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Avaliação /Planejamento Paroquial: Liturgia 
 
As celebrações dominicais Têm o seu alicerce na Palavra de Deus, nos Sacramentos, na tradição 
litúrgica comunitária e na oração pessoal,  que forma e expressa a nossa identidade litúrgica cristã 
anglicana ao oferecermos o ofício divino: o culto a Deus. Aí tudo tem seu próprio lugar, havendo 
também elementos móveis, que podem ser tirados ou modificados.   
 
 
Nas Liturgias Dominicais, 
 
A) o que você sugere: 
 
1) Que continue 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ 
 
2) Que comece 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ 
 
3) Que pare 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ 
 
 
B) Compromisso 
 
O que você quer e pode fazer para as celebrações litúrgicas? 
 
(  ) Chegar mais cedo para se preparar para celebração. 
(  )  Recepção / Acolhimento de visitas. 
(  )  Auxiliar os visitantes a manusear os materiais litúrgicos: (Bíblia, Hinário, Livro  de Oração 
Comum). 
(  )  Cantar com os músicos. 
(  )  Leitura Bíblica. 
(  )  Oração. 
(  )  Colaborar com as crianças na Escola Dominical. 
(  )  Participar do Grupo de Liturgia (Laboratório de Liturgia Gregory Dix) para pensar os cultos 
(orações, escolher os cânticos, selecionar leituras, pensar em gestos e símbolos)  
 
 
Pesquisa de Grau de Importânica - Considero o Planejamento do item “Liturgia”: 
( ) Sem Importância ( ) Muito Importante 
( )  Pouco Importante ( ) Primordial 
( ) Importante  
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Avaliação /Planejamento Paroquial: Visibilidade 
 
Visibilidade é entendido aqui como um conceito amplo, que engloba entre os outros aspectos: 
ações diretas que promovam uma imagem (desejadamente positiva),  incluindo o ambiente físico 
da Paróquia, presença virtual através do site, livros de noivas, eventos de diversos tipos, e 
relações com a comunidade, moradores do bairro e instituições religiosas. 
 
 
Na sua opinião, para melhorar a visibilidade a Paróquia deveria: 
 
(   ) Investir em aspectos físicos da Paróquia, como reforma de vitrais, jardins, área de 
embarque/desembarque de passageiros na frente da paróquia; 
 
(   )  Iluminar mais a frente da Paróquia, fazer um letreiro luminoso; 
 
(   ) Investir em relações com outras instituições religiosas, como o ecumenismo; 
 
(   ) Construir acesso a portadores de deficiência. É péssimo para nossa visibilidade não termos 
acesso a cadeirantes; 
  
(   ) Fazer de uma vez por todas o Livro de Noivas, para promover a visibilidade de nossa Paróquia 
como espaço para realização de casamentos; 
 
(   )  A visibilidade irá aumentar se fizermos um projeto social para cuidarmos das pessoas que 
vivem em situação de rua em nosso bairro; 
 
(   ) Manter e ampliar investimentos no site da Paróquia,  gerando conteúdo e posicionamentos.  
 
(   ) Realizar eventos culturais como encontros de corais, apresentação de concertos, etc 
 
(   ) Continuar investindo na Biblioteca, e realizar reuniões para discutir livros, assuntos, etc.. 
 
(   ) __________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Pesquisa de Grau de Importânica - Considero o Planejamento da “Visibilidade”: 
( ) Sem Importância ( ) Muito Importante 
( )  Pouco Importante ( ) Primordial 
( ) Importante  
 


