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PLANEJAMENTO DO MOVIMENTO SERRA DO BRASIL 
 

 
CONCEITOS 
 
Planejar o que é? 
 
 É a gestão da administração que está relacionada com a preparação, 
organização e estruturação de um objetivo. É correto afirmar que são também 
ações de:  
 

 Organizar com ciência nossa ação, nosso serviço, pensando no 
futuro;  

 Interver na realidade;  
 Clareza e precisão a ação de uma pessoa, grupo, serviço ou 

instituição;  
 Abandonar definitivamente a improvisação;  
 Prever as ações com antecedência e perseguir seus resultados; e  
 Pensar com antecedência o melhor caminho para se chegar ao 

resultado desejado.   
 

Porque planejar? 
 
 Enfrentar a realidade confrontando eficiência e eficácia. Isto é agir com 
proatividade, intervindo para garantir o sucesso. 
 
Eficiência: é a qualidade daquilo ou de quem é competente, que realiza de 
maneira correta as suas funções. A eficiência é uma característica positiva, 
principalmente como parte do perfil de profissionais que desejam obter sucesso 
em suas áreas de atuação. 
 
Eficácia: é a qualidade daquilo que cumpre com as metas planejadas, ou 
seja, uma característica pertencente as pessoas que alcançam os resultados 
esperados. É considerada uma qualidade positiva no comportamento de alguém, 
principalmente de profissionais que estão ligados aos cargos de gerência ou 
chefia ou liderança. 
 
Eficiência e eficácia: são palavras semelhantes e, muitas vezes, consideradas 
sinônimos. No entanto, existem diferenças sutis na definição e utilização de 
ambos os termos.  
 
A eficiência diz respeito ao ato de “fazer certo as coisas”, enquanto que a 
eficácia seria “fazer as coisas certas”. 
 
Pode parecer confuso, mas tratam-se de definições bem simples: a eficiência é 
a execução de uma tarefa de modo correto; a eficácia seria a conclusão de um 
objetivo, baseando-se nas decisões corretas. Cumprindo a solução total de uma 
situação. 
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Exemplo:  eficiência seria a classificação do comportamento de alguém que 
agiu com perfeição na realização de um determinado trabalho. Já a eficácia 
abrange um plano mais amplo, não se limitando apenas no cumprimento de um 
trabalho, mas sim na resolução total de uma situação. Simplificando a eficiência 
trata exclusivamente cumprir objetivos.  Eficácia trata de cumprir objetivos, 
buscando resultados efetivos. 
 
CONCEITOS 
 
1 -  CONCEITOS 

 
Porque Planejar? 
 
 Criatividade é um dos pré-requisitos para o suceso de qualquer ação. 
Assim como planejar é o caminho do suesso de qualque acção a ser 
desenvolvida. Num mundo globalizado onde os recursos são escassos, onde o 
erro não encontra ressonância, ter controle de todas ações é fundamental para 
ter sucesso. Neste sentido, o planejamento é mais do necessário, é essencial. 
Planejar nos permite: 
 

 Acelerar o processo de tomada de decisões.  

 Administrar processos que significa criar uma série continuada de 
ações, reuniões, discussões, reflexões e decisões.  

 
Pensar ANTES, DURANTE E DEPOIS da ação. 

 
O que é ação? 
 

É o ato de interferir na realidade. Pode ser planejado ou não.  

 Planejado = ação eficaz. 
 Não planejado = improvisação 

 
Onde planejar? 
 
 Os livros que tratam do assunto administração e planjamento estão 
voltados para o meio empresarial. Mas são conceitos que são e devem ser 
aplicados em todos os setores inlclusive, nas Igrejas, nas pastorais e 
movimentos, principalmente aqueles que atuam em todo o terrório. Neste sentido 
acredito que este documento pode  cobtribuir e muito para a administrção das 
ações do Conselho Nacional Serra do Brasil. 
 
