, a não ser este estrangeiro?” E disse-lhe:
“Levanta-te e vai! Tua fé te salvou”. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
12. PRECES DOS IRMÃOS

S. Irmãos e irmãs, reunidos para celebrar os mistérios
da nossa redenção, roguemos a Deus Pai todopoderoso que o mundo inteiro seja lavado na fonte
de toda bênção e toda vida.
L. Amparai-nos, Senhor, para que sejamos fiéis ao
batismo e firmes na missão de defender a dignidade
da pessoa humana, particularmente dos sofredores
que não estão em vosso redil. Rezemos:
T. Pai nosso, fazei-nos missionários de vosso amor!
L. Despertai-nos, Senhor, para que a juventude tenha
espaço em nossas comunidades e para que saibamos ir
ao encontro dos jovens, sendo vossa amorosa presença
entre eles. Rezemos:
T. Pai nosso, fazei-nos missionários de vosso amor!
L. Senhor, conclamada pelo Papa Francisco, a Igreja é
chamada a viver um Mês Missionário Extraordinário.
Por isso, como Igreja, rezamos:
T. Pai nosso, / vosso filho unigênito, Jesus Cristo, /
ressuscitado dentre os mortos, / confiou aos seus
discípulos o mandato: / “Ide e fazei discípulos todos os
povos”. / Recordai-nos que pelo batismo / nos tornamos
participantes / da missão da Igreja. / Pelos dons do Espírito
Santo, / concedei-nos a graça de sermos testemunhas do
Evangelho, / corajosos e vigilantes, / para que a missão
confiada à Igreja, / ainda longe de estar realizada,/ possa
encontrar novas e eficazes expressões / que levem vida e
luz ao mundo. / Ajudai-nos, Pai Santo, / a fazer com que
todos os povos / possam encontrar-se com o amor / e a
misericórdia de Jesus Cristo.
(Preces da comunidade)
S. Sede propício, ó Deus, às súplicas do vosso povo,
para que sem demora alcancemos de vossa bondade o
que, por vossa inspiração, pedimos cheios de fé. P.C.N.S.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. Apresentamos ao Senhor, num
canto sempre novo de ação de
graças, as ofertas do pão e do
vinho e todos os dons de que
ele nos cumula. Preparemos o
banquete nupcial do Cordeiro.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS [H. ABC L., p.202]

De mãos estendidas, ofertamos / o que de graça
recebemos. (2x)
1. A natureza tão bela, que é louvor, que é serviço, / o
sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz.
/ O dia, que nos traz o pão, e a noite, que nos dá
repouso, / ofertemos ao Senhor o louvor da criação.
2. Nossa vida toda inteira, ofertamos ao Senhor, / como
prova de amizade, como prova de amor. / Com o
vinho e com o pão, / ofertemos ao Senhor nossa
vida toda inteira, o louvor da criação.

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício,
para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda
a santa Igreja.

S. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as preces
dos vossos fiéis, para que o nosso culto filial nos leve
à glória do céu. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-D

“Jesus que passa fazendo o bem”
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e
salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Pai
misericordioso e Deus fiel. Vós nos destes vosso Filho,
Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se
mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres,
pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos
perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra
anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos
como filhos e filhas. Por essa razão, com todos os Anjos e
Santos, nós vos louvamos e bendizemos, e proclamamos
o hino de vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
S. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó
Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis
no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso
Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos
por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos
revela as Escrituras e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre nós!
S. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o
vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão
e do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo
e o Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia,
ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice
em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a
seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos
a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
S. Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de Cristo,
vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte
de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e
colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso
amor, até que ele venha, e vos oferecemos o pão da
vida e o cálice da bênção.
S. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja.
Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo,
que vos foi entregue. E concedei que, pela força do
Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por
toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho,
cujo Corpo e Sangue comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
S. Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição na fé
e no amor, em comunhão com o nosso papa Francisco,
o nosso bispo Pedro, com todos os bispos, presbíteros
e diáconos e todo o povo que conquistastes.

T. Confirmai o vosso povo na unidade!
S. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos
dos nossos irmãos e irmãs; inspirai-nos palavras e ações
para confortar os desanimados e oprimidos; fazei que,
a exemplo de Cristo, e seguindo o seu mandamento,
nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa
Igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade,
da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra
à esperança de um mundo novo.
T. Ajudai-nos a criar um mundo novo!
S. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram
na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos, cuja fé
só vós conhecestes; acolhei-os na luz da vossa face e
concedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
S. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação
terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde
viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a
bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo,
com os Apóstolos e Mártires, e todos os Santos, vos
louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai
todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

16. RITO DA COMUNHÃO

A. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que
buscam o Senhor não falta nada.

