
 

 

 

 

 

 

Arquidiocese de Montes Claros - IV Assembleia Arquidiocesana de Pastoral 
 

Com o objetivo de obter dados que subsidiem a elaboração do perfil de nossa Arquidiocese, este questionário quer conhecer e quantificar as práticas 

pastorais e as estruturas logísticas de nossas paróquias em vista da IV Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. Orientamos que ele seja respondido 

pelo pároco ou administrador paroquial com o auxílio dos conselheiros paroquiais e da pastoral da comunicação.   

Informações e sugestões - escuta.arquimoc.aap@gmail.com 

 

IDENTIFICAÇÃO  

 Paróquia: __________________________________________________________________________________________________ 

 Endereço da sede paroquial: ___________________________________________________________________________________ 

 Há Casa Paroquial de propriedade da Paróquia? ☐ Sim   ☐ Não 

 A Casa Paroquial funciona em imóvel alugado? ☐ Sim  ☐ Não 

 Há Secretaria Paroquial? ☐ Sim   ☐ Não 

 Quais os horários de funcionamento da Secretaria Paroquial? 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

mailto:escuta.arquimoc.aap@gmail.com


 Relação das comunidades rurais e urbanas por padroeiros, localidades, se há Capela e se há presença do Ssmo. Sacramento, periodicidade 

das celebrações eucarísticas e celebrações da Palavra: 

 

Comunidade 

Rural 

ou 

Urbana 

Localização Padroeiro(a) 

Há Capela 

com Ssmo.  

Sacramento? 

Periodicidade 

da Celebração 

Eucarística 

Periodicidade 

da Celebração 

da Palavra 

1     ☐Sim ☐Não   

2     ☐Sim ☐Não   

3     ☐Sim ☐Não   

4     ☐Sim ☐Não   

5     ☐Sim ☐Não   

6     ☐Sim ☐Não   

7     ☐Sim ☐Não   

8     ☐Sim ☐Não   

9     ☐Sim ☐Não   

10     ☐Sim ☐Não   

11     ☐Sim ☐Não   

12     ☐Sim ☐Não   

13     ☐Sim ☐Não   

14     ☐Sim ☐Não   

15     ☐Sim ☐Não   

16     ☐Sim ☐Não   

17     ☐Sim ☐Não   



18     ☐Sim ☐Não   

19     ☐Sim ☐Não   

20     ☐Sim ☐Não   

21     ☐Sim ☐Não   

22     ☐Sim ☐Não   

23     ☐Sim ☐Não   

24     ☐Sim ☐Não   

25     ☐Sim ☐Não   

26     ☐Sim ☐Não   

27     ☐Sim ☐Não   

28     ☐Sim ☐Não   

29     ☐Sim ☐Não   

30     ☐Sim ☐Não   

31     ☐Sim ☐Não   

32     ☐Sim ☐Não   

33     ☐Sim ☐Não   

34     ☐Sim ☐Não   

35     ☐Sim ☐Não   

36     ☐Sim ☐Não   

37     ☐Sim ☐Não   

38     ☐Sim ☐Não   

39     ☐Sim ☐Não   

40     ☐Sim ☐Não   



41     ☐Sim ☐Não   

42     ☐Sim ☐Não   

43     ☐Sim ☐Não   

44     ☐Sim ☐Não   

45     ☐Sim ☐Não   

46     ☐Sim ☐Não   

47     ☐Sim ☐Não   

48     ☐Sim ☐Não   

49     ☐Sim ☐Não   

50     ☐Sim ☐Não   

51     ☐Sim ☐Não   

52     ☐Sim ☐Não   

53     ☐Sim ☐Não   

54     ☐Sim ☐Não   

55     ☐Sim ☐Não   

56     ☐Sim ☐Não   

57     ☐Sim ☐Não   

58     ☐Sim ☐Não   

59     ☐Sim ☐Não   

60     ☐Sim ☐Não   

61     ☐Sim ☐Não   

62     ☐Sim ☐Não   

63     ☐Sim ☐Não   



64     ☐Sim ☐Não   

65     ☐Sim ☐Não   

 

QUESTIONÁRIO 

1. Sobre os conselhos organizados na paróquia e comunidades, assinale:  

 

A. O Conselho de Pastoral Paroquial (CPP) está organizado? ☐ Sim ☐ Não  

Qual a periodicidade das reuniões? _________________________________________________________________________________ 

Há um livro de atas? ☐ Sim ☐ Não 

B. O Conselho Econômico Paroquial está organizado? ☐ Sim  ☐ Não  

Qual a periodicidade das reuniões? _______________________________________________________________________________ 

Há um livro de atas? ☐ Sim  ☐  Não 

C. O Conselho Missionário Paroquial (COMIPA) está organizado? ☐ Sim  ☐ Não 

Qual a periodicidade das reuniões? _______________________________________________________________________________ 

 

 Comunidade Urbana Rural Está organizado o 

CPC? 