 
A mística da atividade vocacional, principlamente sacerdotal 
 
As premissas 
 

 Organização e estrutura – a realidade  compelxa exige respostas mais 
precisas da sociedade;  
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 Justificativas que norteiam a dinâmica da evangelização e apoio;  
 

 Discernir os sinais produzidos a todo tempo – Igreja como assembleia de 
pessoas que se entendem vocacionadas e contribuem para o aumento 
das vocações e fomenta a ideia de santificação do clero; 
 

 Etapas essenciais: despertar, discernir, cultivar, apoiar e acompanhar;  
 

 A nossa visão sobre aqueles que são chamados e enviados em missão;  
 

 O que nossa comunidade pode oferecer de conteúdo à sociedade para 
discernir seu papel na vida de comunidade; 

 
 Como entendemos e transmitimos o Evangelho como mensagem atraente 

para os homens e mulheres de hoje.   
 
 
 
Fundamentos 
 

 Sociais e culturais – capacidade de diálogo diante de um pluralismo 
cultural e até mesmo religioso. Valorizar os carismas e ministérios diante 
da identidade humana.  
 

 Teológicas e pastorais – teologia e eclesiologia da vocação deixam claro 
que o povo de Deus é um só, um só rebanho e um só pastor. Valorizar a 
vocação batismal, as vocações de especial consagração na igreja 
Católica Apostólica Romana. Estar atentos a uma realidade atual.  

  
 
Marco Referencial 
 

 Marco da realidade ou situacional: é o quem somos. Realidade social 
e pastoral. Levantar questões que respondam a seguinte questão: como 
está o serviço de animação vocacional? Capacidade de síntese.  
 

 Marco doutrinal: é o para onde vamos, ou o que queremos ser, mas 
partir do que somos. Como deve ser a Igreja, a sociedade, o Movimento 
Serra no Brasil.  Como deve ser o serviço de fomento as atividades 
vocacionais dentro do movimento.  
 

 Diagnóstico pastoral:  confronto entre a realidade e a doutrina. Qual a 
causa que impede o serviço das atividades do movimento acontecer de 
forma plena?  

 
Marco operacional 
 

 Trata-se da fase de tomada de decisões, quando se identifica as situações 
em que exige ação imediata, qual será a maneira de agir, e como elaborar 
o plano de ação. Refere-se ao esforço que se faz para encurtar a distância 
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entre a realidade que se apresenta e o resultado que se deseja alcançar. 
De uma forma direta, vai responder como se deve planejar as ações e as 
atividades que devem ser programadas para que os resultados sejam 
realmente eficazes.  

Prognóstico serrano:  
 

 Refere-se a estabelecer o objetivo geral da ação do Movimento serra, 
quais serão os objetivos específicos, quais critérios estabelecidos e quais 
as linhas de ação escolhidas, metas a serem atingidas e estratégias 
utilizadas e quais serão os recursos utilizados.  
 

Programação serrana:  
 

 Trata-se de elencar quais serão as atividades prioritárias de esforço 
concentrado que deverá ser acompanhado para que não se perca nos 
objetivos traçados. 

 
Organização serrana:  

 
 refere-se a forma como o planejamento será acompanhado, de forma a 

identificar as questões que impedem que seja cumprido conforme 
programado, com intuito de corrigir o percurso na medida de sua 
necessidade, no tempo certo e hora adequada. 

 
Avaliação serrana:  

 
 Trata-se do feedback das ações realizadas até o momento da avaliação. 

É importante que se faça uma avaliação constante com a finalidade de 
evitar fracassos. Uma avaliação no final pode não surtir o efeito desejado, 
uma vez que, não haverá tempo para correção de desvios. 

 
 
 
2 - PLANEJAMENTO DO MOVIMENTO SERRA DO BRASIL 
 
 
OBJETIVO GERAL  
 
 

Uma vez entendidos os conceitos envolvidos na questão do 
planejamento, chega o momento de definir o objetivo geral para nossa ação 
evangelizadora, que irá definir os caminhos a serem trilhados. É o resultado do 
confronto entre o ver e o julgar, em que nos ajuda a apontar o caminho que 
devemos percorrer, isso é como agir. “Quem não sabe aonde vai, qualquer 
caminho servirá”. É ampliar o campo de visão para agir pensando em resultados 
num espaço de tempo.  

