
ARQUIDIOCESE DE FORTALEZA 

Avaliação da Campanha da Fraternidade 2012 

Fraternidade e Saúde Pública 

“Que a Saúde se Difunda sobre a Terra” (Eclo. 38.8) 

 

Instrumento para a avaliação arquidiocesana da CF 2012 

  

1. Identificação da Paróquia ou Área Pastoral  

 

a) Nome ___________________________________________________________________________ 

b) A Paróquia conta com uma Equipe Permanente de Campanhas? (  ) Sim (  ) Não.  

c) Nome do responsável pela Equipe de Campanhas na Paróquia e (e-mail): 

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Quanto ao planejamento e organização da CF 2012:  

 

a) Houve um planejamento para a realização da CF 2012 na Paróquia? (  ) Sim (  ) Não.  

b) Se afirmativo, a equipe contou com pessoas de quais pastorais? 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

c) Quando se iniciou o processo de preparação? 

____________________________________________________________________________________ 

 

d) O planejamento contemplou: Atividades de formação (  ); Abertura (  ); Ações específicas (  );   

Coleta da solidariedade (  ); Projeto(s) pós-páscoa (   ); Veiculação nos Meios de Comunicação (   );  

Inserção nas Redes Sociais (   );  Outras ações (   )? 

 

e) A abertura e os encontros de formação contaram com a presença de autoridades civis (   ); 

 profissionais na área de saúde (  ); membros da  Equipe de Campanha ( ); lideranças eclesiais ( )? 

  

3. Quanto a Execução:  

 

a) Qual foi a porcentagem de envolvimento das pastorais e comunidades da paróquia na CF 2012 (    %) 

 

b) Houve lançamento público da CF 2012? (   ) Sim (  ) Não.  

 

Se afirmativo: Cerimônia Pública (   ); Missa (  ) Celebração da Palavra (   ); Outro (   ).  

 

c) A paróquia inseriu a temática da CF 2012 na liturgia ordinária da quaresma e semana santa?  

(   ) Sim; (   ) Não 

 

d) A paróquia inseriu a temática da CF 2012 nas manifestações da religiosidade popular, como terços, 

via-sacra, procissões, encenações? (   ) Sim; (   ) Não. 



 

e) Houve acompanhamento da Equipe de Campanhas no processo de realização da CF 2012 na 

paróquia durante o período quaresmal? (   ) Sim (   ) Não. Se afirmativo, descreva as principais 

contribuições:  

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

4. Quanto aos objetivos da Campanha da Fraternidade 2012 

 

a) Considerando a atual realidade social da paróquia, o tema “Fraternidade e Saúde Pública” 

foi oportuno? (   ) Sim (   ) Não. Justifique sua resposta 

___________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

b) Considerando o contexto eclesiológico atual, o tema “Fraternidade e Saúde Pública” foi oportuno?  

(  ) Sim (  ) Não. Justifique sua resposta  

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

c) Os objetivos (geral e específicos) propostos para a CF 2012 foram condizentes com o tema?  

 

(   ) Sim (   ) Não. Justifique sua resposta.  

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

d) Os objetivos contribuíram na realização da CF 2012:  

(   ) Plenamente; (   ) Satisfatoriamente; (   ) Razoavelmente; (   ) Insatisfatoriamente.  

 

e) A Paróquia atingiu os objetivos na realização da CF 2012:  

(   ) Plenamente; (   ) Satisfatoriamente; (   ) Razoavelmente; (   ) Insatisfatoriamente.  

 

f) Cite as atividades promovidas pela paróquia na realização da CF 2012: 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

g) Cite as maiores dificuldades na realização da CF 2012: 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

h) O que a CF 2012 representou para a pastoral da paróquia? 

____________________________________________________________________________________ 



 

____________________________________________________________________________________ 

 

5. Avaliação dos Subsídios da CNBB nacional:  

 

a) Texto Base. Avalie:  

 Muito 
bom 

Bom Regular Fraco 

Quanto à articulação do conteúdo 
evangelizador com a realidade social: 

    

Quanto ao desenvolvimento da temática:     

Quanto à argumentação:     

Quanto à fundamentação:     

Quanto às informações em anexo:     

 

 
b) Subsídios de caráter evangelizador para a CF 2012. Avalie:  
 

 

 Muito bom  
 

Bom  

 
Regular  

 
Fraco  

 
Não 
utilizado 

ABC DA FRATERNIDADE      
CÍRCULOS BÍBLICOS       
ENCONTROS CATEQUÉTICOS COM 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

     

ENSINO FUNDAMENTAL – I       
ENSINO FUNDAMENTAL - II       
ENSINO MÉDIO       
FAMÍLIAS NA CF       
FRATERNIDADE VIVA       
VIA SACRA       
VIGÍLIA EUCARÍSTICA       
CELEBRAÇÃO DA MISERICÓRDIA       
ORAÇÃO       
HINO       

 

 

 

c) Os materiais de divulgação e peças publicitárias, abaixo relacionadas possuem apelo evangelizador, 

expressando a mensagem da CF 2012. Avalie:  

 

 Muito bom  
 

Bom  

 
Regular  

 
Fraco  

 
Não  
utilizado 

CARTAZ       
SPOT PARA RÁDIO       
SPOT PARA TV       
CD DE MÚSICAS       
DVD DA CF       



CAMISETA       
BONÉS       
ADESIVOS       

 

 

6. Sugestões.   Diante da avaliação efetuada, apresente sugestões: 

 

a) Para a Coordenação Arquidiocesana: 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

b) Para a Coordenação Regional Nordeste 1: 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

b) Para a Coordenação Nacional:  

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

c) Apresente sugestão de dois temas, segundo ordem de importância, para as próximas Campanhas da 

Fraternidade:  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

8 – Perguntas opcionais:  

 

a) A CF 2012, certamente, suscitou ações de diversas naturezas (planejamento, formação, celebrações, 

manifestações, debates públicos) nesse período. É possível quantificar o número dessas ações? 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

b) Quantas pessoas aproximadamente foram atingidas pelas ações da CF 2012? 

___________________________________________________________________________________  

 

c) O que significou a CF 2012 para as pastorais da paróquia, especialmente as que evangelizam na área 

da saúde? 

 



____________________________________________________________________________________ 

 

d) A paróquia participa do Conselho de Saúde? A CF 2012 despertou para a importância dessa ação?  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

e) Como avalia a ressonância dessa Campanha nos setores políticos e de poder?  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

f) A Paróquia pode enviar um relatório sobre a situação da saúde pública, apontando desafios, 

arências, sugestões etc.  

 

É uma contribuição importante para a formulação de um documento a ser enviado ao Ministério da 

Saúde, como gesto concreto da CF 2012.  

 

 

 

 

 

 


