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“Tornai viva a nossa esperança para 
irradiarmos a alegria do Evangelho 
de braços erguidos e estendidos, 
para receber o vigor do vosso 
Espírito e partilha-lo com os 
necessitados de vós. A exemplo de 
tantos irmãos de caminhada.” 
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Objetivo Geral da Igreja no Brasil 

 
 
 
 

EVANGELIZAR, no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da Palavra 
de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo,                          em comunidades 
eclesiais missionárias à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, 
cuidando da Casa Comum e testemunhando o Reino de Deus rumo à 
plenitude.  
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Apresentação 

É com grande alegria que apresentamos a edição do Plano de Pastoral da 
Diocese de Tianguá 2021. Ele é fruto coletivo de numerosas iniciativas: 
reuniões, seminários, do refletir e do discernir que marcaram a nossa 
caminhada, que culminou com a realização do Seminário Teológico 
Pastoral. Este Plano tem um caráter de continuidade das ações 
implementadas, e tem como referência as Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil. 

 
É valido ressaltar que o Planejamento Pastoral é fundamental na 

caminhada de uma Igreja Missionária. O olhar atento à realidade torna-nos 
capazes de diminuir possíveis prejuízos na ação evangelizadora, tornando-
a mais eficaz. Ademais, o Plano Pastoral de nossa Diocese foi construído ao 
longo do jubilar dos 50 anos de criação desta Igreja Particular. 

Esta iniciativa não interrompe o caminho iniciado no plano anterior, pelo 
contrário, dá continuidade aos programas desenvolvidos e fortalece o 
compromisso de sermos “comunidade de comunidades”, comunidades 
eclesiais missionárias, Igreja sustentada pelos pilares da Palavra, do Pão, da 
Caridade e da Ação Missionária. 

 
Este novo plano contempla os projetos em nível Diocesano, com 

indicação de pistas de ação para as Regiões Forâneas e respectivas 
Paróquias, Áreas e Comunidades. 

 
Assim, vivendo a alegria do Jubileu dos 50 Anos de Criação de nossa 

Diocese de Tianguá, ouvindo o mandato de Cristo para “lançar as redes”, 
assumimos o compromisso de ser uma Igreja em missão. 

 
Suplicamos a intercessão materna de nossa padroeira Senhora Sant’Ana, 

a fim de que a graça de Deus venha em nosso auxílio no desenvolvimento 
de nossas ações pastorais. 

 
Pe. José de Anchieta Aguiar Vasconcelos 

Coordenador Diocesano de Pastoral 
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Introdução 
"O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me 

pela unção; enviou-me a levar a boa-nova aos humildes, a curar os corações 
doloridos, a anunciar aos cativos a redenção, e aos prisioneiros a liberdade; 
a proclamar um ano de graças da parte do Senhor”. (Is 61, 1-3 / Lc 4, 18-19) 

As palavras de Cristo extraídas da profecia de Isaías e por Ele 
proclamadas na Sinagoga, apontam para sua identidade e missão. Hoje 
também nós, pela graça batismal, somos convocados a assumir nossa 
condição de discípulos missionários, chamados a prolongar sua presença e 
ação no mundo. É o fazemos não isoladamente, mas como Igreja, como 
membros do único Corpo, como Diocese. 

A celebração do nosso Jubileu Diocesano marca o início de um novo 
tempo, não simplesmente no sentido cronológico, mas, sobretudo, de um 
novo começo, iluminados pela Palavra de Deus e pelo nosso Plano de 
Pastoral Diocesano, que procura responder as inquietações de uma Igreja 
que chegou aos cinquenta anos e que agora é chamada a olhar para o 
futuro.  

Recordo que, quando aqui cheguei, já nas primeiras horas, lançava o 
desafio de realizar um grande processo de consulta popular que nos 
servisse de base para a construção do novo Plano de Pastoral, uma vez que, 
providencialmente, chegava ao término o quadriênio 2015 – 2019. Nem 
poderíamos imaginar quanta coisa aconteceria até este momento! O 
contexto em que fora pensado era completamente diferente daquilo que 
hoje nós vivemos, com o advento da pandemia e a mudança generalizada 
da realidade não só a nível de Brasil, mas num contexto global.   

Fizemos um percurso de cinco seminários virtuais que nos possibilitaram 
percorrer um caminho de escuta, garantindo uma participação ativa de 
nosso povo e de nossas lideranças. Além disso, a pesquisa pastoral que 
precedeu esse caminho permitiu uma visão mais clara do pensamento de 
nosso povo. Certamente, todo esse material foi fundamental para que o 
Seminário Teológico Pastoral, realizado nos dias 02 e 03 de julho de 2021, 
alcançasse êxito, traduzido no estabelecimento das grandes linhas de 
evangelização dessa Igreja jubilar. 



 
 

 

9 
 

 
O Plano de Pastoral Diocesano – PPD – foi construído à luz da Palavra de 

Deus, das Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, bem como, 
em sintonia com Regional NE I, da CNBB, numa atmosfera de incertezas 
provocadas pela pandemia, mas que por outro lado, nos impulsionaram a 
avançar para águas mais profundas, na concretização daquilo que o Papa 
Francisco sintetizou numa frase: “uma Igreja em saída”. Nosso grande 
desafio será ir ao encontro das pessoas para anunciar-lhes o Cristo 
ressuscitado, reacender a chama da esperança e dizer ao nosso povo: “Deus 
habita em nossas cidades, Deus habita em nossa diocese!” 

Conforme poderão observar, ao longo do texto optamos por acolher a 
proposta do nosso assessor, o Reverendíssimo Padre Francisco Francileudo, 
Diretor da Faculdade Católica de Fortaleza, que desde o princípio nos 
chamava atenção para a necessidade de entender que o Plano de Pastoral 
gera unidade e deve nos levar à conversão pastoral, ou seja, à capacidade 
de nos abrir ao novo, sem esquecer a trajetória percorrida, numa relação 
de continuidade e descontinuidade. 

Nesse sentido, assumimos na integralidade o Objetivo Geral da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil, por entender que ele traduz a comunhão 
eclesial. Além disso, acolhemos os Pilares: Palavra, Pão, Caridade e Missão, 
como elementos norteadores de nosso agir pastoral, pois estes formam a 
base da evangelização a partir do agir do próprio Cristo, Bom Pastor. 

Deixemos que a Alegria do Evangelho, “Evangelii Gaudium”, invada nosso 
coração e renove nossas estruturas pastorais a fim de que possamos 
corresponder à vontade do Senhor.   

Tianguá, 22 de agosto de 2021 
Ano Jubilar da Diocese de Tianguá 

†Francisco Edimilson Neves Ferreira 
Bispo Diocesano de Tianguá 
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Pressupostos Teológicos para um 
Planejamento Pastoral 

 
1. A constituição e elaboração do Plano de Evangelização da Diocese é 

fruto de um processo de escuta, pesquisa realizada junto às paróquias e de 
reflexão que tem como ponto de partida as Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora (DGAE) da Igreja no Brasil, 2019-2023 e as orientações 
pastorais oferecidas pelo Regional Nordeste I da CNBB no Ceará. As DGAE 
(2019-2023, 206) são expressão da UNIDADE da Igreja no Brasil, mas devem 
ser transformadas em Projetos Pastorais de Evangelização que respondam 
às realidades regionalmente diversificadas. Daí as Diretrizes tornarem-se 
inspiração para a formação, o planejamento e as práticas de todas as 
instâncias eclesiais (DGAE, 2019-2023, Nº 207).  

 
2. As Diretrizes Gerais, elaboradas com participação dos diversos 

seguimentos da Igreja no Brasil, exigirão a realização de assembleias, 
seminários teológicos, reuniões, com diálogo e troca de experiências para 
que cada Igreja particular elabore seu Plano de Pastoral/Evangelização, 
constituindo COMISSÕES para acompanhar em nível diocesano, EQUIPES 
de trabalho em nível de  vicariatos, assim como as paróquias e comunidades 
devem elaborar seu Plano de Atividades ou GRUPOS DE TRABALHO para 
responder aos objetivos, estratégias e metas assumidas pela sinodalidade 
na diocesaneidade, onde todos os grupos, pastorais, organismos e 
movimentos envolvem-se e trabalham em todos os pilares (DGAE, 2019-
2023, Nº 208-209). 

 
3. OBJETIVO GERAL DA AÇÃO EVANGELIZADORA DA IGREJA DO 

BRASIL 2019-2023 É: “EVANGELIZAR no Brasil cada vez mais urbano, pelo 
anúncio da Palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus 
Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção 
preferencial pelos pobres, cuidando da Casa Comum e testemunhando o 
Reino de Deus rumo à plenitude”. 

O objetivo das DGAE quer ser o sinal de unidade e comunhão para ajudar 
a Igreja no Brasil a responder aos desafios evangelizadores num mundo e 
num país cada vez mais urbanos. As Diretrizes, destacam de modo especial, 
a importância das comunidades eclesiais missionárias, com imagem da 
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Casa, sustentada por pilares. Somos Povo de Deus a caminho do Reino: 
processo enraizado na mística e espiritualidade cristã (DGAE, 2019-2023, 
Nº203-204). 

 
4. O Plano de Pastoral Diocesano tem por alicerce as DGAE com os 04 

pilares que sustentam a CASA DA COMUNIDADE, ou as comunidades 
eclesiais missionárias, a saber:  
✓ PILAR DA PALAVRA – Iniciação à Vida Cristã e Animação Bíblica (At 

2,42);  
✓ PILAR DO PÃO - Liturgia e espiritualidade (At 2,42);  
✓ PILAR DA CARIDADE - Serviço à vida plena (At 2,42);  
✓ PILAR DA AÇÃO MISSIONÁRIA - estado permanente de missão (At 

8,40).  
 
As DGAE, seguidas pelas orientações do Regional Nordeste I, constituem 

uma das expressões mais significativas da colegialidade da Igreja no Brasil, 
daí as atuais diretrizes serem a continuidade reflexiva das DGAE 2011-2015, 
aportadas pelo Documento de Aparecida com as respectivas Urgências. 
Tratam-se, portanto, de aspectos que foram continuados nas DGAE 2015-
2019, contemplando a colegialidade eclesial do Documento de Aparecida, 
as cinco urgências, mais o olhar do Papa Francisco na Evangelii Gaudium. 
As DGAE 2019-2023, dando continuidade à reflexão, estruturam-se a partir 
da Comunidade Eclesial Missionária, apresentada com a imagem da ‘casa’ 
(DGAE, 2019-2023, Nº2-4). Portanto, não se trata de inventar um programa 
novo; ele já existe, mas é preciso traduzi-lo em orientações pastorais 
ajustadas às condições de cada comunidade (DGAE, 2019-2023, Nª205). 