 
Consideramos como objetivo geral o elemento integrador de todas as 

atividades a serem desenvolvidas no Movimento Serra do Brasil, através CNSB 
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– Conselho Nacional Serra do Brasil, suas vices presidências, as coordenações 
regionais, as coordenações de distritos  suas comunidades espalhadas pelo 
Brasil , através de uma ação integrada, em prol da causa vocacional, nos 
comprometendo com o agir aqui e agora, vislumbrando  o alcance ideal, 
expressa em nossa missão e relacionada a realidade com o ideal desejado, 
como expressão do resultado que se quer alcançar, por meio do planejamento  
pastoral do movimento 

. 
Em comunhão com o Serra Internacional, não fugindo da nossa realidade 

no Brasil o CNSB – Conselho Nacional Serra do Brasil propõe-se a assumir um 
papel de destaque em consonância com a Igreja particular do Brasil. 

 
Em relação ao “ver” devemos levar em consideração dois fatores 

importantes: primeiro, que a metodologia usada para busca de informações está 
sujeita a uma margem de erro. Segundo, que a realidade é dinâmica, está em 
contínua mudança, por este motivo devemos estar sempre nos atualizando para 
não perder o foco, buscando sempre uma realidade mais atual. 

 
Na segunda parte, procuramos apresentar um panorama do movimento – 

“julgar”. Inspirados na Palavra de Deus, nos documentos da Igreja, nas atuais 
diretrizes do movimento, buscar uma Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, 
traçando  algumas características que apontam o ideal que devemos buscar, o 
“Agir”.  
 
 
Objetivos específicos. 

 
 1º - Favorecer e promover as Vocações ao sacerdócio ministerial 

na Igreja Católica, como uma vocação especial ao Serviço e apoiar 
os sacerdotes em seu sagrado ministério. 

 2º - Valorizar e animar as vocações à vida religiosa consagrada, na 
Igreja Católica. 

 3º - Ajudar os membros a reconhecer e a responder com sua 
própria vida ao chamado de Deus à santidade. Em Jesus Cristo, 
inspirados pelo Espírito Santo. 

 
 
Objetivos da Diretoria executiva e sua hierarquia organizacional 
 
Diretoria Executiva 
   

Agir em conformidade com o estatuto  
 
a) Dirigir o CNSB – Conselho Nacional Serra do Brasil de acordo com 

seus Estatutos, administrar o Patrimônio Social e promover o bem 
geral de todo o movimento no Brasil, representado por sua Diretoria 
Executiva e suas comunidades;  

b) Cumprir e fazer cumprir o estatuto, e as demais decisões da Diretoria 
executiva; 
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c) Promover e incentivar a criação de comissões com a função de 
desenvolver cursos que possam favorecer o crescimento intelectual e 
espiritual do movimento; 

d) Representar e defender os interesses do movimento; 
e)  Elaborar o orçamento anual; 
f) Apresentar a Diretoria Executiva na reunião anual o relatório de sua 

gestão, e prestar contas referentes ao exercício anterior; 
g) Admitir pedido de admissão de membros; 
h) Acatar pedido de demissão voluntária de membros. 
i) Elaborar aos Estatutos, bem como as diretrizes a ser seguida; 
j) Cumprir e fazer cumprir o estatuto e as decisões tomadas em 

congressos, Convenções e reuniões do conselho; 
k) Propor reuniões extraordinárias quando se fizer necessário; 
l) Submeter a apreciação os relatórios das atividades do exercício 

anterior, bem como o balanço patrimonial e previsão orçamentária, 
aprovado pelo Conselho Fiscal;  

m) Nomear comissões de estudos entre integrantes do Movimento, 
visando o desenvolvimento e o crescimento na fé de todos os 
componentes do movimento; 

n) Reunir a Diretoria Executiva duas vezes ao ano, com a presença de 
pelo menos a metade mais um de seus componentes e 
extraordinariamente quando assim exigir, para tratar de assuntos de 
alta relevância;  

 
 
As decisões da diretoria deverão ser tomadas por maioria dos votos, com 

participação garantida da maioria simples dos seus membros, cumprindo os 
objetivos do estatuto. 

