
Igreja Santa Infancia 
Resumo da Pesquisa da Vida Paroquial – Abril 2017 

Apresentamos abaixo um resumo das ideias comuns de todas as sondagens em todas as 

missas.   Informações completas da pesquisa pode ser encontrada em nosso site.  

Adoração 
• Rezar o rosario juntos.  
• Mais confissão e adoração. 
• Maior participação da juventude durante 

missas e cantos.  
• Anunciar o nome e a pagina dos cantos. 
• Musica em um tom razoável. 
• Maior presença de paroquianos. 
• Variedade de instrumentos musicais 

durante a adoração.  
• Explicação da missa.  
• Mais entusiasmo na leitura das Escrituras. 
•  Adoração com músicas de louvor. 
• Mais paroquianos devem cantar, não 

apenas o coro.  
• Cantos não devem ser muito longos. 
• Criar e manter lista de inscrição para 

leitores e recepcionistas. 
 

Espiritual 
 

• Mais retiros locais.  
• Clubes de leituras espirituais.  
• Peregrinações. 
• Estudos bíblicos. 
• Trabalho missionário. 
• Catecismo em um nível mais profundo.  
• Retiros de matrimônio e atividades. 

Juventude 
• Atividades culturais.  
• Teatro, dança, música jovem e atraente. 
• Eventos sociais.  
• Atividades em que possam se envolver e trabalhar juntos, como nos festivais. 
• Retiros espirituais.  

 
Unidade 

• Evangelizar juntos fora da igreja. 
• Usar nossos talentos na Igreja. 
• Aumentar a participação nas missas e eventos. 
• Atrair e incluir as pessoas falam inglês que se sentem excluídas em atividades étnicas. 
• Conectar as comunidades com atividades e proporcionar a inclusao de todos os grupos e 

idiomas.   
• Eventos sociais.  
• Aulas de línguas para os que não conseguem se comunicar com os outros. 
• Planejar um tempo de compartilhamento com café e lanches.  
 

Recursos 
• Tornar os paroquianos mais cientes da situação financeira. 
• Usar mais os talentos pessoais sevindo uns aos outros como voluntários.  
• Educar as pessoas no uso de seus talentos. 
• Itens de manutenção: pintura, iluminação, sistema de som. 
• Estacionamento, especialmente para pessoas com deficiência. 
 

 