 
5. Planejar torna-se central no trabalho pastoral e administrativo de 

uma Diocese, Paróquia ou Pastoral em uma Ação Evangelizadora que queira 
responder aos desafios do tempo presente. Por isso, planejar, traçar metas, 
ter estratégias de ação é parte constitutiva da Igreja, povo de Deus. Um 
planejamento pastoral precisa ter em conta as grandes demandas da 
atualidade e os apelos que a Igreja vem fazendo de renovação de suas 
estruturas. Para ser uma “Igreja em saída” (Papa Francisco, EG 20, 24), é 
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preciso delinear projetos que acolham as novas realidades e situações do 
Povo de Deus que está na Diocese de Tianguá.  

 
6. Um planejamento pastoral, com todos os seus passos e métodos a 

serem usados pelo bispo, requer mostrar quem, como, quando e onde 
fazer um planejamento pastoral. O ponto de partida deve ser os desafios 
pastorais que a Igreja Particular enfrenta em seu próprio território até os 
desafios do mundo globalizado, que atingem direta ou indiretamente a 
diocese e as paróquias.  Com isso, fica explícita a necessidade de se ter: 
objetivos e metas/linhas de ação bem definidas (Pereira, 2015).  

 
7. Os objetivos e metas/linhas de ação são elementos primordiais de 

um planejamento pastoral, evitando que a Ação Evangelizadora-
missionária fique à deriva. Os objetivos e as metas/linhas de ação são os 
norteadores das Ações Pastorais da Diocese, efetivando-se nas Paróquias 
e/ou Organismos paroquiais. O conjunto de procedimentos afins focados 
nos mesmos objetivos e metas é que farão do planejamento pastoral uma 
ferramenta de ação eficaz na gestão da Diocese, Paróquia ou Pastoral.  

 
8. Todo planejamento pastoral é um processo, algo contínuo, feito por 

etapas, e cada etapa é como se um degrau fosse galgado na escada da 
Missão Pastoral da Diocese, consequentemente da Paróquia. No final dessa 
escalada de planejamento, está o Plano de Ação Evangelizadora, que 
também terá o seu tempo de vigência. Durante a vigência é preciso 
canalizar esforços para que as metas sejam cumpridas e os objetivos 
específicos e gerais sejam alcançados.   

 
9. As razões teológicas que motivam a construção do Plano de 

Evangelização são: comunhão (Koinonia), núcleo profundo do Mistério da 
Igreja e chave de leitura para a eclesiologia católica pós-conciliar da Igreja 
Povo de Deus e Corpo de Cristo.  Isso visibilizado pela universalidade da 
Igreja, que por um lado, comporta a mais sólida unidade e, por outro, uma 
pluralidade e uma diversificação, que não obstaculizam a unidade, mas lhe 
conferem o caráter de comunhão.  Nas DGAE (2015-2019, Nº 7) 
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encontramos a seguinte afirmação sobre o que é Igreja: “A Igreja existe no 
mundo como obra das três Pessoas divinas [...] Ela é ‘o povo unido pela 
unidade do Pai do Filho e Espírito Santo’ (LG, Nº 4). Como comunhão 
(Koinonia) divino-humana, ela ‘constitui na terra o germe e o início do 
Reino’, pois Jesus a iniciou ‘pregando a Boa Nova, que é a chegada do Reino 
de Deus’ (LG, Nº 5). E, desse modo, ela é, no mundo, sacramento de 
salvação, como afirmou o Concílio Vaticano II (cf. LG, Nº 48).” A comunhão, 
portanto, é “uma realidade e uma experiência que transcende todos os 
outros modelos de unidade quanto à sua origem e fim” (Tillard, 1994, p. 
645). Embora o Concílio Vaticano II utilize inúmeras vezes o termo 
comunhão, ela não deve ser entendida como um vago sentimento, mas 
como uma realidade orgânica que exige uma forma jurídica e, ao mesmo 
tempo, é animada pela caridade. 

 
10. As DGAE, (2015-1019, Nº 11) usam a expressão “alteridade e 

gratuidade” para indicar este movimento e acrescentam: “motivados pela 
atitude de constante ida ao encontro do outro, contemplam a realidade, 
encarnando-se nela, discernindo os sinais do Reino de Deus e trabalhando 
para que ele cresça cada vez mais” (DGAE2015-1019, 12), de modo que, 
para um cristão, seu viver é Cristo (Gl 2,20). Nas palavras de Francisco 
(2013, EG, Nº 20), “cada cristão e cada comunidade há de discernir qual é o 
caminho que o Senhor lhe pede, mas todos somos convidados a aceitar essa 
chamada: sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as 
periferias que precisam da luz do Evangelho”. 

 
11. A pastoral de conjunto que integra num mesmo processo de 

evangelização os diferentes modos e formas de entender e viver o 
Evangelho que torna a Igreja, mistério de comunhão, participação e missão 
como paradigma de toda a obra da Igreja (EG, Nº 15). É o anúncio da Boa-
Nova caracterizada pela saída (LG, Nº 24). (AG, Nº 7; EG,  Nº 150) (cultivo). 
A constatação das DGAE (2015-2019, Nº 41) inspirada em Aparecida, 
afirma: “a mudança de época exige que o anúncio de Jesus Cristo não seja 
mais pressuposto, porém explicitado continuamente”. Na realidade, o 
Vaticano II assume e explicita a dimensão teológica da pastoral superando 
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uma pastoral pragmática que apenas repete doutrina. A pastoral ou a ação 
evangelizadora da Igreja é uma ação sob o dinamismo do Espírito, na 
concretude da história, que pressupõe o discernimento da realidade, à luz 
dos desígnios de Deus codificados na Palavra revelada. Em conformidade a 
essa perspectiva a DGAE (2019-2023, Nº 41) explicita que a missão da Igreja 
é “acolher, contemplar, discernir e iluminar com a Palavra de Deus a 
completa gama de elementos culturais, sociais, políticos e éticos que 
constituem a realidade a qual é enviada”. A pastoral, portanto, é uma ação 
pensada teologicamente e apoiada nas ciências. 

 
12. A Ação Pastoral, portanto, tem a ver com: revelação, tradição, 

verdades da fé e vivência. Propõe ações que sejam realizadas 
conjuntamente na pastoral. Isso ressalta a diocesaneidade e com ela surge 
a pastoral de conjunto superando o paroquialismo da conservação. Os 
leigos vão reencontrando seu lugar na vida pastoral da Igreja. Surgem 
ministérios leigos. O sujeito da ação passa a ser a comunidade e não apenas 
o clero. (Papa João XXIII. Discurso inaugural do Concílio Vaticano II). 
Decorrente da aplicação do Vaticano II vem as reflexões latino-americanas 
e suas conferências sobre a pastoral de comunhão e participação.  

 
13. Promover, nas Igreja particulares e entre elas, uma pastoral orgânica 

e de conjunto que promova a Evangelização enquanto Humanização: 
evidenciando a encarnação do Verbo e sua ressurreição onde o divino e o 
humano se uniram indissoluvelmente, daí o cristianismo ser entendido 
como uma proposta de humanização (LG, Nº 40). Assim, o mundo não é 
indiferente ao cristão, pois nele se dá a obra de salvação.   

 
14. Os parâmetros teológicos apresentados para o planejamento da 

pastoral com características conciliares implicam na superação do 
pragmatismo, do amadorismo dos improvisos, passando para uma ação 
eficaz. Isso implica em pensar, planejar e avaliar toda a Ação Pastoral 
Evangelizadora. “Diante da realidade que se transforma, a Igreja ‘em saída’ 
é convocada a superar uma pastoral de mera conservação ou manutenção 
para assumir uma pastoral decididamente missionária, numa atitude que é 
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chamada de conversão pastoral, como caminho da ação evangelizadora” 
(DGAE, 2015-2019, Nº 30).   Sem a consciência de onde queremos chegar, 
os resultados que pretendemos alcançar, o modo e as condições do 
processo a ser percorrido, a eficácia da graça estará comprometida e a ação 
pastoral será irrelevante. Planejar a pastoral não é um processo meramente 
técnico. É uma ação carregada de sentido espiritual. Por isso, todo processo 
precisa ser rezado, celebrado e transformado em louvor a Deus, para que a 
Igreja, entendida como ‘lar’, acentue as “perspectivas pessoal, comunitária 
e social da evangelização, inserindo no espírito da Laudato Si, a perspectiva 
ambiental”.  (DGAE, 2019-2023, 4). 

 
15. Planejar é gerenciar com eficácia. Ações planejadas, calculadas, são 

ações que têm grande probabilidade de dar certo. O processo de 
elaboração do Plano Diocesano de Evangelização deve ser assumido como 
um tempo diocesano de planejamento, para que nos esperancemos com a 
possibilidade de ter uma Evangelização que responda à realidade e seus 
desafios, e vivamos a alegria do Batismo, na missão evangelizadora de cada 
um de nós. O Plano Diocesano de Evangelização deve ser expressão deste 
planejamento que contempla com o máximo de precisão o que se quer de 
fato e o que, realmente, esteja pautando os trabalhos pastorais.  

 
16.  Na elaboração do planejamento pastoral, foi necessário coletar as 

informações plenamente valiosas e que deram conhecimento de todas as 
áreas da Igreja, numa visão conjuntural de toda a estrutura diocesana e/ou 
paroquial, para se obter a visão de futuro, satisfação pastoral e missionária, 
que este planejamento poderá proporcionar.  
✓  VER, para a partir do que se vê com clareza se possa apontar rumos, 

o caminho e o modo de se caminhar.  
 
✓ Com um planejamento pastoral adequado, o gestor eclesial e sua 

equipe terão em mãos um completo estudo de viabilidade de ações que 
poderão proporcionar excelentes resultados, se bem administrados.  

