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"Toma por modelo os ensinamentos 

salutares que recebeste de mim sobre a fé 

e o amor a Jesus Cristo. Guarda o 

precioso depósito, pela virtude do Espírito 

Santo que habita em nós ...

Insiste oportuna e importunamente, 

repreende, ameaça, exorta com

toda a paciência e empenho de instruir" 

(2Tm 1,6-14; 4,1-5).



•O Ministério de Formação
tem dado muitos frutos em
todo o Brasil.

 Módulo Básico;

 Formação de Formadores;

 Formação de Coordenadores;

 Grupo de perseverança.



• Com tantas incumbências,
a coordenação e a liderança
do ministério de formação
precisam fazer uso de
instrumentos adequados
para organizar sua
caminhada, suas ações,
seus recursos, de modo a
realizar sua missão da
melhor maneira possível.





PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO-TÁTICO-OPERACIONAL 

A) CONCEITO 

• O planejamento estratégico-tático-
operacional é uma metodologia para auxiliar 
uma organização a alcançar seus objetivos, 
no tempo previsto e com o menor uso de 
recursos, partindo de uma visão mais ampla 
e se desdobrando em apontamentos 
(definições I decisões I escolhas I 
determinações) mais detalhados. 



B) ESTRUTURA

• O planejamento é elaborado nos três níveis
já citados, estratégico, tático e operacional, e
cada um deles deve apontar, basicamente,
três itens:

I. A situação atual;

II. As metas;

III. As ações (ou tarefas) necessárias.





O que diz o tema do ano?





Planejamento 
estratégico da RCC 

• Diz respeito a todo o
movimento, em toda
extensão territorial
do nosso país.



Planejamento Operacional do MF 
das demais instâncias 

• O Planejamento Operacional do
Ministério de Formação deve ser
elaborado em nível estadual e
diocesano ou em partes destas
realidades, a medida que o
ministério se estrutura em nível
setorial ou no grupo de oração.



Levantamento da situação atual 

• Cada coordenação do ministério de
formação deve levantar a situação no seu
território como um todo, e, sempre que
possível, levantar a situação também na
região

• Este levantamento não é feito de modo aleatório,
mas em relação àquilo que é apontado no Plano de
Ação ou em parte do território total.



Elaboração das 
metas 

• A partir da situação atual
constatada no item
anterior, deve-se elaborar
as metas, baseando-se
novamente no Plano de
Ação, É importante lembrar
que não se deve
estabelecer metas 'fáceis'
demais a ponto de não
suscitar uma grande
mobilização de todo o
ministério.



Definindo as ações ou as tarefas 
necessárias 

• "como alcançaremos isso?", ou "como chegaremos a
esta nova situação a partir da situação em que nos
encontramos hoje?".

• Respondendo a estas perguntas,

encontramos as ações necessárias.



• A carismaticidade é um dos pontos mais
importantes nesta obra do planejamento.

• Nenhuma instância ou ministério da RCC
conseguirá elaborar um bom planejamento
sem o auxílio do Espírito Santo.



Vantagens de Planejar no 
Ministério de Formação 

• Realização de projetos com mais eficiência 

• Realização de projetos em menos tempo 

• Todos da equipe sabem o que fazem e 
porque o fazem (comunicação) 

• Equipe motivada, pois sabem para onde ir e 
porque ir 



Vantagens de Planejar no 
Ministério de Formação 

• Evita excesso de tarefa e descentraliza 

• Ajuda a manter o foco 

• Mostra o que dá e o que não dá para ser 
feito 

• É uma ótima metodologia para colocar em 
prática o Plano de Ação do ministério de 
formação e outras diretrizes 



Vantagens de Planejar no 
Ministério de Formação 

• Embora seja trabalhoso e pareça mais
produtivo partir direto para as ações, laborar
e fazer uso de um planejamento ainda é o
melhor caminho para viabilizar projetos e
aproveitar os recursos.



• Ao nos colocar 
em planejamento, 

fornecemos o barro 
para o oleiro fazer 

sua obra! 





Perguntas

• Quantos GO?

• Como estão os coordenadores?

• Os servos já possuem módulo básico?

• Quantos processos formativos ?

• Quantos formadores?

• Processo querigmático, qual a periodicidade?


