PASTORAL OPERÁRIA NACIONAL
QUESTIONÁRIO EM PREPARAÇÃO DA 20ª ASSEMBLEIA NACIONAL

1.

QUESTIONÁRIO PARA PREPARAÇÃO DA 20ª ASSEMBLEIA NACIONAL

Prezadas irmãs e irmãos,
Estamos aproximando da 20ª ASSEMBLEIA NACIONAL. Para bem realizar uma assembleia que venha
responder as necessidades da Pastoral no serviço à classe trabalhadora, no contexto de igreja, propomos
uma ampla participação e compromisso dos Grupos de Base da PO por todo o Brasil.
O instrumental a seguir será fundamental para AVALIAÇÃO DA AÇÃO DA PO em todas as instâncias,
desde o Grupo de Base, diocese, articulação estadual ou regional e nacional. Portanto é necessário que seja
respondido em grupo, como pré-assembleia, com tempo reservado exclusivamente para essa questão.
Objetivos da Assembleia
▪ Avaliar as ações nos aspectos de transformação social e espiritualidade;
▪ Refletir suas ações desde o local, linhas de ação nacional e os desafios do trabalho
frente a precarização (negação de direitos, informalidade, desemprego);
▪ Refletir os impactos da ação no contexto da pandemia;
▪ Discutir os eixos e definir estratégias de ação nacional;
▪ Deliberar sobre a organização estrutural da PO;
▪ Planejar as ações da PO no Brasil para o próximo triênio.
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1. CAMINHO METODOLÓGICO
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DADOS LOCAL

2. IDENTIFICAÇÃO
Diocese:
Cidade:
Paróquia:
Comunidade:
Nome da Coordenação do Grupo:
E-mail:

Tel/Whatsapp:

3. AVALIÇÃO EM NÍVEL DE GRUPO DE BASE
Quais ações o grupo de base desenvolve?
Quantas pessoas participam do grupo da
Pastoral?

GRUPO DE BASE

Qual a frequência de reuniões do grupo de
base? Quais são os conteúdos as reuniões?
Quais as fragilidades do grupo? Qual o motivo
dessa fragilidade?
Quais os pontos fortes da ação que o grupo de
base?
O grupo de base realiza Revisão de Vida e
Ação? Como?
O que tem feito para fortalecer a mística?
Como tem feito para fortalecer a formação?
Quais temas são trabalhados na formação
complementar?
Quais atividades são desenvolvidas em
conjunto com outras pastorais, movimentos e
organizações?
Quais as principais atividades do grupo nos
últimos quatro anos (2018-2021)?
O que o grupo tem feito para trazer novas
pessoas para participar da PO? Quais as
principais dificuldades nesse aspecto?

4. AVALIÇÃO EM NÍVEL DE DIOCESE

Rua Guarapuava, 317 – Mooca – CEP: 03164-150 – São Paulo/SP | Tel: (11) 2695-0404
E-mail: pastoral.operaria.nacional@gmail.com | site. www.pastoraloperaria.org.br

PASTORAL OPERÁRIA NACIONAL

DIOCESE

QUESTIONÁRIO EM PREPARAÇÃO DA 20ª ASSEMBLEIA NACIONAL

Quais necessidades da classe trabalhadora
são respondidas por meio das ações da
pastoral operária?
Qual abrangência territorial da Ação da
Pastoral Operária na Diocese? (bairro,
paróquias, cidades, região, local de
trabalho)
Há padres ou religiosas/os que
acompanham a PO na diocese? Se sim,
como esse acompanhamento acontece? A
quanto tempo?

5. AVALIÇÃO EM NÍVEL DE ARTICULAÇÃO ESTADUAL
Quantos grupos há no estado? Em quantas e
quais dioceses?
Em quais dioceses não tem grupo, mas há um
trabalho desenvolvido por pessoas de
referência da PO? Que tipo de trabalho
desenvolve?
Qual a frequência de reuniões da articulação
estadual? Quais são os conteúdos das
reuniões?

ARTICULAÇÃO ESTADUAL

Quais as fragilidades da articulação? Qual o
motivo dessa fragilidade?
Quais as potencialidades?
Quais as ações comum a PO estadual realizou
nos últimos 4 anos?
Quais temas complementares tem
trabalhado?
Quais atividades são desenvolvidas em
conjunto com outras pastorais, movimentos e
organizações?
O que a pastoral tem feito para chegar em
novas dioceses? Quais tem iniciativa de iniciar
o trabalho da PO?

Como a articulação regional anima e ajuda
o fortalecimento da ação nas
dioceses/grupos?
Além da organização no grupo de base, que
outro formato de organização da PO a
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articulação sugere para os lugares que tem
dificuldade de organizar grupo?

ARTICULAÇÃO REGIONAL

6. AVALIÇÃO EM NÍVEL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL

Como é a realizada a articulação
regional (frequência de atividades,
reuniões, encontros anuais; pautas;
temas das formações)?
Como é organizada a coordenação?
Esse formato dá conta dos desafios do
acompanhamento?
Como a articulação regional anima e
ajuda o fortalecimento da ação dos
estados?
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7. ANÁLISE DA REALIDADE (NÍVEL LOCAL, DIOCESE, ESTADUAL, REGIONAL)

ANÁLISE DA REALIDADE

Enumerar cada problema ou situação e seguir as 4 partes do quadro.