 



 
 

 

16 
 

✓ Um planejamento pastoral consistente ajuda a fortalecer as ações 
pastorais e a dar novo ardor missionário à diocese, de modo que ela possa 
enfrentar os desafios com respostas eficazes.  

 
✓ Deve-se levar em conta também a interação entre a Diocese, as 

paróquias e as comunidades. Isto caracterizará um procedimento de 
renovação, para os quais a própria Igreja deve adaptar-se, a fim de elaborar 
e implantar um planejamento pastoral que contemple a paróquia como 
“Comunidade de Comunidades” (Documento 100 da CNBB). 

 
✓ A Igreja que planeja sua ação pastoral está em busca da comunhão 

eclesial. A ação pastoral no contexto conciliar, como já mencionado, ajuda 
a superar o pragmatismo, o amadorismo e o improviso. A pastoral de 
conjunto é comunhão, portanto, plural. Para que haja uma ação eficaz, faz-
se necessário pensar, planejar, acompanhar e avaliar. “Diante da realidade 
que se transforma, a Igreja ‘em saída’ é convocada a superar uma pastoral 
de mera conservação ou manutenção para assumir uma pastoral 
decididamente missionária, numa atitude que é chamada de conversão 
pastoral, como caminho da ação evangelizadora” (DGAE 2015-2019, Nº 30). 
Para tanto, requer dos agentes da pastoral (bispo, padres, religiosos/as, 
leigos/as), uma verdadeira mudança de mentalidade.  

 
✓ O Plano Diocesano de Evangelização na fase de sensibilização 

esteve aberto à mediação:   
1. Da ciência;  
2. não perdeu de vista os âmbitos da ação eclesial ou os campos de ação 

em que se pode antecipar o Reino de Deus na história;  
3. Não caiu no subjetivismo intraeclesial levando ao espiritualismo e 

eclesiocentrismo;  
4. Projetou ações que sejam respostas aos desafios concretos no 

contexto da comunidade eclesial na história humana concreta;  
5. Entendeu que é imprescindível na instituição: estrutura, organização, 

coordenação e avaliação:   
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17. O que é, exatamente, um Plano Diocesano de Evangelização? As 
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora nos dizem que planos são o 
conjunto de atividades articuladas entre si para chegar a um objetivo. Sem 
um plano, os sonhos não conseguem tocar o chão da realidade. A diferença 
entre “diretrizes” e “planos” é que a primeira responde à questão: onde 
precisamos chegar? É composta por um conjunto de proposições e 
indicações que auxiliam na confecção dos planos de ação. Já o segundo quer 
responder outras perguntas: como (aponta os passos ou etapas a serem 
percorridas), quem (indicam os responsáveis pela ação), com o quê (faz um 
levantamento dos recursos disponíveis para tal atividade) e quando 
(estipula os prazos para a execução). É a partir da articulação entre esses 
itens que surgem os planos. Sem respostas adequadas a esses itens, os 
planos não saem do papel.  

 
18. O Plano Diocesano de Evangelização não é um subsídio optativo para 

ser usado por quem quer ou deseja. Ele é o documento oficial para 
conduzir as atividades ao serviço de unidade pastoral, condição 
fundamental para o testemunho e empenho missionário. Se queremos ter 
uma diocese preparada para responder aos desafios do tempo presente, é 
preciso planejar, traçar metas, ter estratégias de ação. Tudo isso é possível 
se houver um planejamento pastoral bem-feito (Pereira, 2015).   

 
19. Por que fazer um novo Plano de Pastoral?  A partir do método “ver, 

julgar e agir”, podemos perceber onde estamos, vislumbrar, a partir do 
Evangelho e dos documentos da Igreja, onde deveríamos estar e o que nos 
impele para um planejamento que melhor nos ajude a viver a nossa missão, 
de forma organizada, de comunhão e de participação. Segundo as DGAE, o 
primeiro passo para a elaboração de um plano é a constituição de 
organismos que vão diretamente trabalhar na elaboração do Plano de 
Pastoral. Portanto, para caminhar do ponto de partida ao ponto de 
chegada, na constituição do Plano de Pastoral, é preciso fazer o processo. 
Para fazer processo, faz-se necessária uma ação conjunta, que incida sobre 
a globalidade da realidade diocesana, envolvendo tudo e todos:  
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✓ O Documento 100: Comunidade de Comunidades: uma nova 
paróquia (CNBB, 2014) propõe chaves de leitura que orientam as várias 
instâncias da pastoral preocupadas com a realidade efetiva na vida da 
Igreja. Nesse sentido, é imprescindível considerar a “mudança de época” 
em curso na sociedade;  

 
✓ Os Novos rostos, novos desafios: uma Igreja atenta aos “sinais dos 

tempos” que aponta o crescimento dos “sem religião” como um dos 
desafios no campo religioso brasileiro: a) praticante, b) peregrino, c) 
convertido;   

 

✓ Procurando viver no espírito do Concílio Vaticano II, buscar praticar a 
hospitalidade, sobretudo, com os pobres e excluídos, e lutar pela superação 
de todas as discriminações que impedem viver como verdadeiros irmãos e 
irmãs;  

 
✓ A comunidade eclesial deve assumir sua missionariedade com a 

alegria evangélica, própria de uma comunidade missionária. A vida 
missionária da comunidade eclesial se desenvolve no fiel seguimento de 
Jesus Cristo, comprometido com o Reino de Deus e com o serviço à 
sociedade. Uma Igreja “em saída” supera as práticas de pastoral de 
manutenção e assume a proposta de uma pastoral de fronteiras, num 
espírito de Igreja verdadeiramente missionária; 

 
✓ Mostra como a mobilidade alcançada pelos meios de comunicação e 

pela tecnologia facilitam transitar por diferentes lugares em curtos espaços 
de tempo. Percepções de tempo e espaço mudaram consideravelmente, 
uma vez que a vida humana se desenvolve em ambientes e territórios 
diversificados. Imersos em um mundo globalizado, sabe-se que a 
comunidade virtual não se opõe à comunidade presencial e que as redes 
estabelecidas na internet são duradouras, quando mantêm um vínculo real; 

 
✓ Os ministérios eclesiais adquiriram maior relevância depois do 

Concílio Vaticano II (1962-1965). Essa mudança de enfoque pode 
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caracterizar-se brevemente pelo deslocamento do acento da hierarquia 
para Povo de Deus, partindo da eclesialidade batismal e da igualdade 
fundamental de todos os fiéis; 

 
✓  A urgente tarefa da Igreja de formar seus presbíteros para a missão 

em um modelo de Igreja que seja comunidade de irmãos, pensando 
conforme a sugestão do Documento 100 da CNBB, proposta assumida pelo 
Documento de Aparecida e com os apelos lançados pelo Papa Francisco, 
na Evangelii Gaudium; 

 
✓ A recepção e execução do Plano Diocesano de Evangelização, deve 

ter em conta:  as orientações pastorais do Bispo e de seus colaboradores 
diretos.  

 
20. Urge um paradigma pastoral aberto, acolhedor e inclusivo. Afinal, 

uma boa Teologia leva à prática e o tirocínio precisa ser nutrido por uma 
boa Teologia. Teologia e prática pastoral se retroalimentam. Nas palavras 
de Agenor Brighenti (1988, p. 8) “com os teólogos latino-americanos 
aprendemos que uma teologia consequente com os desafios da realidade é 
sempre um “ato segundo”, precedido por um “ato primeiro”, que são as 
práticas eclesiais e sociais”. Essas práticas eclesiais se apresentam nas DGAE 
em vigência por meio dos pilares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CNBB N2 
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Pilar da Palavra 
Iniciação à Vida Cristã e Animação Bíblica da vida e da pastoral. 

“Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos” (At 2,42). 

 
21. Os Atos dos Apóstolos relatam que a comunidade cristã se 

concentrava nas casas como o seu lugar característico de reunião, ajuda 
mútua e do fortalecimento da vivência missionária. Nelas, os cristãos 
ouviam juntos a Palavra e, por esta iluminados, procuravam discernir a 
experiência da vida em Deus, conscientes de que a fé provém da escuta (Rm 
10,17). No caminho da experiência de fé, é Deus quem toma a iniciativa de 
comunicar seu desígnio salvífico de amor, cabendo ao ser humano, acolher 
e responder ao dom de Deus. A resposta implica conversão de vida, 
configuração a Cristo que, necessariamente, torna o discípulo missionário.  

 
22. Todo esse processo de iniciar alguém na fé cristã supõe um encontro 

pessoal e comunitário com Jesus Cristo, proporcionado de forma 
privilegiada pela celebração da Palavra de Deus e pela leitura orante. (VD, 
n. 65; DGAE, 2019-2023, Nº 74). As pequenas comunidades são ambientes 
propícios para a acolhida dos que buscam a Deus. Por meio do encontro 
com a Palavra e da experiência de vida fraterna na comunidade, as pessoas 
são introduzidas no processo de Iniciação à Vida Cristã. “O sacramento do 
Batismo, pelo qual somos configurados a Cristo, incorporados na Igreja e 
feitos filhos de Deus, constitui a porta de acesso a todos os sacramentos; 
através dele, somos inseridos no único corpo de Cristo (1Cor 12,13), povo 
sacerdotal” (BENTO XVI, Sacramentum Caritatis. Nº 17). A comunidade 
eclesial é chamada a ser iniciadora por excelência, pois seu estilo de vida 
deve testemunhar de forma eloquente o amor de Deus pelas pessoas, indo 
sempre ao seu encontro. Por isso, “é preciso ter sempre presente que toda 
a iniciação cristã é caminho de conversão, que há de ser realizada com a 
ajuda de Deus e em constante referimento à comunidade eclesial” (BENTO 
XVI, Sacramentum Caritatis. Nº 19). 

 
23.  Para a formação de discípulos missionários, a Iniciação à Vida Cristã 

deve ser “assumida com decisão, coragem e criatividade. Ela renova a vida 
comunitária e desperta seu caráter missionário. Isso requer novas atitudes 
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evangelizadoras e pastorais” (DAp, Nº  294). “Iniciação à Vida Cristã e 
Palavra de Deus estão intimamente ligadas. Uma não pode ocorrer sem a 
outra” (DGAE, 2015-2019, Nº 47). Os processos de Iniciação e a formação 
dos agentes evangelizadores precisam levar em conta as etapas que lhe são 
próprias: o querigma, o catecumenato, a purificação-iluminação e a 
mistagogia. Assim, esse itinerário, fundamentado na Sagrada Escritura e na 
Liturgia, é capaz de educar para a escuta da Palavra, para a oração e para o 
compromisso comunitário e social.  

