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AVALIAÇÃO DO PROJETO COMUNITÁRIO 
2014-2018 

 
CENÁCULO DA BOA VIAGEM 

BELO HORIZONTE – BRASIL 
 

 Nossa comunidade a cada seis meses realiza seu 
Projeto Comunitário Semestral. Fazemos esforços 

para cumprir todo aquilo que nos propomos, e temos 
conseguido cumpri-lo na sua maior parte.  Às vezes, 

por diversos motivos não demos conta de concretizar 
uma ou outra atividade, nunca se deixou de fazer algo 

só por deixar. 
 Não tivemos grande participação nos Projetos 

Provinciais Gerais (Ano Vocacional, Documento 
Clasfor, Reanimação do Centro Eucaristia, 

Documento Int. da Missão, etc.), cremos que faltou 
animação e motivação da parte dos conselheiros 

encarregados.  Alguns membros da Comunidade 

tiveram uma participação direta em alguns desses 
Projetos devido à função que eles têm: Formação, P. 

Vocacional, Encontros de Párocos, Superiores, 
Ecónomos, etc. 

 Nossa Comunidade é de Formação, isto 
influencia grandemente no desenvolvimento da nossa 

vida comunitária. 
 

VIDA FRATERNA 
 

Realizamos periodicamente, segundo nosso Projeto 
Comunitário: Confraternizações comunitárias 

mensais, passeio semestral, avaliações mensais e 
semestrais. 
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Lamentavelmente não deixamos espaços para 
formação permanente comunitária, ainda tenhamos 

contemplado a necessidade. 
Não temos aprofundado comunitariamente O Plano 

de Formação CLASFOR. 
Motivamos aos fiéis à oração pelas vocações.  Fez-se 

um costume entre eles. 
Superior, Ecónomo, Formador e Promotor Vocacional 

participaram dos encontros previstos. 
 

Muito significativo na comunidade, tem sido que, aos 
domingos um membro, religioso ou estudante, 

prepara o almoço para todos. 
 

VIDA ORANTE 
 

Tudo o planejado no Projeto o temos vivenciado com 
vontade e piedade. No último semestre, têm 

diminuído a participação.  Mantemos sempre vivo o 

desafio de tentar mudar e aprofundar nossa vida de 
oração.  Temos que avaliar horários e qualidade da 

Liturgia das Horas. 
A mais participativa e que nos reúne é Hora Media. 

 
VIDA SERVIDORA 

 
A nossa comunidade religiosa atende pastoralmente 

duas obras em nome da Congregação: Paróquia da 
Boa Viagem e o Santuário de Adoração Perpétua. 

Na vida sacramental participamos os quatro 
presbíteros. 

Atualmente estamos fazendo esforços para que a 
comunidade não participe só na realização concreta 

dos trabalhos, senão que seja fonte e luz para os 
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projetos pastorais, atividades e desafios das duas 
obras.  

Temos uma preocupação efetiva diante dos 
Adoradores e Adoradoras, os Leigos e Leigas 

sacramentinos. No futuro próximo, um de nós tomara 
conta de acompanhar os adoradores. 

A Semana Eucarística é realiza a cada ano com bons 
e abundantes frutos. 

A comunidade desconhece o Documento da Comissão 
Int. de Missão. 

 
VIDA ECONÔMICO-ADMINISTRATIVA 

 
A Comunidade sustenta sua vida com o repasse 

mensal de verbas das obras que atende. 
Os formandos com o repassem da Província. 

Dependemos da gerencia das obras, mas estamos 
querendo avaliar esta situação para que a 

comunidade tenha maior autonomia económica. 

A comunidade não tem um Projeto próprio para com 
os pobres, nos associamos às atividades nesse campo 

das nossas obras eucarísticas. 
Contribuímos à Cúria mensalmente. 

A OPM continua enfraquecida. 
 

VIDA DE FORMAÇÃO 
 

Neste quatriênio já tivemos seis jovens em formação, 
um deles hoje é noviço, outros três saíram por 

diversos motivos. Permanecendo hoje: dois. 
As saídas têm acontecido com bastante calma. 

Durante o período tivemos três formadores, 
permanecendo Pe. Jesus até hoje. 
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É um desafio permanente para a Comunidade o fato 
de sermos Comunidade de Formação, desafio sempre 

difícil, mas, temos total consciência que todos os 
membros colaboramos com o formador e que todos 

estamos envolvidos com o processo dos formandos. 
 

Pe. Alejandro Fabio SSS 
Animador do Cenáculo 

  
 