 
 
 Presidente 
 Presidente eleito para o biênio seguinte 
 Vice de Programação 
 Vice presidente de atividades Vocacionais 
 Vice de Expansão 
 Vice de Comunicações 
 Secretário (a) 
 Tesoureiro 

 
Representantes Internacionais 
 
Conselho pleno 
 Diretor de Planejamento 
 Diretor do Conselho Fiscal 
 Diretor do Fundo Vocacional 
 
Coordenadores Regionais 
 
Coordenadores Distritais 
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Presidentes de Comunidades Serras 
 
Serras Clubes e ou Comunidades Serras 
 
 
Presidente 
 
 
 Liderar a Diretoria Executiva para planejar com eficiência e eficácia as 
atividades do Conselho Nacional Serra do Brasil, conduzindo para o alcance de 
uma gestão profícua. 

O membro maior no Brasil é o presidente, que eleito em um período de 
dois anos antes, tem como obrigação tomar as inciativas acerca das atividades 
do movimento. Parte do Presidente em atividade, conduzir de forma proativa 
todas as atividades, garantindo assim o sucesso de sua gestão. 
 É a partir da inciativa do presidente que irmanados num só objetivo que 
os membros da diretoria agem em comunhão, visando o sucesso. 
 Portanto, apesar de ser a pessoa de maior poder dentro do movimento, 
ele age de acordo com o estatuto e com o amparo e sustentação de todos. 
 Cabe ao presidente ainda, conduzir com sabedoria e sem vaidade os 
demais membros da diretoria, estimulando-os e motivando-os a praticar com 
zelo, amor e dedicação as causas defendidas pelo Movimento Serra no Brasil. 
 Dentre as tarefas principais estabelecidas em estatuto, elencamos: 

 Elaborar e apresentar, na reunião de posse, o 
Calendário de Atividades de sua gestão. 

 Presidir às reuniões do Serra, que devem ser 
objetivos e bem programadas. 

 Manter contato constante com todos os membros da 
Diretoria, especialmente com os Vice-Presidentes. 

 Representar o Serra nos eventos Distritais, Regionais 
e Nacionais, especialmente nos Encontros de 
Formação. 

 Procurar realizar as reuniões do Serra, sempre nas 
datas previstas e na Ordem da Reunião estabelecida, 
salvo casos especiais. 

 
 
 
Presidente eleito 
 
   

O presidente eleito tem como objetivo principal acompanhar durante dois 
anos as atividades do Presidente, como objetivo principal de tomar 
conhecimento de todas as atividades exercidas pelo presidente durante a sua 
gestão, no sentido de adquirir a experiência necessária para conhecer os 
trâmites de um governante dentro do Movimento Serra. 
 Claro que não é só isso, uma vez eleito certamente é porque demonstrou 
capacidade e acima de tudo, amor pelos objetivos do movimento e tem todo o 
direito de manifestar, desde que para o crescimento e melhoria das atividades. 
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 De certo modo o presidente eleito é um colaborador direto do presidente, 
e suas opiniões devem ser consideradas. Entretanto, não possui poder de 
decisão. 
  
 
Vice-Presidente de Programação 
 
 
 Planejar com eficiência e eficácia as atividades de programação 
apresentando a diretoria para discussão aprovação e execução durante o 
mandato. 