 
24. Para formar discípulos missionários é urgente aproximar mais as 

pessoas e as comunidades da Leitura Orante da Palavra de Deus. Não basta 
ler ou estudar a Sagrada Escritura, pois a “inteligência das Escrituras exige, 
ainda mais do que o estudo, a intimidade com Cristo e a oração” (VD, n. 86). 
Igualmente é indispensável uma leitura orante comunitária, que evite “o 
risco de uma abordagem individualista, tendo presente que a Palavra de 
Deus nos é dada precisamente para construir comunhão, para nos unir na 
Verdade no nosso caminho para Deus. Sendo uma Palavra que se dirige a 
cada um pessoalmente, é também uma Palavra que constrói comunidade, 
que constrói a Igreja. Por isso, o texto sagrado deve ser sempre abordado 
na comunhão eclesial” (VD, Nº 86). O contato intensivo, vivencial e orante 
com a Palavra de Deus confere à reunião da comunidade um caráter de 
formação discipular. O importante é o encontro com a Palavra que muda a 
vida e dá sentido ao ser e agir de quem é cristão, corrigindo posturas e 
aderindo ao modo de ser, de pensar e de agir de Jesus Cristo. O Evangelho 
passa a ser o critério decisivo para o discernimento em vista da vivência 
cristã.  

 
25.  “O Sínodo (2008) convidou a um esforço pastoral particular para que 

a Palavra de Deus apareça em lugar central na vida da Igreja, 
recomendando que ‘se incremente a pastoral bíblica, não em justaposição 
com outras formas da pastoral, mas como animação bíblica da pastoral 
inteira’” (BENTO XVI, Verbum Domini, Nº 73). Diz o documento: “A Igreja 
sempre teve e tem as Divinas Escrituras, juntamente com a Tradição, como 
suprema regra de fé, porque, inspiradas por Deus e consignadas por escrito, 
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de uma vez para sempre, comunicam a palavra do próprio Deus e fazem 
ressoar através das palavras dos profetas e apóstolos a voz do Espírito 
Santo” (DV, Nº 21). Ora, a Igreja Católica ensina sobre a divina revelação e 
a sua transmissão, insistindo no modo específico católico de tratá-la, isto é, 
levando sempre em consideração a estreita união e complementaridade 
entre Sagrada Escritura, Tradição e Magistério eclesial.  

 
26. “É preciso que o acesso à Sagrada Escritura seja amplamente aberto 

aos fiéis” (DV, Nº 25). “Exorta igualmente o Santo Concílio que todos os fiéis 
cristãos [...], com veemência e de modo peculiar, a que, pela frequente 
leitura das divinas Escrituras, aprendam ‘a eminente ciência de Jesus Cristo’ 
(Fl 3,8), porquanto ‘ignorar as Escrituras é ignorar Cristo’ (S. Jerônimo, 
Comm. in Is., Prol.: PL 24,17). “Lembrem-se, porém, que a leitura da 
Sagrada Escritura deve ser acompanhada pela oração a fim de que se 
estabeleça o colóquio entre Deus e o homem, pois ‘a Ele falamos quando 
rezamos e a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos’” (S. Ambrósio, 
De Officiis ministrorum, 1,20,88: PL 16,50). 

  
27. Com o Concílio Vaticano II, dioceses e paróquias, com base no plano 

orgânico de pastoral, são convidadas a promover iniciativas de acesso de 
fiéis à palavra de Deus e formação bíblica deles. Para tanto, é fundamental 
e reconhece o concílio, que os pastores e demais líderes tenham boa 
formação bíblica. Eis por que é necessário que todos os clérigos, sobretudo 
os sacerdotes, diáconos, catequistas, que legitimamente se consagram ao 
ministério da Palavra, se apeguem às Escrituras, por meio de assídua leitura 
sacra e diligente estudo, para que não venha a ser vão pregador da palavra 
de Deus aos fiéis a ele confiados as vastíssimas riquezas da palavra divina 
(DV, Nº 25; cf. DV, Nº 23-24). 

 
28.  As LINHAS DE AÇÃO assumidas pelo Pilar da Palavra têm a Sagrada 

Escritura como alma da ação, “perscrutando, à luz da fé, toda a verdade 
encerrada no mistério de Cristo” (DV, Nº 24). Em outras palavras: “Da 
mesma palavra da Sagrada Escritura também se nutre salutarmente e 
santamente floresce o ministério da Palavra, a saber, a pregação pastoral, 
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a catequese e toda a instrução cristã, na qual deve ter lugar de destaque a 
homilia litúrgica” (DV, Nº 24). Deus suscita em nosso povo uma grande 
fome e sede da Palavra, uma grande procura e desejo de conhecer, viver e 
anunciar a mensagem da Sagrada Escritura. Esse encantamento pela 
Palavra é um apelo para que, em nossa diocese, paróquias e comunidades, 
se ofereça e se facilite o acesso à Bíblia, ao estudo bíblico e à vivência da 
mensagem revelada. Faz-se, pois, necessário propor aos fiéis a Palavra de 
Deus, como dom do Pai para o encontro com Jesus Cristo vivo, caminho de 
“autêntica conversão e de renovada comunhão e solidariedade” (DAp, Nº 
248).  

 
29. Os discípulos de Jesus desejam alimentar-se com o pão da Palavra: 

querem chegar à interpretação adequada dos textos bíblicos, empregá-los 
como mediação de diálogo com Jesus Cristo, e a que sejam alma da própria 
evangelização e do anúncio de Jesus a todos. Por isso, a importância do 
conhecimento da Palavra, de comunhão com Jesus ou oração com a 
Palavra, e de evangelização inculturada ou de proclamação da Palavra. Isso 
exige, por parte do bispo, presbíteros, diáconos e ministros leigos da 
Palavra, uma aproximação à Sagrada Escritura que não seja só intelectual e 
instrumental, mas com um coração “faminto de ouvir a Palavra do Senhor” 
(Am 8,11). 

 
30. A Bíblia, portanto, está acima e, mais ainda, perpassa todas as 

pastorais, movimentos, grupos, institutos e demais iniciativas da Igreja; 
aliás, perpassa a vida toda da própria Igreja (cf. VD, Nº 76). Bento XVI ensina 
que a Palavra precisa estar em tudo o que a Igreja faz. Ele fundamenta sua 
reflexão e dá sugestões, principalmente no que se refere aos seguintes 
campos: animação vocacional (VD, Nº 77), vida e missão dos ministros 
ordenados (VD, Nº 78-81), formação dos candidatos às ordens sacras (VD, 
Nº 82), dos membros da vida consagrada (VD, Nº 83) e dos leigos (VD, Nº 
84), no matrimônio e nas famílias (VD, Nº 85), na leitura orante da Sagrada 
Escritura (VD, Nº 86-87), na oração mariana (VD, Nº 88). É importante 
destacar aqui essa recomendação de Bento XVI: não se trata simplesmente 
de acrescentar qualquer encontro na paróquia ou na diocese, mas de 
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verificar que, nas atividades habituais das comunidades cristãs, nas 
paróquias, nas associações e nos movimentos, se tenha realmente na alma 
o encontro pessoal com Cristo que se comunica a nós na sua Palavra.  

 
31. Nesse contexto, é de extrema importância que se multipliquem 

iniciativas de qualidade para garantir a todos os fiéis uma formação bíblica 
intensa, profunda, sistemática e corajosa. Uma formação que não só 
estimule um contínuo e fascinante contato-comunhão com a Palavra de 
Deus encarnada, Jesus Cristo, mas também dinamize as pessoas para forte 
e vibrante ação evangelizadora, pelo testemunho de vida, pelo anúncio da 
boa-nova e por uma ação profética de transformação das pessoas e da 
sociedade segundo os valores do reino de Deus. Uma das ações consiste, 
portanto, em incentivar, motivar, assessorar e subsidiar as pastorais, 
movimentos, organismos, associações, novas comunidades, círculos 
bíblicos, grupos de família e outras expressões comunitárias que adotem a 
leitura orante em seus diversos métodos e expressões, entre os quais está, 
privilegiadamente, a “lectio divina”.  

 
32. Na elaboração do plano foram considerados os seguinte aspectos 

para os encaminhamentos práticos a partir do que exorta a “Dei 
Verbum”, o Documento de Aparecida, o Sínodo sobre a Palavra de Deus 
e a exortação apostólica “Verbum Domini”, das Diretrizes (2019-2023, Nº 
88-92; 145-159) e  das Orientações do Regional Nordeste I sobre o Pilar 
da Palavra: 

 
✓ A comunidade cristã se concentrava nas casas, lugar de reunião, 

ajuda mútua e fortalecimento missionário. Esse processo supõe um 
encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo, proporcionado de forma 
privilegiada pela celebração da Palavra de Deus e Leitura Orante (VD 65).  

✓ A partir do encontro com o Deus da Palavra e da experiência de vida 
fraterna, as pessoas são introduzidas no processo da Iniciação à Vida Cristã. 
Ela deve ser “assumida com decisão, coragem e criatividade. Ela renova a 
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vida comunitária e desperta seu caráter missionário. Isso requer novas 
atitudes evangelizadoras e pastorais” (DAp, Nº 294; Doc. CNBB 105, Nº 69).  

 
✓ A IVC e Palavra de Deus estão intimamente ligadas. O itinerário da 

IVC é fundamentado na Palavra de Deus e na Liturgia; Leitura Orante 
(pessoal e comunitária) - não basta ler e estudar a Sagrada Escritura, é pelo 
encontro com a Palavra que a vida muda e a pessoa encontra novo sentido, 
conformando o modo de ser, de pensar e agir ao de Jesus Cristo. 

 
✓ A Sagrada Escritura deve sempre estar presente, pois “A Igreja funda-

se sobre a Palavra de Deus, nasce e vive dela”. A comunidade eclesial 
sempre encontrou nela sua força, cresce na sua escuta, na celebração e no 
estudo (VD, Nº 3).  Ela é alimento que entra pela mente, toca o coração, 
nutre o espírito, transforma a vida comunitária, missionária e ecumênica.  

