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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

Este Relatório tem como objetivo prestar informações ao CNSB – 

CONSELHO NACIONAL SERRA DO BRASIL, acerca das atividades das 

regionais, dos distritos e sobretudo das comunidades Serras, fazendo com que 

os diretores possam tomar conhecimento do andamento das realizações, e, 

assim planejar e projetar os anos futuros, oferecendo aos líderes melhores 

condições de dirigir seus liderados. 

Hierarquicamente, as informações deverão primeiro partir dos presidentes 

das comunidades, que reportam aos coordenadores distritais sobre as tarefas 

realizadas durante o período. Por sua vez os coordenadores distritais que os 

acompanha deverá, fazer suas considerações, sugestões e ou anotações que 

julgarem necessárias, repassando-os ao Coordenador regional. 

O coordenador regional de posse deste relatório, os complementa com o 

que julgar necessário, havendo necessidade, buscar mais informações junto ao 

coordenador distrital acrescentando observações a respeito da atuação da 

comunidade, apontando pontos positivos e negativos, se for o caso sugerindo 

ações imediatas,  e, por fim apontar supostos líderes para o futuro do Movimento 

Serra na região. 

A sugestão de liderança talvez seja a mais importante das informações, 

tendo em vista que baseado nelas é que o CNSB, poderá decidir pela indicação 

dos próximos coordenadores. Mas, isso só será possível, se houver um 

acompanhamento sistemático de toda a cadeia hierárquica. 

A oração efetiva envolve a realização de obras. Uma das obras mais 

importantes para o Movimento Serra, é justamente contribuir para que a 

engrenagem trabalhe de forma harmônica. Você como coordenador, presidente 

ou vice-presidente é peça fundamental nesta engrenagem. Se em algum ponto 

há alguma falha toda estrutura fica comprometida. Portanto, o correto 

preenchimento deste relatório é de extrema importância para o sucesso do 

Movimento Serra como um todo e você é o responsável por isso. 

 

 

CONSELHO NACIONAL SERRA DO BRASIL 

Presidente /Diretora Conselhos Regionais 

 

 

 

 



 
 

1 – RELATOS DA COMUNIDADE 

COMUNIDADE:  _______________________________________Nº_________ 

DISTRITO: _________ COORD. DISTRITAL:___________________________ 

PRESIDENTE:___________________________________________________ 

ASSIST. ECLESIÁSTICO:__________________________________________ 

END.: __________________________________________________________ 

CIDADE:___________________ESTADO:_____________ CEP.:___________ 

E-MAIL: __________________________________________________ 

TELEFONE: ____________________ WHATSAPP?  (    ) SIM (    ) NÃO 

Atividades: 

Realizou reuniões mensais?  (     ) Sim. Quantas ______   (     ) Não 

Descreve-as:_____________________________________________________ 

Realizou horas Santas Vocacionais? (     ) Sim     (     ) Não 

Participou de missa vocacionais na sua paróquia? (    ) Sim   (     ) Não 

A comunidade coordena a campanha Momento com Maria? (    ) Sim (     ) Não 

Houve participação no dia mundial de oração pelas vocações (     ) Sim (     ) Não 

Prestaram homenagens aos padres pelo seu dia? (    )  Sim (    ) Não 

A comunidade participa da campanha adote um padre? (    ) Sim (     ) Não 

Praticaram a formação em suas reuniões? (    ) Sim  (     ) Não 

Realizaram a Noite (manhã/tarde) de convidados (    ) Sim  (    ) Não 

Fizeram algum estudo de documentos da Igreja? (    ) Sim (    ) Não Qual:______ 

Participou de alguma outra reunião na paróquia? (   ) Sim (    ) Não   

Houve renovação no quadro da Comunidade? (     ) Sim    (      ) Não 

Se sim. Quantos novos membros ingressaram na comunidade? _____________ 

A comunidade realizou evento financeiro?  (    ) Sim  (    ) Não 

Qual foi o objetivo do evento? ______________________________________ 

A sua comunidade possui alguma assinatura da Revista? (   ) Sim (   ) Não  

Outras atividades: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

NB: Anexar lista completa dos componentes da Comunidade. 

 

--------------------------------------------------------------- 

Assinatura do Presidente da Comunidade 



 
 

PRAZOS PARA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS: 
 
Os relatórios devem ser conduzidos a partir dos coordenadores regionais, 

os quais deverão solicitar e acompanhar os coordenadores distritais, que por sua 
vez deverão estar sempre em contato com as comunidades, procurando 
conhecer as dificuldades e havendo algum problema fornecer apoio para que 
supere as dificuldades do cargo. 

A disponibilização deste relatório de forma antecipada tem como objetivo, 
permitir que haja tempo de sanar qualquer dúvida que algum presidente de 
comunidade possa ter, e mesmo os próprios coordenadores possam ter, 
evitando assim que, atropelos de última hora impeçam de enviar as informações. 
Além disso, visa uma aproximação entre coordenadores e as comunidades. 

 
  
Presidentes de Comunidades: 10 de setembro.  
 
Coordenadores Distritais:  10 de outubro 
 
Coordenadores Regionais: 31 de outubro 
 
 
As informações prestadas de forma coerente com as atuações das 

comunidades são de suma importância para o nosso movimento, pois, através 
delas o Conselho Nacional fará um melhor direcionamento das atividades futuras 
facilitando as diretrizes e o planejamento. 

Além de tudo isso, faz se necessário que todas as comunidades anexem 
ao relatório relação atualizada de todos os membros ativos, constando os 
nomes, completos, endereços, telefones, e-mails. 

Além do mais, sempre que houver alteração nos comandos das 
coordenações, das comunidades, é necessário a comunicação imediata para 
que a comunicação seja eficiente e eficaz. 

Este relatório não é definitivo, mas na medida que forem surgindo ideias 
que o complementa, será analisada e em uma revisão anual do cadastro poderá 
integrar o rol de opções. 

Confiando na participação de todos e empenho de cada em contribuir para 
o crescimento do movimento, desde já antecipamos os nossos agradecimentos.  

 
“Siempre Adelante” 
São Junípero Serra 
  
CONSELHO NACIONAL SERRA DO BRASIL 
 