A programação é uma das atividades mais importante do movimento. 
Planejar a programação anual e bienal é uma das atividades imperiosas. 
Embora, seja elaborada em comum acordo com o presidente cabe ao Vice de 
Programação apresentar as propostas iniciais para serem discutidas e 
aprovadas. 
 Além das propostas, o vice de programação tem por obrigação 
acompanhar, incentivar e motivar para que sejam cumpridas conforme 
planejado. 
 Um vice de programação deve manter contato estreito com todos os 
coordenadores Regionais, buscando informações acerca da programação 
mínima exigida, estimulando para que também realize outras atividades, 
principalmente aquelas que são peculiares de cada região. 
 Deve acima de tudo cobrar resposta em forma de relatórios, para que o 
Conselho possa ter o conhecimento e controle das atividades. Enfim, fornecer 
dados para que possa desenvolver atividades novas e ou buscar alternativas 
para os casos que não esteja atingindo os objetivos programados. 
 Além disso agir de acordo com o estatuto conforme, descrito: 
 

 Elaborar, juntamente com o Presidente, a 
programação das reuniões do Serra, não omitindo 
nenhuma de suas partes.  

 Ter o cuidado de que, tanto a Mensagem Bíblica, 
como o Tema de Formação sejam preparados 
convenientemente pelos membros antecipadamente 
escalados. 

 
 
 
Vice-Presidente de Atividades Vocacionais 
 
 
      Planejar com eficiência e eficácia as atividades Vocacionais, submetendo 
a diretoria executiva para apreciação, aprovação e execução de forma 
satisfatória durante o período delineado. 
 No plano espiritual as atividades vocacionais são de maior importância 
para o cumprimento dos objetivos do movimento. Por este motivo, a atuação do 
vice é muito importante e extremamente necessária de uma forma bastante 
atuante, esgotando de forma incansável todos meios para fazer cumprir os 
objetivos. 
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 Sendo assim, uma atuação constante junto aos coordenadores regionais 
é de suma importância para garantir que sejam cumpridas todas atividades 
propostas, ou pelo menos estabelecer um percentual aceitável para garantir que 
se atinja o objetivo desejado. 
 O Vice dessas atividades o elo entre a Diretoria Executiva e os 
coordenadores Regionais, cobrando relatórios e reportando os acontecimentos 
gerando informações que possam contribuir para os próximos planejamentos da 
vice-presidência. 
 Além deve contribuir de forma incisiva para fazer cumprir as obrigações 
do estatuto: 
  

 Deve desempenhar suas atividades Serra em 
perfeita harmonia com a Pastoral Vocacional.   

 Programar atividades vocacionais, tais como 
Missas, Terços e Horas Eucarísticas Vocacionais, 
e também o “Momento com Maria”, de tal forma 
que cada membro do Serra tenha um grupo de 
famílias rezando pelas vocações.  

 Promover solenidades especiais, em datas 
festivas, como a Festa de Agregação, Dia do 
Padre, Dia do Beato Junípero Serra, Dia Mundial 
de Oração pelas Vocações, Dia de Nossa 
Senhora “Rainha e Mãe dos Vocacionados”, Dia 
do Sagrado Coração de Jesus e outras. 
 

 
Vice-Presidente de Expansão 
 
 
 Planejar com eficiência e eficácia as atividades de expansão do 
movimento, apresentado propostas a Diretoria Executiva para apreciação e 
aprovação, além de colocar em prática cobrando, incentivando e motivando os 
coordenadores regionais e instigar aos coordenadores distritais a uma atuação 
mais constante junto as comunidades. 
 A Expansão não é uma tarefa fácil. Muitas vezes a falta de planejamento 
e acompanhamento faz com que muitas comunidades deixem suas atividades 
se perder na falta de atividades. Muitas são começadas e em pouco tempo sofre 
descontinuidade. 
 Isto posto, nos leva crer que a atuação do Vice de Expansão junto aos 
coordenadores regionais, faz muito necessário. É preciso ter uma cobrança 
constante. Não só isso, mas criar meios de incentivar, estimular e motivar a 
criação de novas comunidades.  
 Além disso, promover uma aproximação com os coordenadores regionais 
e distritais para que não haja desmotivação e muito menos descontinuidade das 
comunidades em atividade. 
 O Vice de expansão é o elo entre os coordenadores e a Diretoria 
Executiva. 
 Além da atuação proativa, é necessário também estar sempre atento as 
obrigações do estatuto, buscando meios para se fazer cumpri-los: 
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 Tendo presente que outra finalidade básica do 
Serra é a formação de verdadeira amizade entre 
seus membros, o Vice-Presidente deve cuidar 
continuamente do ambiente de confraternização 
que deve existir nas reuniões.  

