
“SOMOS MAIS  

SOMOS CONSOLAÇÃO” 

PLANO DE PASTORAL 2018  /FORMAÇÃO DO CORPO DOCENTE  



 A ação pastoral da Congregação é marcada por uma profunda capacidade de encontrar 
ocasiões de contato, de proximidade, de comunhão com nossos destinatários.  

  

  SOMOS UMA FAMILIA  



MISSÃO 

 Colocar a missão da obra exemplo:  

 Escola – Art. 3o O CEMAR integra o Sistema de Ensino do Distrito Federal, constitui-se como uma comunidade educativa que 

tem por finalidade uma educação integral Cristão-católica, atualizada, em consonância com os fins da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional e com do Ideário das Escolas da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Consolação. 

  



 LEMA: Juntos somos mais, somos Consolação 

 MARCO DOUTRINAL: Nós somos colaboradores de Deus (I Coríntios 3,9) 

  



EQUIPE E RESPONSABILIDADES 

 MISSÃO: Unificar a Pastoral das Obras do Brasil por meio de eixos programáticos 
para melhor dinamizar e orientar nossa ação evangelizadora carismática. 

  
RESPONSABILIDADES MEMBROS DA EQUIPE 

Facilitadora  Ana Maria Rosa Caparelli  

Secretária  Ana Lúcia Ribeiro  

Administrador operacional permanente Web   Gilnaldo Arruda Fontenele  

Diagramação textual  Yessica Yesenia Zapata Leyton  

Correção gramatical  João Paulo Pereira 



DESTINATÁRIOS 

 Vida e Missão Partilhada – Irmãs e Leigos da Obra: 
  

Centros Sociais – (Representante Legal, Diretora, Coordenadora pedagógica, 
Coordenadora de pastoral, Assistente social, Educadores, Funcionários e Irmãs). 

Centros Educacionais - (Representante Legal, Diretora, Coordenadora pedagógica, 
Coordenadora pastoral, Orientadora, Professores, Funcionários e Irmãs).  

Lar de Idosos - (Diretora, Enfermeiras, Técnica e Auxiliares de enfermagem, 
Nutricionista, Fisioterapeuta, Assistente social, Funcionárias e Irmãs). 

Crianças e Adolescentes de 0 a 15 anos e Idosos. 

Famílias.    

  



Pastoral evangelizadora CONSOLACIONISTA 

 PASTORAL - por ser expressão multiforme de uma comunidade eclesial, em cujo núcleo 
animador está presente a comunidade irmãs e leigos colaboradores, constituindo juntos a 
comunidade eclesial no território, marcada pelo carisma, que exprime a sua missão 
evangelizadora através das obras educativo-pastorais que põe em ação ao longo do 
tempo.  

  

 EVANGELIZADORA - porque no centro da sua ação está a pessoa das crianças,  dos 
jovens, das famílias especialmente os mais carentes.  

  

 CONSOLACIONISTA - porque o carisma dado a Santa Maria Rosa Molas, é “tornar Jesus 
Cristo conhecido e amado” por meio dos processos educativos, de forma sempre 
dinâmica, atualizada e fiel ao Magistério da Igreja, ajudando na formação de  bons 
cristãos e virtuosos cidadãos.  



AÇÃO DE SANTA MARIA ROSA É MOVIDA : 

Pela Consolação que vem de Cristo. 

 

A opção pela educação cristã, cuja origem esta em seu labor educativo iniciado em 
1849 em Jesús (Tortosa). 

 

Pelo desejo de que todas crianças, jovens, famílias, enfermos e idosos conhecessem 
a Jesus e recebessem uma formação humana-integral-espiritual.  

 

 Santa Maria Rosa sempre esteve muito atenta as diversas necessidades ao seu redor, 
dando um estilo peculiar, dizia: 

“devemos estar sempre a altura da sana ilustração da época”. 

 



 VALORES – PATRIMÔNIO DOS CENTROS 

ESPIRÍTO DE FAMÍLIA 

SOLIDARIEDADE 

ESPIRÍTO MISSIONÁRIO 




