
Equipes Vocacionais - PROGRAMAÇÃO DE AÇÃO POR NÍVEIS. 
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Participação on-
line ou 
presencial nas 
assembleias, 
encontros e 
reuniões. 

Equipe de 
sensibilização 

De acordo com 
o calendário 
de cada grupo 

2º 
semestre 
de 2022 

De acordo 
com cada 
grupo 

Membros da equipe. R$ 500,00 do 
fundo 
diocesano para 
combustível 

Multimídia Sensibilizar 
para a 
importância da 
animação 
vocacional 

Convocação para 
assembleia do 
SAV. 

Equipe de 
sensibilização 

05/03/2022 02 meses Em toda 
diocese. 

Membros da equipe. R$ 100,00 para 
despesa de 
telefone 

 

Redes sociais Articular para 
participação 
na assembleia 
virtual. 

Realização da 
Assembleia do 
SAV 

Equipe de 
sensibilização 

31/07/2022 01 dia Virtual ou 
presencial 
(Centro 
Diocesano) 

Membros da equipe e 
assessoria; Equipes de 
serviço: alimentação, 
acolhida, animação, 
secretaria. 

R$ 2.000,00 
alimentação e 
assessoria. 

Multimídia, 
livros e 
panfletos. 

Realizar a 
assembleia e 
constituir a 
equipe 
diocesana. 

Reunião de 
organização da 
equipe 
diocesana do 
SAV 

Equipe de 
sensibilização 

07 de agosto 
de 2022 

4h Centro 
diocesano 

Membros da equipe 
diocesana e de 
sensibilização 

R$ 100,00 para 
lanches 

Multimídia e 
xerox 

Organizar o 
trabalho da 
equipe. 

Formação para a 
equipe 
diocesana do 
SAV  

Assessoria e 
coordenação 
da equipe 

3º sábado dos 
meses de 
setembro a 
novembro de  
2022. 

01 dia 
por mês 

Centro 
Diocesano 

Assessoria; Equipes de 
serviço: alimentação, 
acolhida, animação, 
secretaria. 

R$ 8.000,00 
sendo R$ 
4.000,00 do 
fundo 
diocesano e R$ 
4.000,00 das 
paróquias 

Multimídia e 
subsídios 
(caneta, 
apostila, 
livretos, 
pastas) 

Capacitar a 
equipe 

diocesana 

Elaboração do 
plano de ação 

Equipe 
diocesana 

3º sábado dos 
meses de 
março a  junho 
de 2023. 

01 dia 
por mês 

Paróquia: 
“Mãe do 
Divino 
Silêncio”. 

Equipe de alimentação 
e assessoria no 
primeiro encontro. 

R$ 1.500,00 
assessoria. 
Valor 
compartilhado  

Multimídia, 
xerox e 
material 
didático 

Elaborar o 
plano de ação 
da equipe. 



Párocos e 
equipe 
diocesana 

Reunião de 
articulação para 
execução do 
plano de ação 

Equipe 
Diocesana 

3ª terça-feira 
de agosto e 
setembro de 
2023. 

4h Centro 
Diocesano 

Equipe Diocesana  Multimídia Sensibilizar os 
párocos e 
articular os 
trabalhos 
desde as 
paróquias. 

Lideranças 
Diocesanas 

Participação na 
assembleia 
diocesana de 
pastoral de 2023. 

Coordenação 
da equipe 

Segundo a 
agenda da 
Diocese (final 
de novembro 
de 2023) 

 Centro 
Diocesano 

Coordenação da 
equipe 
 
 

Taxa conforme 
diocese 

Folder com 
conteúdo 
sobre as EVPs. 

Sensibilizar as 
lideranças para 
a importância 
de organizar as 
EVPs (Equipes 
Vocacionais 
Paroquiais).  

 