 Promover a expansão do Movimento tendo a 
preocupação de fundar novas Comunidades 
Serras, especialmente no “Mês de Expansão”, 
mês de outubro de cada ano. Promover a Noite 
dos Convidados, quando a reunião deve ser 
especialmente preparada para tornar o Movimento 
conhecido e apresentar aos novos membros. 

  
 
Vice-Presidente de Comunicações 
 
 

Planejar com eficiência e eficácia as atividades das atividades de 
comunicação do Conselho Nacional Serra do Brasil de modo disseminar as 
atividades do movimento, encontrando meios para que o movimento se faça 
conhecido, pelo menos nos meios católicos em todas a Dioceses do Brasil. 

Ser ponte entre a Diretoria Executiva e as coordenações regionais, no 
sentido incentivar, estimular e motivar, a todas as comunidades divulgar não só 
nas suas regiões, mas em escala maior as atividades do movimento. Criar 
condições para seja incentivado que todos possam publicar relatórios, 
mensagens, fotos etc. nos meios de comunicações do conselho Nacional Serra 
do Brasil, seja ele o Site, a revista jornais etc., criando o canal exclusivo em que 
todos possam fazer contato ou enviar seus feitos. 

 Planejar e executar as peças publicitárias de movimento e submeter a 
Diretoria Executiva para discussão, aprovação, confecção de divulgação. 

Garantir, através de comunicação direta com as coordenações de que 
esteja fazendo uso correto e adequado de todas e peças, garantindo o 
fornecimento de forma satisfatória. 

Manter esquema de comunicação de forma que constate que todas as 
comunidades estejam recebendo regularmente todas publicações destinadas ao 
trabalho, objetivando atingir os objetivos desejados. 

Ser o responsável por manter informados de todas as atuações das 
comunidades do Brasil, ser servindo das coordenações e as repassando ao 
Conselho, de modo que se mantenham sempre unidos e informados o tempo 
todo. 

Garantir que se cumpra todos os objetivos do estatuto: 
 Divulgar, através dos meios de comunicação social, 

os eventos Serra locais, distritais ou nacionais. 
 Publicar artigos vocacionais na imprensa e através de 

folhetos e manter, quando possível, programa de 
 rádio e televisão.  

 Confeccionar o Boletim do Serra local, com artigos de 
formação e informação, remetendo-o a todos os 
demais Serra brasileiros.  
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 Divulgar a revista “O SERRA” e o Boletim do CNSB, 
para que sejam lidos pelos membros do Movimento e 
com eles cooperem. 

 
 
Secretário 
 
  
 Atuar junto a Diretoria Executiva, durante as reuniões, informando e 
auxiliando da diretoria Executiva nos assuntos mais recentes garantindo que 
todos tenham conhecimento dos documentos e correspondências endereçadas 
ao Conselho Nacional Serra do Brasil. 
 
 Garantir que nenhum assunto interessante se perca sem o devido 
conhecimento e apreciação da Diretoria Executiva 
 
 Garantir o cumprimento das tarefas elencadas no estatuto conforme 
descrito? 
 

 Elaborar as atas das reuniões e outros acontecimentos 
do Serra, registrando, especialmente, os trabalhos 
realizados.  

 Trazer ao conhecimento dos membros do Serra os 
assuntos contidos em correspondências, boletins e 
revistas recebidas ou expedidos.  

 Efetuar o arquivo de todos os documentos Serra 
recebidos ou cópia dos expedidos, fazendo, assim, a 
história do Serra.  

 Auxiliar o Presidente na elaboração dos relatórios e 
demais informações a serem enviadas ao Governador 
Distrital. 

