
 

 

 

CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA E MOMENTOS DE ESPIRITUALIDADE 

 
Prioridade Criar processos de formação para educadores e estudantes. 

Favorecer uma atuação institucional que respeita e dialoga com a diversidade 
religiosa e diferentes espiritualidades. 
 

Diretriz de Pastoralidade  Inserção e significado para as comunidades local e regional. 
Excelência e qualidade nas ações e nas relações. 
Formação para os protagonismos eclesial e político. 
Diálogo intercultural e com o diferente. 
Predileção pelos mais pobres ou vulneráveis. 

NOME DO PROJETO CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA E MOMENTOS DE ESPIRITUALIDADE 
 

Objetivos Geral: Oportunizar um espaço de oração e reflexão para que a comunidade 
esteja cada vez mais integrada com a missão educadora da Universidade 
Católica, sobretudo nas missas, compreendendo a importância da eucaristia na 
vida dos cristãos que compõem o corpo da UCB. 
Específicos:  

 Proporcionar reflexão por meio da Palavra de Deus sobre nossas 
atitudes e ações;  

 Proporcionar à comunidade acadêmica espaços para que as pessoas 
possam expressar a sua espiritualidade; 

 Incentivar a fé cristã e o cuidado com os espaços sagrados. 

 Favorecer laços de pertença e de amizade entre os participantes; 

 Proporcionar atividades orantes e formação litúrgica (cantos, tempos 
litúrgicos, leitura orante da Bíblia...). 

 

Atividades Oferecer semanalmente momentos de reflexão e oração para a comunidade 
acadêmica, como celebrações eucarísticas, leitura orante da Bíblia, celebração 
da palavra, formação de equipe de liturgia, entre outras atividades para celebrar 
a vida. 
Possibilitar momentos místicos para não católicos, ateus e agnósticos. 
 

Período O ano todo. 
 

Interlocutores Público-alvo: comunidade educativa – estudantes, educadores técnico-
administrativos e docentes. 
 

Interfaces Arquidiocese de Brasília e da CNBB  
Secretaria Geral Acadêmica 
Núcleo de Formação Geral 
Gerência de Capital Humano 
 

Responsáveis Coordenação de Pastoralidade  
 

Recursos Previsão orçamentária, Centro de Custos: 0.04.4.3.08 – Setor de Pastoralidade 
contas: 
5.1.2.1.01.14 - Artigos Religiosos 
5.1.2.3.01.04 - Serviço de Lavanderia 
5.1.2.1.01.17 – Livros Jornais e Revistas 
5.1.2.1.01.18 - Material de Decoração e Utensílios 
5.1.2.1.01.05 - Material de Escritório 
 

Indicadores Ter 80% de envolvimento dos educadores participando das atividades propostas 
nesta ação. 
Ter 70% envolvidos nas atividades desta ação. 
 

Metas Implementar todas as atividades prevista nesta ação a partir do mês de março de 
2021. 

 
 
 

 
  


