
TAUBATÉ, 05 DE FEVEREIRO DE 2017 
 

FORMAÇÃO DIOCESANA DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 
 

TRABALHOS EM GRUPO 

 

O povo presente na formação diocesana foi dividido a nível de Forania, a fim de 
elaborar objetivo e ações concretas, para a realização da CF 2017, dentro da realidade 
de cada Forania. Este material visa iluminar as iniciativas para a realização da 
Campanha da Fraternidade em nossa diocese. 

 

 FORANIA MENINO JESUS 

01 – Qual deve ser o nosso objetivo para a realização da CF 2017? 

 Desmatamento e Assoreamento do Rio Paraíba; 
 Acompanhamento das obras municipais em especial a canalização dos rios e 

córregos; 
 Mapeamento dos rios e córregos canalizados na forania; 
 Arborização das ruas da região; 

02- Que ações devemos desenvolver para atingir este objetivo? 

 Promover uma roda de conversa com os vereadores que tem base eleitoral dentro 
da forania, junto com o Deputado Estadual e Federal, eleitos pelo município. 
 

 FORANIA BOM JESUS 

01 – Qual deve ser o nosso objetivo para a realização da CF 2017? 

 Conscientizar e instruir as pessoas para preservar o meio ambiente, conhecendo 
os Biomas do Brasil, principalmente em nossa região que é da Mata Atlântica, 
visando a qualidade de vida do planeta; 

02- Que ações devemos desenvolver para atingir este objetivo? 

 Ser testemunha de boas ações e cuidados com o meio ambiente, começando na 
própria família, escola, igreja; 

 Multiplicar o conhecimento adquirido através das pastorais; 
 Participar de audiências públicas para debater o assunto do Rio Paraíba, aterro 

sanitário, porto de areia, descarte errado do lixo; 
 Cobrar do poder público a fiscalização e criação em outras cidades a criação do 

descarte apropriado; 
 Promover em escolas a educação ambiental; 
 Cobrar na câmara municipal a criação do plano municipal de saneamento básico; 
 Criar um grupo da Forania Bom Jesus para a Campanha da Fraternidade, com 

um representante de cada paróquia; 
 
 



 
 

 FORANIA SÃO BENTO E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
 

1- Qual deve ser o nosso objetivo para a realização da CF 2017? 
 Deveríamos conhecer o plano de saneamento básico, e verificar na câmara 

municipal a existência do plano; 
 Criar associações de agricultura, caso não haja; 
 Acompanhar o desmatamento existente de árvores e pinheiros nativos da cidade, 

para construção de casas; 
 Ter formação da CF nas escolas; 
 Trabalhar a revitalização dos rios e fiscalização das árvores replantadas devido 

ao vandalismo; 

02- Que ações devemos desenvolver para atingir este objetivo? 

 Procurar com as autoridades competentes, os responsáveis pelas devidas áreas 
tratadas, a fim de obter acompanhamento das soluções e manutenções na 
preservação dos biomas e da vida ambiental, inclusive da vida humana; 

 Procurar ajuda e orientação com ambientalistas já engajados nessas causas sobre 
as leis que favoreçam o trabalho de proteção ao meio ambiente; 

 

 FORANIA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS 

01 – Qual deve ser o nosso objetivo para a realização da CF 2017? 

 Despertar uma consciência mais abrangente com relação ao bioma da nossa 
região; 

 Defender o desmatamento ZERO; 
 Não encorajar o plantio do eucalipto; 

02- Que ações devemos desenvolver para atingir este objetivo? 

 Criar uma comissão nas comunidades para ver a realidade existente, e fazer o 
monitoramento através das paróquias, equipe diocesana, câmara municipal e 
população em geral; 
 

 FORANIA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO 

01 – Qual deve ser o nosso objetivo para a realização da CF 2017? 

 Conscientizar a população, dentro das famílias, gerando uma mudança de 
comportamento, à luz do evangelho, desta forma proporcionando o bem-estar 
comum a partir da própria pessoa, e da conscientização na educação da criança; 

02- Que ações devemos desenvolver para atingir este objetivo? 

 Fiscalizando constantemente, por meio das igrejas, veículos de comunicação. 
 Procurar o poder público e Mobilizar a Sociedade de maneira organizada 

 



 
 FORANIA NOSSA SENHORA D’AJUDA 

01 – Qual deve ser o nosso objetivo para a realização da CF 2017? 

 Conscientizar, orientar e praticar os ensinamentos da Campanha da Fraternidade. 

02- Que ações devemos desenvolver para atingir este objetivo? 

 Colocar a CF nas preces das missas; 
 Fazer uma formação à nível de Forania; 
 Vivenciar a CF nos pequenos detalhes do dia a dia, a começar por cada um de 

nós; 
 Multiplicar nos grupos dos quais participamos, as boas práticas da CF; 
 Cobrar do prefeito a implantação de coleta seletiva; 
 Fazer mudas de árvores para doação, de acordo com nosso bioma; 
 Envolver as sociedades Amigos de Bairros nas ações; 
 Convidar o secretário de Agricultura para a apresentação da CF na sessão da 

Câmara. 
 

 