17. CANTO DE COMUNHÃO [H. ABC L., p.203]

Um cálice foi levantado; um pão, entre nós partilhado.
O povo comeu, bebeu e anunciou: O amor venceu!
1. Ó Pai, Senhor Deus do céu e da terra, te louvo porque
aos pequenos revelas segredos que aos sábios do mundo
escondes e aos gritos dos teus pequeninos respondes!
2. Ó gente, deixai vir a mim as crianças, pois delas
do Reino será a herança! Quem não como elas o
Reino acolher, do Reino jamais há de ser!
3. De vós quem ser o maior pretender, vá logo o mais
pequenino acolher, pois só quem for dos demais
servidor, no Reino de Deus há de ser o maior!
4. Crianças, aos prados mais verdes correi! Ovelhas,
dos pastos da Vida comei! Jesus, Jesus, Bom Pastor
vos conhece e hoje seu Corpo e seu Sangue oferece!

Ou:

Tenho sede! Tu és a fonte! / Tenho fome! Tu és o Amor!
/ Pão e Vinho, Santa Eucaristia, / dá-me a comer e
beber, Senhor!
1. Sede ardente tens, Divino Coração; fogo em chamas,
tu nos queres inflamar. / Me dá tua sede, me dá tua
fome: / quero ajudar-te a salvar os meus irmãos.
2. Fome e sede tens do nosso puro amor, mais que de
obras, grandes coisas e saber. / Total entrega à tua
vontade: / o meu viver e o meu morrer és tu, Senhor!
3. Se, Jesus, te dás a mim, na Comunhão, eu me darei
também a ti, meu Salvador! / Nada no mundo vai
separar-nos: / tu és meu tudo, é teu inteiro o coração!
4. Se tu deixas lá no alto o teu céu, um outro queres
encontrar no coração. / Vem, já não tardes! Meu ser
te espera: / pequeno céu, imenso amor, hoje sou eu!

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

S. Oremos: (pausa) Ó Deus todo-poderoso, nós vos
pedimos humildemente que, alimentando-nos com o
Corpo e o Sangue de Cristo, possamos participar da
vossa vida. P.C.N.S.
T. Amém.

RITOS FINAIS
19. AVISOS
I - Próximo domingo, dia 20, COLETA em todo o
mundo para as Missões (desta grande campanha
se reservará uma porcentagem adequada para as
Missões na África e 10% para a Infância Missionária).
II - O COMIDI, Conselho Missionário Diocesano,
promove em todas as paróquias da diocese uma Hora
Santa pelo Mês Missionário Extraordinário e pelas visitas
missionárias, que acontecerão nas seguintes paróquias:
Santo André Leste: Paróquia São Geraldo Magela;
Santo André Utinga: Paróquia Nossa Senhora de Fátima;
Santo André Centro: Paróquia Santa Luzia e São
Carlos Borromeu;
São Bernardo Centro: Paróquia Nossa Senhora do
Rosário de Fátima;
São BernardoAnchieta: Paróquia Nossa Senhora Aparecida;
São Bernardo Rudge Ramos: Paróquia São Pedro Apóstolo;
Diadema: Paróquia Nossa Senhora das Graças;
São Caetano: Paróquia São Caetano;
Mauá: Paróquia Nossa Senhora de Lourdes;
Ribeirão Pires/Rio Grande da Serra: Paróquia São Judas.
A Hora Santa ocorrerá em todas as paróquias. A visita
ocorrerá somente nas paróquias mencionadas, numa
parceria entre o COMIDI e o Setor Juventude. Participe!

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Tempo Comum, I
“Bênção de Aarão”
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Deus vos abençoe e vos guarde.
T. Amém!
S. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós.
T. Amém!
S. Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz.
T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e
Espírito Santo.
T. Amém!