 
✓ Assumir o caminho de IVC, de inspiração catecumenal, com a 

necessária reformulação da estrutura paroquial, catequética e litúrgica.  
 
✓ Revisar o dinamismo das comunidades eclesiais missionárias em vista 

da transformação de pessoas, famílias, ambientes, instituições e estruturas 
sociais.  

 
✓ O anúncio de Jesus Cristo não pode ser teórico, exige experiências 

concretas de encontro com Ele e de relacionamento fraterno.  
 
✓ Priorizar pequenas comunidade eclesiais ao redor da Bíblia, como 

fruto da ação missionária e difundi-las em todos os ambientes.  
 
✓ Assumir o método da Leitura Orante da Palavra. 
 
✓ Criar centros de estudo sobre a Palavra e utilizar o potencial das redes 

sociais. 
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✓ Assumir a Palavra de Deus como a base da vida dos discípulos 
missionários, construindo no conjunto do Regional um projeto de formação 
bíblica que potencialize o acesso à escola bíblica, círculos bíblicos, Leitura 
Orante, unindo fé e vida. 

 
✓ Ação: Projeto de uma Escola de Formação Bíblica com grade 

curricular integrativa (Bíblia – IVC – DSI – Missão), para tanto, constituindo 
uma comissão regional com a participação dos bispos referenciais do Pilar 
da Palavra e do Pão, assessores convidados e com a parceria da 
Universidade Católica, CEBI, ESPAC, Escola de Líderes Shalom, Nova 
Jerusalém, dentre outros. 

 
✓ Assumir como Igreja no Ceará (dioceses, organismos, seminários, 

movimentos, pastorais, associações eclesiais etc.), a implantação da IVC em 
todas as dimensões da ação evangelizadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fonte: Diocese de São Carlos 
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Pilar da Pão 
Liturgia e espiritualidade. 

Eram perseverantes […] na fração do pão e nas orações (At 2,42). 
 

33. As Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (2019-
2023) pretendem que as Comunidades valorizem a celebração do domingo. 
Para tanto, apontam alguns encaminhamentos práticos. “Resgatar a 
centralidade do domingo como Dia do Senhor por meio da participação na 
Missa Dominical ou, faltando essa, na Celebração da Palavra…” (Nº 164). 
Isso é corroborado pela Constituição Dogmática, no parágrafo 22, quando 
sugere que haja efetiva formação e preparação que pode ocorrer “quer 
pela Sagrada Liturgia, repleta da Palavra de Deus, quer pela piedosa leitura, 
quer por cursos apropriados e por outros meios que, com a aprovação e o 
empenho dos pastores da Igreja, hoje em dia louvavelmente se difundem 
por toda parte” (DV, Nº 25). 

 
34. Vivemos um tempo secularizado em que o domingo é, 

prioritariamente, dia de descanso e de lazer. Nos grandes centros urbanos 
e no mundo rural, católicos preenchem o domingo, juntos em família ou 
com os amigos para se divertirem. Nada errado e é até recomendável, 
desde que ele seja santificado pelo cumprimento do suave preceito de 
participar da Eucaristia ou da Celebração da Palavra. Logo, é obra de 
autêntica pastoral, baseada nas Escrituras e na Tradição Viva, a restauração 
do Dia do Senhor na consciência e na vida dos fiéis. O domingo (do 
latim “Dominus”) acentua o senhorio do Ressuscitado sobre nós. A Ação de 
Graças que fazemos advém dos primeiros cristãos que se reuniam para a 
fração do Pão. “Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, 
à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações” (At 2, 42). O partir o 
pão diz respeito, precisamente, ao rito eucarístico, memorial da ceia pascal 
cristã: “O Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e 
disse: Isto é o meu corpo, que é para vós; fazei-o em memória de mim” (1 
Cor 11,23-24).  A relação com o primeiro dia da semana, como sendo o dia 
da celebração eucarística, é recebida da Tradição oral e remete aos 
apóstolos. Vale salientar que o Pentecostes (At 2, 1-13), é o Dom do Pai 
enviado pelo Filho, o Amor Pessoal no interior da Santíssima Trindade. Dá 



 
 

 

28 
 

início à vida da Igreja, redimida e justificada em Cristo, enviada por Ele como 
sacramento de salvação ao mundo inteiro. Ela se torna, desde então, um 
fenômeno histórico expressivo. O domingo de Pentecostes intensifica o 
valor do primeiro dia da semana. 

 
35. A centralidade da celebração dominical é evidenciada pela Palavra e 

a Eucaristia. Jesus vivo entre nós expressa que lhe pertencemos. Manifesta 
que somos a Assembleia reunida, em seu Nome, pela atividade forte ou 
suave do Espírito. De forma que a celebração dominical é encontrar-se com 
os irmãos e irmãs, filhos do Pai, em Cristo, membros da Igreja, nossa Mãe e 
Esposa do mesmo Espírito. Viver o domingo consiste em manifestar ao 
mundo nossa alegria, em Cristo e no Espírito. É poder expressar a liberdade 
de participação no culto público ao Senhor. É ato de fé, de amor e esperança 
em Deus. 

 
36. Espiritualidade Litúrgica conforme ensina o documento 43 da CNBB, 

Animação da vida litúrgica no Brasil, a vida espiritual é uma vida orientada 
e alimentada pelo Espírito, que Cristo prometeu e derramou em 
Pentecostes. Desde então é o próprio Espírito que, dando testemunho ao 
nosso espírito de que somos filhos de Deus, nos leva a viver como irmãos e 
irmãs e a construir o mundo, sinal do Reino, que Deus quer para sua família. 
Como testemunham os Atos dos Apóstolos (At 2,42), os primeiros cristãos 
assimilaram logo as dimensões bíblica, comunitária, sacramental e de 
compromisso da vida cristã, pois frequentavam a doutrina das testemunhas 
da Ressurreição, o encontro com os irmãos, o partir do pão entre orações, 
conquistando a simpatia de todo o povo (cf. At 2,27). Na Igreja existem 
diversas formas de espiritualidade, nascidas do modo de viver o 
seguimento de Cristo sob o impulso do Espírito Santo, que é sempre o 
mesmo e, entretanto, distribui generosamente sua diversidade de dons (cf. 
1Cor 12,4-11). Portanto, a Liturgia é fonte de vida e expressão celebrativa 
da comunidade eclesial. Nela, homens e mulheres chegam ao mais alto 
patamar da comunhão com Deus, quando a criatura amada e redimida por 
seu Senhor dilata seu coração numa perene ação de graças, que se torna, 
por sua vez, bendita escola de gratuidade.  
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37. Os leigos encontram fundamento para sua espiritualidade no 
Evangelho vivido por tantos cristãos leigos ao longo da história da Igreja. 
Além disso, as comunidades eclesiais encontram na Liturgia os grandes 
elementos de toda vida espiritual: ali está a Palavra nos espaços 
privilegiados que as celebrações lhe dão. Nunca rezamos tão unidos como 
na Liturgia, que se define como ação comunitária por excelência e é vista 
como escola e expressão alta de comunhão. A Liturgia é sinal e instrumento 
da graça e se desenvolve na celebração da Palavra, da Eucaristia e dos 
outros sacramentos. E porque o mistério pascal de Cristo celebrado e 
atualizado em cada sacramento deve ressoar e completar-se na vida, toda 
a Liturgia deve levar a um compromisso social. O cristão celebrante é sinal 
vivo do mistério pascal e, portanto, instrumento de salvação integral.  

 
38. A espiritualidade, a vida que o Espírito implanta na escuta da Palavra, 

na construção da comunidade, na Fração do Pão, é a vida dos seguidores 
de Cristo. Portanto, Cristo é o centro de toda espiritualidade. E é para 
alimentá-la que ele se encontra no centro da Liturgia. As celebrações, 
exercício do sacerdócio de Cristo, revelam, anunciam e tornam presentes 
as ações redentoras do Filho de Deus, sacrificado pela salvação da 
humanidade. Ligada a Cristo, que é o Verbo feito carne para viver as 
realidades humanas, a Liturgia anima a vida cristã como a alma, todo o 
corpo. Com outras palavras pode-se dizer: a espiritualidade litúrgica é o 
exercício autêntico da vida cristã, como vida em Cristo, enraizada nos 
sacramentos mantida por sua vivência (CNBB, Doc.43, n.149-160).  

 
39. A Igreja existe, essencialmente, para evangelizar e é fundamental 

termos consciência do ambiente onde este processo ocorre, ou seja, cada 
vez mais urbano, envolvido por todos os benefícios e desafios de uma 
evolução da sociedade, da tecnologia, das relações. Como Igreja, 
precisamos estar atentos a este ambiente e aperfeiçoar a ação 
evangelizadora, afinal, “Deus habita a cidade”. Daí o processo do 
discipulado por meio das comunidades eclesiais missionárias, que são os 
diversos locais onde a Igreja, composta pelos batizados, se faz presença. 
Devem ser ambientes propícios para o crescimento da fé e o fortalecimento 
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da comunhão fraterna, do engajamento missionário, da renovação da 
sociedade; um ambiente humano de proximidade e confiança, que favoreça 
a partilha de experiências, a ajuda mútua e a inserção concreta no 
desenvolvimento das diretrizes: a casa e os pilares. A casa, sustentada pelos 
quatro pilares, é um lugar onde as portas devem estar sempre abertas, para 
que todos possam entrar e sair, nutridos pela Palavra e pela presença viva 
de Jesus Cristo.  

 
40. O Pilar do Pão tem como finalidade desenvolver os aspectos da 

liturgia e da espiritualidade: “Eles eram perseverantes (…) na fração do pão 
e nas orações”( At 2,42). Urge observar a importância da comunhão 
fraterna, da esperança, da presença, da acolhida das pessoas, do cuidado e 
do afeto pelos outros. “A comunidade eclesial, como casa que nutre seus 
filhos, é sustentada pela oração. Na comunidade de fé, cultiva-se uma 
verdadeira vida de oração enraizada na Palavra de Deus, tendo, em Jesus 
Cristo, o orante por excelência e, na Oração do Senhor, o paradigma de toda 
oração. Pela oração cotidiana, os membros da comunidade se sentem 
consolados, redescobrem sua dignidade de filhos e filhas de Deus, tomam 
consciência de que são colaboradores de Deus na missão e são impelidos a 
saírem ao encontro das pessoas e à prática da misericórdia” (DGAE 2019-
2023, Nº 95). Pela oração, cada membro cultiva a espiritualidade de 
discípulo missionário e expressa o sentido do seguimento a Jesus Cristo. 
Somos impelidos a buscar, no exemplo do encontro de Jesus com a 
Samaritana, a fonte de água pedindo a Ele: “dá-me de beber” (Jo 4,7). 