Está organizado o 

CEC? 

1  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

2  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

3  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

4  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

5  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

6  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

7  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 



8  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

9  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

10  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

11  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

12  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

13  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

14  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

15  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

16  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

17  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

18  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

19  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

20  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

21  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

22  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

23  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

24  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

25  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

26  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

27  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

28  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

29  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

30  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 



31  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

32  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

33  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

34  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

35  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

36  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

37  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

38  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

39  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

40  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

41  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

42  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

45  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

46  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

47  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

48  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

49  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

50  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

51  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

52  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

53  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

54  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

55  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 



56  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

57  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

58  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

59  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

60  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

61  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

62  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

63  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

64  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

65  ☐ ☐ ☐Sim   ☐Não ☐Sim   ☐Não 

 

 2. Existe na paróquia alguma outra instituição religiosa com capela e com o Santíssimo Sacramento? (Enumerar casas religiosas, associações e 

outras instituições com Capela) 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________  

 

3.  Das pastorais abaixo elencadas, quais estão organizadas na paróquia? Como o Pároco/Administrador Paroquial avalia o estágio de 

organização e eficiência da referida Pastoral. Iniciante? Em maturação? Organizado? 

 

Pastoral Está organizada Número de agentes Iniciante Em maturação Organizado 

Batismo ☐  Sim  ☐ Não  ☐ ☐ ☐ 

Catequética ☐  Sim  ☐ Não  ☐ ☐ ☐ 



Carcerária ☐  Sim  ☐ Não  ☐ ☐ ☐ 

Criança ☐  Sim  ☐ Não  ☐ ☐ ☐ 

Comunicação ☐  Sim  ☐ Não  ☐ ☐ ☐ 

Educação ☐  Sim  ☐ Não  ☐ ☐ ☐ 

Escuta ☐  Sim  ☐ Não  ☐ ☐ ☐ 

Dízimo ☐  Sim  ☐ Não  ☐ ☐ ☐ 

Familiar ☐  Sim  ☐ Não  ☐ ☐ ☐ 

Juventude ☐  Sim  ☐ Não  ☐ ☐ ☐ 

Litúrgica ☐  Sim  ☐ Não  ☐ ☐ ☐ 

Da Pessoa Idosa ☐  Sim  ☐ Não  ☐ ☐ ☐ 

Menor ☐  Sim  ☐ Não  ☐ ☐ ☐ 

Povo de Rua ☐  Sim  ☐ Não  ☐ ☐ ☐ 

Saúde ☐  Sim  ☐ Não  ☐ ☐ ☐ 

Surdo ☐  Sim  ☐ Não  ☐ ☐ ☐ 

Sobriedade ☐  Sim  ☐ Não  ☐ ☐ ☐ 

Vocacional ☐  Sim  ☐ Não  ☐ ☐ ☐ 

Da Terra ☐  Sim  ☐ Não  ☐ ☐ ☐ 

   ☐ ☐ ☐ 

   ☐ ☐ ☐ 

   ☐ ☐ ☐ 

   ☐ ☐ ☐ 

   ☐ ☐ ☐ 

(*) Há espaços livres para a inclusão de pastorais não indicadas acima 



4.  Dos ministérios abaixo elencados, quais estão organizados na paróquia? Como o Pároco/Administrador Paroquial avalia o estágio de 

preparação e atuação dos respectivos ministérios: Iniciante? Em maturação? Organizado? 

 

Ministérios  Está organizada Número de agentes Iniciante Em maturação Organizado 

Coordenação ☐  Sim  ☐ Não  ☐ ☐ ☐ 

MECE ☐  Sim  ☐ Não  ☐ ☐ ☐ 

Palavra ☐  Sim  ☐ Não  ☐ ☐ ☐ 

Exéquias  ☐  Sim  ☐ Não  ☐ ☐ ☐ 

Acólitos  ☐  Sim  ☐ Não  ☐ ☐ ☐ 

Ancilas ☐  Sim  ☐ Não  ☐ ☐ ☐ 

Coroinhas  ☐  Sim  ☐ Não  ☐ ☐ ☐ 

   ☐ ☐ ☐ 

   ☐ ☐ ☐ 

   ☐ ☐ ☐ 

   ☐ ☐ ☐ 

   ☐ ☐ ☐ 

(*) Há espaços livres para a inclusão de pastorais não indicadas acima 

 