 
 
Tesoureiro 
 
 
 Planejar com eficiência e eficácia as atividades das atividades da 
Tesouraria, no sentido garantir que não haverá falta de recursos que garantam 
o funcionamento das atividades, o fornecimento de material de divulgação, os 
instrumentos de acompanhamento, o material de apoio, etc. 
 

A tesouraria é uma atividade que merece muita atenção, tendo vista que, 
por ser uma instituição de atuação nacional, depende de recursos para se 
manter, garantir a confecção de material publicitário, orientativo e informativo. 

 
Sendo assim é dever do tesoureiro, levantar junto as demais vices 

presidências as necessidades futuras de cada um, planejar e apresentar junto a 
Diretoria Executiva orçamento do período futuro e submeter a apreciação e 
aprovação. Além acompanhar e execução garantindo que não haverá desvios 
de percurso. 
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Em havendo desvios na utilização do orçamento acionar os meios de 
discussão aprovação para revisar e ajustar, fazendo o cumprir de acordo com a 
aprovação as correções realizadas durante o percurso. 

 
Além disso, cumprir as determinações elencadas no estatuto; 

  
 Controlar e efetuar os registros das receitas e despesas 

do Serra, apresentando-os à Diretoria para aprovação.  
 Efetuar os recebimentos e pagamentos que se fizerem 

necessários, sempre com aprovação do Presidente.  
 Apoiar as companhas realizadas pelo Fundo Vocacional 

e demais iniciativas promovidas  pelo Conselho 
Nacional ou pela Diretoria da Comunidade Serra. 

 
 
Representantes Internacionais 
 
 
 Atuar com eficiência e eficácia as atividades das atividades relativas aos 
assuntos de relacionamento entre o Conselho Nacional do Brasil e o Serra 
Internacional, defendendo os interesses comuns, entre as duas partes, e quando 
necessário defender de forma veemente os interesses do Conselho Nacional 
Serra do Brasil. 
 
 Sendo assim, o representante deverá ser uma pessoa de amplo 
conhecimento do Serra tanto no Brasil como no mundo e que tenha a capacidade 
de negociação e com a competência para decidir em casos urgentes e 
emergentes. 
 
 
Conselho pleno 
 
 
 Diretor de Planejamento 

Atuar com eficiência e eficácia as atividades relativas aos 
interesses do movimento de acordo com o artigo 18º do estatuto. 

 
 Diretor do Conselho Fiscal 

Atuar com eficiência e eficácia as atividades relativas aos 
interesses do movimento de acordo com o artigo 21º do estatuto. 

 
 Diretor do Fundo Vocacional 

Atuar com eficiência e eficácia as atividades relativas aos 
interesses do movimento de acordo com o artigo 24º do estatuto. 

 
 
Coordenadores Regionais 
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 O Coordenador Regional é umas atividades mais importantes do 
movimento Serra no Brasil. Ele é o primeiro representante direto da Diretoria 
Executiva na sua regional. Portanto deve ele cumprir os objetivos do movimento, 
mantendo o Conselho Nacional Serra do Brasil informado sobre as atividades 
realizadas no seu âmbito administrativo. 
 O Coordenador regional deverá ser aquele que mantem contanto direto 
com as vices presidência, procurando realizar todas as tarefas planejadas, 
procurando, incentivar, estimular e motivar, além dos coordenadores distritais, 
também os presidentes de comunidades, juntamente com os coordenadores 
distritais. 
 Deve atuar cobrando e elaborando relatórios da sua regional, afim de 
municiar o Conselho Nacional Serra do Brasil para que o mesmo possa formar 
banco de dados, ter informações adequadas para os planejamentos futuros. 

Estar sempre atentos as comunidades de sua regional afim de detectar 
qualquer ponto de desmotivação, e acionar os meios necessários para reerguer 
comunidades em estado de mingua, amparando e auxiliando o coordenador 
distrital, mantendo sempre o Conselho informado do andamento.  

Estar atento, ao cumprimento das obrigações elencas no estatuto: 
 1ª - Expansão – Coordenar, juntamente com os 

Governadores Distritais de Comunidades Serra, o trabalho 
de expansão do Movimento Serra. 