 
41. Nesse pilar, não pode faltar a consciência de que as comunidades 

eclesiais missionárias, a Igreja – como uma casa da comunhão – são 
chamadas, frequentemente, a celebrar o perdão e a misericórdia do 
Senhor. Somos motivados a construir ambientes de diálogo, de acolhida, de 
compreensão e de compaixão. O resgate da centralidade do domingo como 
Dia do Senhor por meio da participação na Missa Dominical ou, faltando 
essa, na Celebração da Palavra; valorizar o canto litúrgico, o espaço sagrado 
e tudo o que diz respeito ao belo como serviço à vida espiritual; respeitar o 
ano litúrgico nas suas especificidades, tanto no conteúdo quanto na forma; 
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zelar pela qualidade da homilia, cuidando para que a vida litúrgica lance 
raízes profundas na existência e na vida comunitária e social; reconhecer 
que o trabalho dos meios de comunicação social de inspiração católica é um 
dom de Deus para a Igreja no Brasil. Ainda tem lugar, principalmente na 
pastoral urbana, a “experiência de fé da comunidade cristã. A piedade 
popular há de ser valorizada na comunidade, na sua pureza de expressões 
(DAp, Nº 258-265), como uma força ativamente evangelizadora que não 
podemos subestimar” (EG, Nº 126).  

 
42. No Brasil cada vez mais urbano, somos provocados e convocados a ir 

ao encontro das pessoas. Não podemos mais apenas esperar que venham 
as nossas celebrações, aos momentos que promovemos, exclusivamente, 
dentro do templo físico. É preciso ir ao encontro, sair e fazer dos lares, das 
casas, um lugar onde as pessoas consigam reencontrar o sentido da vida, 
da vivência comunitária, da fraternidade e descubram o Jesus que nutre 
pelo pão, pela misericórdia, pela oração, pela piedade popular e pela 
presença do outro que chega. Entre os primeiros cristãos, a comunhão se 
expressava principalmente na celebração da Eucaristia. Os vínculos 
anteriores e posteriores à Eucaristia suscitavam a partilha das dificuldades 
do cotidiano e o compromisso com o Reino de Deus. Os membros da Igreja, 
nas casas, eram instruídos a assimilar que a celebração comum da “Ceia do 
Senhor” demandava a comunhão de todos com o Corpo e Sangue de Cristo. 
A celebração eucarística, memória do Sacrifício do Senhor, alimentava a 
esperança do mundo que há de vir (1Cor 11,17-32). Essa realidade implicava 
em trilhar um caminho pascal, para viver no mundo sem ser do mundo (Jo 
17,14-16). Vale ressaltar que a mesa está no centro da celebração da fé 
cristã. Esta é sempre ato comunitário, que exige presença, acolhida das 
pessoas, cuidado e afeto pelos outros. A comunidade eclesial tem na 
Eucaristia a sua mesa por excelência: memorial da Páscoa do Senhor, 
banquete fraterno, penhor da vida definitiva. Ela transforma as pessoas em 
discípulos missionários de Jesus Cristo, testemunhas do Evangelho do 
Reino. (DGAE 2019-2023, Nº 93-94).  
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43. Na elaboração do plano foram considerados os seguintes aspectos 
para os encaminhamentos práticos a partir das Diretrizes (2019-2023, Nº. 
93-101; 160-170) e das Orientações do Regional Nordeste I sobre o Pilar 
do Pão: 

 
✓ Os primeiros cristãos expressavam sua comunhão, sobretudo, com a 

Eucaristia, celebração da Ceia pascal do Senhor. A comunidade dos 
discípulos missionários é também sustentada pela oração, enraizada na 
Palavra de Deus. A oração é obra do Espírito que age em nós e que 
impulsiona para a entrega nas mãos do Pai.  
✓  O agir não substitui a oração: é preciso superar a ideia de que o agir 

já é oração. Quando reduzimos tudo ao fazer, contentamo-nos apenas com 
reuniões, planejamentos e eventos. 
✓ A piedade popular seja valorizada na pureza de suas expressões. Não 

seja instrumentalizada para intimismo, consumismo e imediatismo. 
✓ A casa da comunhão celebra o perdão e a misericórdia: a Igreja não 

é comunidade de perfeitos. A experiência da misericórdia de Deus faz dos 
discípulos do Senhor embaixadores da misericórdia. 
✓ A Palavra e a Eucaristia são elementos essenciais e insubstituíveis na 

vida cristã. A liturgia é o coração da comunidade. Dela parte o compromisso 
fraterno e missionário.  
✓ O domingo precisa ser celebrado como o Dia do Senhor, seja pela 

Eucaristia ou pela celebração da Palavra de Deus, quando a família cristã se 
encontra com o Senhor e os irmãos.  
✓ Resgatar o domingo como Dia do Senhor, com celebração da 

Eucaristia ou da Palavra de Deus, com diáconos ou ministros devidamente 
preparados para tal. 
✓ Valorizar o canto litúrgico e o espaço sagrado; respeite-se o Ano 

Litúrgico e evite-se celebrações de interesse individual.  
✓ As homilias sejam qualificadas e liguem a liturgia à existência e à vida 

comunitária e social. 
✓  As missas nos meios de comunicação estejam em conformidade com 

as normas litúrgicas e as orientações da CNBB. 
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✓ A revisão das práticas litúrgicas, considerando a teologia e a 
eclesiologia do Concílio Vaticano II, poderá favorecer um grande passo para 
a evangelização no Brasil. 
✓  Para que todos encontrem seu lugar na vida espiritual das 

comunidades será necessário dar espaço a todas as escolas espirituais que 
o Senhor suscitou na história da Igreja.  
✓ Superar a espetacularização, rubricismos ou liturgias desencarnadas, 

influenciadas pelas mídias católicas, distorcendo a dimensão espiritual da 
liturgia.  
✓  Resgatar o sentido do dia do Senhor, o Domingo (tornar os espaços 

abertos, conviver, conhecer a palavra, amar Jesus, segui-lo, abrir-se ao 
mistério). 
✓ Fortalecimento do Dia do Senhor, capacitando os Agentes de Pastoral 

(Ministros da Palavra, MESC, as equipes de celebração, acolhimento, 
ministério de música e demais ministérios) a serviço da ação celebrativa. 
✓ Promover a animação e a formação para a espiritualidade do 

seguimento de Jesus, trabalhando a dimensão do perdão e da reconciliação, 
inspirados no mistério da Cruz.  
✓  Promoção de cursos de extensão e especialização litúrgica em 

parceria das Dioceses com as Faculdades Católicas e o fortalecimento das 
experiências de formação que já existem no Regional como o Nordestão de 
Liturgia e a Semana de Liturgia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: DEON.PL 
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Pilar da Caridade 
 

Serviço à vida plena. 
“Eram perseverantes na comunhão fraterna”. (At 2, 42) 102. 

 

44. Entender a Caridade como um dos pilares da vida na Igreja e dos 
cristãos, de forma particular, não é algo que se possa chamar de 
“novidade”. Pelo contrário, está entre as verdades tão fundamentais do 
fazer parte do Corpo de Cristo que precisa ser sempre reafirmada. Ressalta-
se a imagem da Igreja como “casa” para o serviço do amor, como 
“construção de Deus”, ensinada pelo Apóstolo Paulo: “Nós somos operários 
com Deus. Vós, o campo de Deus, o edifício de Deus.” (1 Cor 3, 9). Paulo 
explica que os apóstolos, como arquitetos e operários, constroem os 
fundamentos da obra, que é o próprio Cristo. Depois, diferentes 
construtores acrescentam pedras a este edifício, a esta casa. Embora em 
uma casa concreta dificilmente seja possível diferenciar os tijolos que a 
compõem, no edifício de Deus, “a obra de cada um aparecerá”. 

 
45. Como realizamos a caridade? De que forma queremos que a nossa 

obra apareça diante de Deus? Apenas pelos atos e trabalhos que 
realizamos? Ou pelo “como” realizamos? Ainda recorrendo às cartas de 
Paulo, quando ele fala em caridade, ou no amor, refere-se muito mais ao 
“como”: “Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos 
pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não 
tiver caridade, de nada valeria!” (1 Cor 13, 3). Creio que a mensagem é 
clara: a Caridade, o dom desinteressado de si mesmo, é que deve ser a 
motivação de todos os atos e não os resultados que se deseja alcançar. A 
Caridade como serviço à vida plena direciona, ainda, que devemos doar-nos 
para o bem comum, para que todos tenham vida, e vida em plenitude, 
como o Pai projetou para as suas criaturas prediletas. 

 
46. Conforme o Catecismo da Igreja Católica (cf. Nº 1822), “a Caridade é 

a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por si 
mesmo, e ao nosso próximo como a nós mesmos, por amor de Deus”. Com 
outras palavras, porque Deus nos ama, devemos amá-Lo, e por esse mesmo 
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amor, amamos ao nosso próximo. A Caridade é o “novo” mandamento de 
Jesus, por isso, é o traço característico dos cristãos. Assim como na época 
dos apóstolos, em que os seguidores de Jesus tinham atitudes que não 
eram compreendidas pela sociedade – atitudes de caridade, de doação 
desinteressada de si mesmo – hoje também somos chamados a contrapor 
a lógica do nosso mundo com o amor, em todos os nossos atos e 
realizações. 