20. CANTO

1. Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus, / que um
dia teu povo desperta e na certa vai ver a luz, / que
um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus.
Maria de Jesus Cristo, Maria de Deus, Maria mulher, /
ensina a teu povo o teu jeito de ser o que Deus quiser;
/ ensina a teu povo o teu jeito de ser o que Deus quiser.
/ Maria, Senhora nossa, Maria do povo, povo de Deus,
/ ensina teu jeito perfeito de sempre escutar teu Deus;
/ ensina teu jeito perfeito de sempre escutar teu Deus.
LITURGIA SEMANAL
2a feira: Rm 1,1-7; Sl 97(98); Lc 11,29-32.
Santa Teresa: Rm 1,16-25; Sl 18(19); Lc 11,37-41.
Santa Edviges: Rm 2,1-11; Sl 61(62); Lc 11,42-46.
S. Inácio de Antioquia: Rm 3,21-30; Sl 129(130); Lc 11,47-54.
São Lucas: 2Tm 4,10-17; Sl 144(145); Lc 10,1-9.
Sábado: Rm 4,13.16-18; Sl 104(105); Lc 12,8-12.
29º DTC: Ex 17,8-13; Sl 120(121); 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8.

O 8º PLANO DIOCESANO DE PASTORAL
E SEUS ITINERÁRIOS DE ATIVIDADES
Para alcançar o objetivo do 8º Plano Diocesano
de Pastoral - “SER UMA IGREJA QUE FORTALEÇA A
CULTURA E A ESPIRITUALIDADE DO ACOLHIMENTO
EM PERMANENTE AÇÃO MISSIONÁRIA” - foram
apresentados pelas regiões diversos caminhos, que estão
dispostos nos oito itinerários de atividades.
Cada Itinerário tem um foco e um objetivo a
ser alcançado. Todas as ações estão relacionadas a
alguma problemática que foi identificada por nossas
comunidades a partir do processo sinodal. Todas as
ações previstas estão articuladas em dois eixos centrais:
o acolhimento e a missão. Vejamos:

• O Itinerário 1, com o objetivo de fortalecer a
comunhão e o sentimento de pertença, propõe um novo
olhar sobre as atividades que já são realizadas, de forma que
possam promover a convivência comunitária, a interação
entre os agentes de pastoral e uma vida comunitária orante.
• O Itinerário 2 quer proporcionar um caminho de
vivência com Jesus, por meio da formação sobre querigma,
iniciação à vida cristã e à cultura e espiritualidade do
acolhimento.
• O Itinerário 3 quer fortalecer as estruturas de
acolhimento e, para isso, propõe: criação de canal de
escuta; adequação dos horários; acompanhamento
das pastorais; criação de uma rede de pessoas que se
responsabilizem umas pelas outras; acolhimento dos
que chegam; formação dos atendentes paroquiais e
preocupação com questões de segurança.
• Fortalecer os canais de comunicação para melhor
evangelizar é objetivo do Itinerário 4. O caminho
proposto para chegarmos a este objetivo passa pela
criação e fortalecimento da Pastoral da Comunicação
(PASCOM) e pela viabilização de uma rede comunicativa.
• O Itinerário 5 tem como objetivo desenvolver a
consciência missionária em todas as pastorais, movimentos
e associações. O fortalecimento dos conselhos missionários,
a formação e a integração de todos os agentes de pastorais
são atividades previstas para este fim.
• O Itinerário 6 traz a questão da setorização. A divisão
da paróquia em setores missionários e o cadastramento dos
paroquianos são atividades que nos permitirão identificar
as potencialidades e fragilidades da área paroquial,
constituindo comunidades capazes de responder mais
rápida e concretamente às necessidades de cada setor.
• O Itinerário 7 traz como principais atividades
as visitas missionárias de forma integrada com todos
os visitadores da paróquia, para levar o Evangelho de
Jesus Cristo a todos (residências, condomínios, hospitais,
asilos, presídios, clínicas e demais necessitados).
• Suscitar ações de solidariedade é o objetivo do
Itinerário 8, que propõe a criação de um cadastro de
assistência social diocesano; ações com foco no auxílio
e partilha; fortalecimento das pastorais sociais; visitas e
plantões em velórios; elaboração de material gráfico e
criação do Vicariato Episcopal para a Caridade Social.
Essas ações previstas para o 8º Plano precisam ser
objeto de reflexão em todas as pastorais, movimentos e
associações. Cada atividade precisa ser analisada à luz da
realidade da paróquia e, a partir disso, organizar a ação
pastoral. Que o Espírito Santo nos conceda Sabedoria!
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