Descrever sobre o item “Analise da Realidade”, considerando aspectos antes e no contexto da pandemia.
Julgar

Problemas (na comunidade, no trabalho, onde a PO atua)

(Como
os
indivíduos,
outros
grupos/pastorais da Diocese/Estado/Região e a
Igreja - instituição - reagem a esses problemas?).
Por quê?

Causas (o que o grupo ver como causa desse problema).

Consequências (quais as consequências desse problema:

Ações da PO (O que a PO fez e está fazendo

social, econômico, ecológico, político?)

frente aos problemas apresentados? O que pode
fazer?)

8. AVALIÇÃO DOS EIXOS DA PASTORAL OPERÁRIA (NÍVEL LOCAL, DIOCESE, ESTADUAL, REGIONAL)

Como o grupo avalia os eixos da Pastoral Operária hoje, em nível local, estadual, regional e
nacional?
Organização e Formação?

AVALIAÇÃO DOS EIXOS

Articulação e Integração?
Comunicação?
Sustentabilidade
Como o grupo consegue recursos para
as suas atividades? Quais estratégias?
As atividades dão conta da
sustentabilidade nas dimensões: local,
estadual, regional, nacional? Há
cotização entre o grupo para
manutenção das atividades?

Os eixos acima respondem
as necessidades da PO
hoje? Há necessidades de
mudanças?
(Se
sim,
quais?).
Ampliação | novos
grupos*
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*A Colegiada Nacional propõe um novo eixo: “Ampliação de novos grupos”. Essa proposta se
fundamenta na necessidade de ampliar continuamente o trabalho da PO com novos grupos.
9. AVALIÇÃO SOBRE AS FERRAMENTAS DE AÇÃO DA PASTORAL (NÍVEL LOCAL, DIOCESE, ESTADUAL,
REGIONAL)
Descrever sobre os materiais de apoio da Pastoral Operária Nacional

FERRAMENTAS PARA AÇÃO

1. A partir das ações pastorais
desses últimos anos, como o grupo
avalia a coordenação nacional da
Pastoral Operária? (visitas de
acompanhamento, comunicação,
animação do plano de ação
nacional, produção de conteúdo).
2. Como os subsídios de formação
e informação produzidos pela
coordenação nacional ajudaram no
fortalecimento e apoio das ações
locais?
3. Como as pessoas do grupo
utilizam os materiais publicados no
facebook e o site da pastoral, para
informação e formação?
4. Após o início da pandemia a PO
nacional desenvolveu várias
atividades de formação,
articulação e celebrações de modo
virtual? Quantas pessoas do grupo
participaram dessas atividades?
Como o avalia essas atividades?
Quais as dificuldades encontradas
nesse modo de formação virtual?

10. PROPOSTAS DE AÇÃO (NÍVEL LOCAL, DIOCESE, ESTADUAL, REGIONAL)

PROPOSTAS DE AÇÃO

Descrever propostas para plano de ação futuro da PO – qual o papel da PO hoje? Qual deve ser a
contribuição da PO para a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras?
A partir das reflexões do texto base, da análise da realidade e da avaliação dos EIXOS e ESTRATÉGIAS,
que AÇÕES COMUNS devemos realizar no próximo triênio?
Organização

1. Nível de Grupo

Formação
Articulação
Integração
Comunicação
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Sustentabilidade
Ampliação
|novos grupos
(responder de acordo a
proposta na avaliação
dos eixos no item 7)

Organização
Formação
Articulação

2. Nível de
Estado

Integração
Comunicação
Sustentabilidade
Ampliação
|novos grupos
(responder de acordo a
proposta na avaliação
dos eixos no item 7)

Organização
Formação
Articulação

3. Nível de
Região

Integração
Comunicação
Sustentabilidade
Ampliação
|novos grupos
(responder de acordo a
proposta na avaliação
dos eixos no item 7)

Organização
Formação
Articulação
Integração

4. Nível Nacional

Comunicação
Sustentabilidade
Ampliação
|novos grupos
(responder de acordo a
proposta na avaliação
dos eixos no item 7)
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11. COORDENAÇÃO NACIONAL

COORDENAÇÃO NACIONAL

Quais nomes indicam para o processo de eleição da próxima coordenação nacional?
Liberação
Articulação Regional
Assessor Eclesiástico
Bispo Referencial

PROPOSTA DA COLEGIADA NACIONAL
A partir das necessidades de ampliação da reflexão e ação conjunta, a colegiada nacional reflete e propõe a
constituição de uma coordenação ampliada, a partir da assembleia nacional. A composição será com um
representante por cada regional da CNBB, onde tem a PO organizada.
Obs: A proposta não exclui a Colegiada Nacional, mas mantém-la no mesmo formato e acrescenta a
estrutura de “Coordenação Ampliada” de caráter colaborativo e consultivo.
Qual a reflexão e posição do grupo?

12. OUTRAS QUESTÕES

Que outras questões o grupo refletiu e gostaria de apresentar?
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