 
47. O Amor desinteressado deve ser o propósito do cristão. “Cristo 

morreu por nosso amor quando éramos ainda ‘inimigos’ (Rm 5,10). O 
Senhor exige que amemos, como Ele, mesmo os nossos inimigos, que nos 
tornemos o próximo do mais afastado, que amemos como Ele as crianças e 
os pobres” (CIC, Nº 1825). Na época de Cristo e hoje, não há nada mais 
incompreensível do que amar o inimigo, do que ir em busca do excluído, do 
que desejar a todos, sem distinção, a possibilidade da vida plena. De sorte 
que, podemos cair na tentação de, mais uma vez, buscar as realizações 
externas, que são valorizadas pelos demais: atos de solidariedade, justiça 
social, igualdade de direitos… Ou então, de buscar uma vida reta e que 
respeita todos os mandamentos, por vaidade, orgulho ou até mesmo medo 
de Deus. Contudo, nossa consciência e nosso coração devem sempre 
refletir: o que motiva é a Caridade? Ou a valorização dos outros? Meu 
trabalho reflete a doação desinteressada de mim mesmo? Sem desejar 
nada em troca? Busco fazer a vontade de Deus por amor a Ele, e não por 
medo? Embora não devamos desejar nada em troca, quando agimos por 
Caridade, ela tem frutos: a alegria, a paz e a misericórdia. A Caridade é a 
maior de todas as virtudes, a única que permanece, mesmo na Eternidade. 
Ensina Santo Agostinho: “a finalidade de todas as nossas obras é o amor. 
Este é o fim; é para alcançá-lo que corremos, é para ele que corremos; uma 
vez chegados, é nele que repousaremos”. 

 
48. “As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens 

de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também 
as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de 
Cristo e nada existe de verdadeiramente humano que não encontre eco no 
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seu coração”. (Gaudium et Spes, n. 1). Em atenção à Palavra de Deus e ao 
ensinamento da Igreja, através de sua Doutrina Social que iluminam os 
critérios éticos e morais, nossas comunidades devem ser defensoras da 
vida. E nessa defesa da vida devemos aprender a chorar “com os que 
choram” (Rm 12, 15). “Saber chorar com os outros: isso é santidade” (GeE, 
Nº 76). Não sejamos uma Igreja que não chora diante dos sofrimentos de 
nosso povo: da violência que assola a nossa população; da falta de moradia 
digna; das condições que levam e mantêm populações em situação de rua 
e encarcerados; da complexa realidade das migrações; da falta de 
perspectiva para a juventude e da crise familiar; dos problemas ambientais; 
dos direitos dos povos e culturas indígenas; das questões das mídias sociais 
que em dados momentos disseminam o ódio (DGAE 2019-2023, Nº 104 e 
171). O cristão precisa aprender a ser misericordioso, compassivo, 
promotor da justiça e da paz. A Igreja anuncia o “Evangelho da paz” (Ef 6, 
15), que é Jesus Cristo em pessoa. Isso significa não ignorar nem deixar de 
enfrentar os desafios da violência explícita ou institucionalizada pelas 
injustiças sociais, tarefa profética que exige ação de denúncia e anúncio, 
sendo voz dos sem voz, mas, também promovendo atitudes de não 
violência. A justiça é fidelidade à vontade de Deus e se concretiza no 
compromisso com os excluídos e demais marginalizados que vivem nas 
periferias existenciais (DGAE 2019-2023, Nº 105). A Caridade, portanto, “é 
o princípio não só das microrrelações (...), mas também das macrorrelações 
como relacionamentos sociais, econômicos, políticos. A omissão dos 
cristãos nesse campo pode trazer gravíssimas consequências para a ação 
transformadora na Igreja e no mundo (CNBB, Doc. 105). Portanto, é missão 
da comunidade cristã a promoção da cultura da vida através do 
enfrentamento dos desafios que a ela se impõem.  

 
49. Na fé cristã, a espiritualidade está centrada na capacidade de amar a 

Deus e ao próximo. Rezar e servir, amar e contemplar são realidades 
indispensáveis para o discípulo de Jesus Cristo. Sem oração não existe vida 
cristã autêntica. Sem Caridade, a oração não pode ser considerada cristã. 
Quando se contempla a Deus percebe-se a beleza do pequeno e do simples 
e se educa o olhar para ver as necessidades do outro. Somente um olhar 
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interessado pelo destino do mundo e do ser humano permitirá 
experimentar a dor pela situação que rege a história, mas que é superada 
pelo amor de Deus que a envolve. A Igreja reza, em sua liturgia, dirigindo-
se ao Pai, recordando que Jesus “sempre se mostrou cheio de misericórdia 
pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado 
dos perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra anunciou ao 
mundo que sois Pai e cuidais de todos como filhos e filhas” (MISSAL 
ROMANO. Oração Eucarística VI-D). Igualmente, suplica: “Dai-nos olhos 
para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs; 
inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos; 
fazei que, a exemplo de Cristo, e seguindo o seu mandamento, nos 
empenhemos lealmente no serviço a eles” (MISSAL ROMANO. Oração 
Eucarística VI-D). 

 
50. As questões sociais, a defesa da vida e os desafios ecológicos da atual 

cultura urbana globalizada têm que ser enfrentados pelas nossas 
comunidades e pelas Igrejas particulares, em nível local, regional e nacional, 
numa postura de serviço, diálogo, respeito à dignidade da pessoa humana, 
defesa dos excluídos e marginalizados, compaixão, busca da justiça e do 
bem comum, e cuidado com o meio ambiente. “Saber chorar com os outros: 
isto é santidade” (DGAE 2019-2023, Nº 105).  “Não podemos ser uma Igreja 
que não chora à vista destes dramas dos seus filhos jovens. Não devemos 
jamais habituar-nos a isto, porque, quem não sabe chorar, não é mãe. 
Queremos chorar para que a própria sociedade seja mais mãe, a fim de que, 
em vez de matar, aprenda a dar à luz, de modo que seja promessa de vida. 
Choramos ao recordar os jovens que morreram por causa da miséria e da 
violência e pedimos à sociedade que aprenda a ser uma mãe solidária” 
(DGAE 2019-2023, Nº 105). Isso significa não ignorar nem deixar de 
enfrentar os desafios da violência explícita ou institucionalizada pelas 
injustiças sociais, tarefa profética que exige ação de denúncia e anúncio, 
sendo voz dos sem voz, mas, também, promovendo atitudes de não-
violência. A justiça é fidelidade à vontade de Deus e se concretiza 
especialmente no compromisso com os excluídos e demais marginalizados 
que vivem nas periferias existenciais: “aprendei a fazer o bem: buscai o 
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direito, socorrei ao oprimido, fazei justiça para ao órfão, defendei a causa 
da viúva” (Is 1, 17).  

 
51. A evangelização do mundo urbano não pode prescindir da questão 

do trabalho. O trabalho humano é uma chave, provavelmente a chave 
essencial, de toda questão social. A solidariedade com quem sofre as 
consequências do desemprego e do trabalho precário é, pois, uma 
expressão importante de caridade, devendo se manifestar pela atuação 
organizada dos cristãos leigos e leigas. Igualmente, a caridade se expressa 
no empenho e na atuação política dos cristãos e das Comunidades Eclesiais. 
“A Caridade deve animar a existência inteira dos fiéis leigos e, 
consequentemente, também a sua atividade política vivida como `caridade 
social`” (DGAE 2019-2023, Nº 106, 107). A boa política é um meio 
privilegiado para promover a paz e os direitos humanos fundamentais 
(FRANCISCO, Mensagem para o 52º Dia Mundial da Paz -1º de janeiro de 
2019). O Papa Francisco insiste em dizer que deseja uma “Igreja pobre para 
os pobres” (EG, Nº 198). Trata-se de superar as ambições, o consumismo e 
a insensibilidade diante do sofrimento. Afirmou Bento XVI: “A opção 
preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica naquele Deus que 
se fez pobre por nós, para nos enriquecer com a sua pobreza” (BENTO XVI. 
Discurso inaugural Documento de Aparecida, Nº 3). Todos os cristãos 
devem buscar uma vida simples, austera, livre do consumismo e solidária, 
capaz da partilha de bens: “ser pobre no coração: isto é santidade” (GeE, 
Nº 70). Somente assim, a Igreja será “casa dos pobres” como proclamou 
São João Paulo II, (NMI, Nº 50) porque hoje e sempre os pobres são os 
destinatários privilegiados do Evangelho (DGAE 2019-2023, Nº109).  

 
52. Contemplar o Cristo sofredor na pessoa dos pobres significa 

comprometer-se com todos os que sofrem, buscando compreender as 
causas de seus flagelos, especialmente as que os jogam na exclusão. A 
ausência de sentido para a vida é fonte de grande sofrimento. De fato, a 
correria do cotidiano, a exigência de metas e desempenho e a lógica da 
eficiência afetam a qualidade de vida na sociedade atual, cada vez mais 
urbanizada, individualizada e consumista. O vazio tende a colocar em crise 
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o sentido da vida para muitas pessoas. A frustração, especialmente de 
jovens, emerge quando não se consegue alcançar o desempenho sugerido 
pela sociedade de infinitas possibilidades. Também os cristãos são afetados 
por essa crise de sentido que gera cansaço, depressão, pânico, transtornos 
de personalidade e até o suicídio. Essa situação ocorre porque se vive numa 
sociedade que sustenta tudo ser possível, especialmente com o avanço das 
novas tecnologias.  

 
53.  Uma comunidade cristã precisa ter as portas abertas para o 

migrante, pois seus membros devem reconhecer que a acolhida ao 
“estrangeiro” é expressão concreta do amor que salva (Mt 25). Os cristãos 
precisam perceber no migrante e no refugiado a expressão da condição 
humana que os faz todos estrangeiros e peregrinos na terra em que 
habitam (Hb 11, 13). A Igreja, diante da crescente propagação de novas 
formas de segregacionismo e racismo, é conclamada a tornar-se 
testemunha humilde e laboriosa do amor de Cristo e a “cumprir e inspirar 
gestos que possam contribuir para construir sociedades fundadas no 
princípio da sacralidade da vida humana e no respeito pela dignidade de 
cada pessoa, na caridade, na fraternidade e na solidariedade. (DGAE 2019-
2023, Nº 113). Promover a solidariedade com os sofredores nas cidades 
como sinal privilegiado a interpelar e a permitir o diálogo com a 
mentalidade urbana. Enquanto a cidade tende ao individualismo que acaba 
por excluir, a vivência do Evangelho necessita explicitamente gerar 
experiências de solidariedade e inclusão. Junto aos que sofrem, 
especialmente os que sequer têm direito à sobrevivência, a Igreja é 
chamada a reproduzir a imagem do Bom Samaritano (Lc 10, 25-37).   

