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 Para que?

1) Garantir o processo de eleição com base no PVA e em um processo de 
discernimento, a nível local e provincial. Revisão das orientações para a 
eleição.

2) Garantir o futuro da Associação a nível provincial.

3) Garantir um olhar não nas fraquezas e dificuldades, mas um olhar nas 
forças e oportunidades (Necessário neste momento de pós-pandemia).
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- Convidar todos os Cls para fazer um exercício já iniciado com a última 
reflexão do nosso delegado Pe. Agnaldo e escrever um Plano de Ação:

a) O que somos?

b) O que queremos ser?

c) Onde queremos e podemos avançar?

d) Quais estratégias para alcançar as mudanças?

e) Quais os indicadores que estamos no caminho certo?

- O Conselho Provincial a partir deste trabalho de TODA Provincia, estará 
deixando um Plano de Ação para ser concretizado nos próximos 3 anos. 
Dessa forma vai ajudar/dar suporte a nova liderança com uma orientação 
clara de passos concretos a serem dados.



O que faremos nas Lives agendadas:

 23/04 – hoje – Exposição da proposta e subsídios

 21/05 – Partilha sobre o entendimento e estratégias para 
desenvolver as propostas de discernimento nos Centros Locais 

 18/06 – Exposição, formação sobre questões para Plano de Ação 
(2023 – 2025)

 16/07 – Diretório Provincial – Eleições 

 ...  



O que faremos nos Centros Locais: 

 Discernimento nos Centros Locais a partir de Junho (3 encontros):

 Junho – Reflexão/formação baseada no subsídio da Ir. Maria José

 Julho – Reflexão/formação baseada no subsídio da Ir. Maria José e PVA                    
.              Questões para Plano de Ação

 Agosto – Reflexão/formação baseada no subsídio da Ir. Maria José e PVA                             
.                Questões para Plano de Ação

 Prazo de retorno das respostas/propostas ao Conselho Provincial –
15 de Agosto  
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 Importante – neste momento não iremos pensar 
nomes/pessoas para os cargos/funções. 

 Ver, pensar, discernir, refletir a Associação.



Subsídios para os encontros de 
Discernimento - eleições 2022

 *Slides – formação Discernimento  (Ir. Maria José)

 Discernimento – referências Bíblicas dos slides 

 Discernimento – referências na EXORTAÇÃO APOSTÓLICA 
EVANGELII GAUDIUM citadas Slides

 Artigos do PVA para discernimento  

 *Slides – As eleições no PVA (Pe. Isidoro)



Subsídios para os encontros de 
Discernimento - eleições 2022
 Links para acesso aos vídeos do Discernimento Eleitoral –

Região Brasil – 04 a 06 de Março, 2022:

 04/03/22 -
https://www.youtube.com/watch?v=e5HSv1CVIdY

 05/03/22 -
https://www.youtube.com/watch?v=BsoRQgTUZ3c

 06/03/22 -
https://www.youtube.com/watch?v=G_CaedNEDNk
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