 2ª - Formação – Coordenar, junta 
 mente com os Governadores Distritais e/ou residentes, as 

atividades de formação, especialmente os “Encontros de 
Formação e Espiritualidade Serra” que devem ser anuais. 

 3ª - Representação – Representar; no Conselho de 
Administração do Conselho Nacional do Serra do Brasil, os 
Governadores Distritais, servindo de “porta-voz”, 
apresentando suas sugestões e situação de cada Distrito. 
Apresentar relatório anual do Regional. 

 Para isso, sugere-se que: 
o - Sejam realizadas reuniões semestrais, com os 

Governadores Distritais, para estudo de situação, 
propostas de ação e relatório de atividades. 

o -  Sejam feitas visitas periódicas aos Governadores 
Distritais, especialmente àqueles que encontram 
dificuldades no cumprimento de sua função. 

o -  Estejam presentes às reuniões do Conselho de 
Administração, previstas no calendário de Atividades 
do CNSB, para relatar as conquistas e as dificuldades 
do respectivo Regional. 

  
 
Coordenadores Distritais 
 
 
 O coordenador distrital é uma pessoa estrategicamente importante nas 
atividades do movimento, sendo ele o representante diretor do Movimento Serra 
no seu distrito, onde atua com a colaboração, amparo e auxilio do Coordenado 
Regional. 
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 Cabe ao coordenador distrital garantir que todas as comunidades realizem 
as atividades mínimas recomendadas pelo Conselho Nacional Serra do Brasil. 
 É também responsabilidade cobrar das comunidades relatórios de suas 
atividades, redigir seus próprios relatórios e envia-los ao conselho para formação 
de banco de dados da regional, para que tome conhecimento das atividades 
realizadas. 
 Além disso, atuar em conjunto com o coordenador regional auxiliando e 
contribuindo na realização das atividades na região. 
 Cumprir as determinações do estatuto 
 

 - Exercer suas atividades em estreita sintonia com o 
respectivo Coordenador Regional; 

 - Deverá se dedicar ao trabalho de expansão do 
Movimento Serra em seu Distrito.  

 Assim, as funções do Coordenador de Distrito podem ser 
consideradas as seguintes: 

 1ª – Ser elo entre os Presidentes das Comunidades 
Serra do Distrito, o Coordenador Regional e, em certos 
casos, o Conselho Nacional do Serra do Brasil. 

 2ª. - Visitar frequentemente as Comunidades Serra de 
seu Distrito. 

 - Levando palavras de apoio e de estímulo ao Presidente 
e demais membros. 

 - Distribuindo material de literatura e espiritualidade Serra 
 - Promovendo a renovação e consolidação das 

Comunidades Serra. 
 3ª. - Participar e auxiliar na organização e realização de: 
 - Convenções, Romarias Nacionais ou Regionais do 

Serra. 
 - Encontros de Formação e Espiritualidade Serra. 
 - Reuniões com os Presidentes das Comunidades Serra 

do Distrito. 
 - Acompanhar a escolha dos novos diretores Serra, e do 

futuro Coordenador. 
 - Participar do Encontro Anual de Governadores, em 

Aparecida, São Paulo 
 
 
Presidentes de Comunidades Serras 
 
 
 Aos presidentes das comunidades Serras cumpre o dever de liderar seus 
vices presidentes, estimulando, orientando, motivando, fazendo com sua 
comunidade seja uma unidade atuante, onde todos seus componentes tenha o 
maior prazer em defender a causa vocacional. 
  
 Cumprir a agenda mínima recomendada pelo Conselho Nacional do Brasil 
atuando se necessário com contribuição dos coordenadores, regionais e 
distritais, cobrando de seus liderados uma atuação proativa e constante, com o 
intuito de cumprir seus objetivos. 



16 
 

   
 Redigir relatório de suas atividades em conjunto com os coordenadores 
regionais e distritais, enviando-o ao conselho para que possa formar banco de 
dados de sua comunidade, desta forma contribuir para o conhecimento de sua 
comunidade. 
 
  
 