5.  Quais destes grupos, movimentos e associações estão presentes em sua paróquia? 

 

Grupo/Movimento/Associação Está presente Número de membros 

Apostolado da Oração ☐  Sim  ☐ Não  

Associação Amigos do Seminário  ☐  Sim  ☐ Não  

Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE) ☐  Sim  ☐ Não  



Associação Católica Legião de Maria ☐  Sim  ☐ Não  

Capelanias de visitas aos enfermos ☐  Sim  ☐ Não  

Encontro de Casais com Cristo (ECC) ☐  Sim  ☐ Não  

Evangelização 2000 ☐  Sim  ☐ Não  

Encontro de Adolescentes com Cristo (EAC) ☐  Sim  ☐ Não  

Escola de Formação Fé e Política ☐  Sim  ☐ Não  

Infância, Adolescência e Juventude Missionária (IAM) ☐  Sim  ☐ Não  

Grupo de Animação Missionária1  ☐  Sim  ☐ Não  

Movimento de Amizade Cristã (MAC) ☐  Sim  ☐ Não  

Movimento Cursilho de Cristandade ☐  Sim  ☐ Não  

Movimento Mãe Rainha ☐  Sim  ☐ Não  

Movimento Terço dos Homens ☐  Sim  ☐ Não  

Renovação Carismática Católica ☐  Sim  ☐ Não  

Sociedade São Vicente de Paulo (Vicentinos) ☐  Sim  ☐ Não  

Oficina de Oração e Vida ☐  Sim  ☐ Não  

 ☐  Sim  ☐ Não  

 ☐  Sim  ☐ Não  

 ☐  Sim  ☐ Não  

(*) Há espaços livres para a inclusão de algum grupo, movimento ou associação não indicados acima 

 

6. As celebrações do Batismo ocorrem somente na Igreja Matriz da Paróquia? ☐ Sim  ☐ Não  

 

                                                             
1 O grupo de animação missionária é a expressão do Conselho Missionário nas comunidades.  



7. As celebrações do Batismo ocorrem também nas comunidades? ☐ Sim   ☐ Não  

 

8. As celebrações do Batismo ocorrem junto com a celebração da eucaristia? ☐ Sim   ☐ Não  

 

9. Qual a periodicidade das celebrações do batismo na Paróquia? 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Existe uma orientação escrita da paróquia para a celebração do matrimônio?  ☐ Sim    ☐ Não  

      (Em caso afirmativo, favor anexar a este questionário o impresso com as orientações). 

 

11. As celebrações do Matrimônio acontecem na sede paroquial?   ☐ Sim    ☐ Não  

 

12. As celebrações do Matrimônio acontecem também nas comunidades? ☐ Sim     ☐ Não  

 

13. Há uma equipe paroquial que cuida da liturgia do matrimônio? ☐ Sim    ☐ Não 

 

14. Como são realizadas as celebrações das exéquias dos paroquianos? Local? Com celebração eucarística?  

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________  

 

15. Em sua Paróquia as exéquias são presididas por quem? ☐padres, ☐ diáconos, ☐ leigos  

Há organizado o ministério das exéquias pelos ministros leigos? ☐ sim ☐ não 

 

16. Existem no território paroquial condomínios fechados? ☐ Sim  ☐ Não 



17. Há alguma forma de assistência aos condomínios fechados presentes no território da Paróquia? ☐ Sim    ☐ Não  

 

18. Se a resposta anterior for “sim”, queira detalhar como é essa assistência. ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

19. A Paróquia e/ou comunidades mantém contato com as escolas presentes em seu território? ☐ Sim   ☐ Não  

Favor listar os nomes das escolas distinguindo a qual rede pertencem (municipal, estadual, federal, privada).  

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Nos últimos 3 anos quais foram as iniciativas de formação dos leigos? Descrever brevemente quais foram. 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

21. Como está organizada a devolução/ a oferta do Dízimo nas comunidades da Paróquia? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 



22. Há alguma iniciativa paroquial de cuidado com os pobres? ☐ sim ☐ não Favor nomeá-las. 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ ____________________________________________________________________ 

 

23. A Paróquia organiza o seu planejamento anual? ☐ sim ☐ não De que forma? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

24. A Paróquia está vinculada a alguma Associação Civil como confrarias, creche, asilo ou outra? ☐ sim ☐ não Indique a razão social de cada 

uma delas e o vínculo com a Paróquia. 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________   

 

25. No território paroquial existe alguma rádio local? ☐ sim ☐ não Qual?  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Data e assinatura do responsável pelas respostas 
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