 
54. A partir da Palavra de Deus, os discípulos missionários são 

estimulados a compreender e enfrentar esta realidade como um desafio à 
vivência da fé, pois, em cada irmão que sofre, é o Senhor sofrendo nele. 
Urge encorajar o laicato a continuar o empenho apostólico, inspirado na 
Doutrina Social da Igreja, pela transformação da realidade a partir do 
engajamento consciente em todas as realidades temporais: política 
partidária, pastorais sociais, mundo da educação, conselhos de direitos, 
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elaboração e acompanhamento de políticas públicas, o cuidado da natureza 
e todo o planeta, nossa Casa Comum, em sintonia com o magistério social 
do Papa Francisco. Assumir como prioridade a promoção da paz com a 
superação da violência em todas as suas formas. Nesse sentido, é 
fundamental reconhecer que os conflitos não se resolvem simplesmente 
com o acesso e o uso das armas. É preciso promover a justiça restaurativa 
como via para a prevenção e a diminuição do agravamento de conflitos. A 
comunidade, Casa da Caridade a serviço da vida, não pode abdicar desta 
preocupação e desta responsabilidade. Firmar e fortalecer, a partir da 
identidade cristã, as iniciativas de diálogo ecumênico e inter-religioso, 
empenhados na defesa dos direitos humanos e na promoção de uma 
cultura de paz e caminhar decididamente para formas comuns de anúncio, 
de serviço e de testemunho. 

 
55. Na elaboração do plano foram considerados os seguintes aspectos 

para os encaminhamentos práticos a partir das Diretrizes (2019-2023, Nº 
102-113; 171-184) e das Orientações do Regional Nordeste I sobre o Pilar 
da Caridade: 

✓ Amar a Deus e ao próximo: sem caridade a oração não é cristã. 
Contemplando o mundo com os olhos de Deus é possível perceber e acolher 
o grito que emerge das várias faces da pobreza e da agonia da criação. 

 
✓ As questões sociais, a defesa da vida e os desafios ecológicos da 

cultura urbana têm que ser enfrentados pelas nossas comunidades com 
postura de diálogo, de serviço, de respeito, de justiça e do bem comum, de 
cuidado com o meio ambiente...  

 
✓  A solidariedade com quem sofre desemprego ou trabalho precário 

faz parte da caridade.  
 
✓ Todos os cristãos devem buscar uma vida simples, austera, livre do 

consumismo e solidária, capaz da partilha de bens. É missão da comunidade 
cristã a promoção da cultura da vida, com enfrentamento dos desafios que 
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a ela se impõem: violência, falta de moradia e vida digna, migrações, 
crianças e idosos explorados e abandonados, juventude sem perspectivas, 
crise familiar, educação, saúde... 

 
✓ A falta de sentido para a vida é fonte de grande sofrimento. O vazio 

tende a colocar os cristãos nesta crise de sentido que gera cansaço, 
depressão, pânico, transtornos de personalidade e até o suicídio.  

 
✓ Nossas comunidades precisam ser defensoras da vida desde a 

fecundação até o seu fim natural. A vida humana precisa ser objeto da 
nossa atenção e do nosso cuidado, tanto em âmbito pessoal, quanto 
comunitário e social.  

 
✓ Promover solidariedade junto aos sofredores, com experiências de 

inclusão.  
 
✓ Estar atentos às novas formas de sofrimento e exclusão.  
 
✓ Desenvolver grupos de apoio aos violentados: aos dependentes 

químicos, aos que perderam entes queridos, aos desesperados, aos que 
estão por nascer, aos que atentam contra a própria vida. 

 
✓ Encorajar o laicato no empenho apostólico, no resgate público da 

cidade e cuidar da Casa Comum, da Pastoral da Ecologia. 
 
✓ Promover a paz, superando a violência em todas as suas formas, 

apoiando a justiça restaurativa.  
 
✓ A comunidade como Casa da Caridade a serviço da vida: terra, 

trabalho, teto, com iniciativas de diálogo ecumênico. 
 
✓ Cuidar e defender a vida em sua integridade através do compromisso 

de fé nas suas implicações éticas e sociais. 
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✓  Criar e/ ou fortalecer as experiências das escolas de fé e vida, à luz 
da Doutrina Social da Igreja (DSI). 

 
✓ Promover a conscientização de que o sentido da Caridade perpassa 

toda a ação da Igreja, quer de forma pessoal e comunitária, testemunhando 
a fé à luz da Doutrina Social da Igreja, superando preconceitos, ações 
isoladas, assistencialismo e indiferença diante do sofrimento humano. 

 
✓  Intensificar o dízimo, campanhas, coletas e outros recursos para 

constituição e ampliação do Fundo de Solidariedade (Diocese, Regional) 
para a ação caritativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CNBB 



 
 

 

43 
 

Pilar da Ação Missionária 
Estado permanente de missão. 

“Passando adiante, anunciava o Evangelho a todas as cidades”. (At 8, 40) 

 
56. À luz das DGAE (2019-2023), a primeira proposta do documento é a 

de refletir a necessidade do anúncio do Evangelho por meio da própria vida 
de Jesus Cristo que percorria as cidades e povoados proclamando o Reino. 
Assim, o mundo passa a ser o lugar da presença de Deus e espaço do 
anúncio e vivência do Evangelho. Cada batizado deve voltar a esta fonte 
inspiradora do anúncio e do testemunho de Jesus e das primeiras 
comunidades que impulsionam e rejuvenescem a Igreja na sua identidade 
missionária. Somos todos convidados a tomar a sério a decisão de estar 
permanentemente em missão; sempre colocando Cristo no centro de nossa 
vida e pregação. Aqui reside a força da nossa Ação Evangelizadora. 

 
57. A Igreja jamais deve perder de vista o seu papel de uma comunidade 

de amor, fraternidade e fé, onde se criam laços de vida e oração; que fazem 
de sua existência uma verdadeira “saída”, com prudência e audácia, 
coragem e ousadia (EG, Nº 33, 47). Cabe aqui recordar as palavras do Papa 
Francisco: “por isso, ela sabe ir à frente, sabe tomar a iniciativa sem medo, 
ir ao encontro, procurar os afastados e chegar às encruzilhadas dos 
caminhos para convidar os excluídos. Vive um desejo inesgotável de 
oferecer missão” (EG, Nº 49). O Concílio Vaticano II já havia definido 
também a Igreja como a comunidade dos discípulos missionários de Jesus 
Cristo, que é a luz única para pessoas e povos (LG, Nº 1). Daí decorre a sua 
consciência de ser enviada ao mundo para evangelizar. Nesse sentido, 
todos nós, como discípulos, devemos assumir um estilo de vida itinerante 
para pregar a Boa Nova da salvação e a vivência dos seus valores. É no 
convite ao encontro e acolhida solidária que a Igreja assume sua roupagem 
de uma casa aberta que atrai a todos, sem excluir ninguém do anúncio da 
Palavra e do amor de Cristo; pois é na força desta Palavra que se formam 
as verdadeiras comunidades de discípulos missionários. Somente assim é 
que podemos chamá-la de casa da missão. 
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58. Os cristãos leigos e leigas, sobretudo os jovens, devem contribuir 
para renovar o ardor espiritual e o vigor apostólico das comunidades, pois 
a Igreja como mãe “conclama a todos a acolher a Palavra, celebrar os 
sacramentos e sair em missão no testemunho, na solidariedade e no claro 
anúncio da pessoa e da mensagem de Cristo” (DGAE 2019-2023, Nº15). A 
fé autêntica não pode ser cômoda e nem individualista, mas é traduzida no 
dinamismo próprio do discipulado missionário. Não nos faltará a assistência 
do Espírito do Senhor para cumprir a missão que Ele mesmo nos confiou 
por meio do seu “Ide”. Ser ou sentir-se Igreja só acontece quando todos 
assumem o compromisso no anúncio da Boa Nova, em estado permanente 
de saída, encontro e diálogo.  
 

59. A missão é sinônimo de evangelização. Através do mandato 
missionário descrito nos evangelhos sinóticos (cf. Mt 28, 16-20; Mc 16, 15-
16; Lc 24, 47), a comunidade primitiva adquire a consciência de sua vocação 
missionária. A Igreja, através das Conferências Latino-Americanas – 
CELAM’s - vem apresentando elementos para o anúncio do Evangelho na 
fidelidade ao mandato de seu fundador. Assim, busca-se dar um novo 
impulso à evangelização, a fim de que estes povos sigam crescendo e 
amadurecendo em sua fé, para serem luz do mundo e testemunhas de Jesus 
Cristo com a própria vida.  A missão aviva a esperança de que um outro 
mundo é possível, ainda que em situações difíceis. Necessita de profetas e 
peregrinos que denunciem as situações de pecado e as estruturas injustas 
e anunciem os valores da vida plena realizada em Cristo. Assim, a Igreja 
assume com entusiasmo a nova evangelização e a missão “ad gentes”, no 
sentido de que o Evangelho chegue a todos os homens e mulheres sedentos 
de Deus. 
 

60. A primeira exigência apresentada em Aparecida é a conversão 
pastoral. A conversão pastoral de nossas comunidades exige que se vá além 
de uma pastoral de mera conservação para uma pastoral decididamente 
missionária. Assim, será possível que o único programa do Evangelho 
continue sendo introduzido na história de cada comunidade eclesial com 
novo ardor missionário fazendo com que a Igreja se manifeste como Mãe 
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que vai ao encontro, uma casa acolhedora, uma escola permanente de 
comunhão missionária. Através dessa opção, urgem atitudes como: assumir 
os novos rostos de pobreza nas periferias existenciais, à luz da opção pelos 
pobres; uma pastoral social estruturada, orgânica, organizada e integral; 
uma renovada pastoral urbana (BRIGHENTI, 2007; CONFERÊNCIA GERAL DO 
EPISCOPADO LATINO-AMERICANO, Nº 370). Para uma permanente 
conversão pastoral faz-se necessário, também, um estilo de ação adequado 
à realidade urbana em sua linguagem, estruturas, práticas e horários; um 
plano de pastoral, orgânico e articulado, que incida sobre a cidade, em seu 
conjunto; estratégias para chegar aos condomínios fechados, prédios 
residenciais e favelas; uma maior presença nos centros de decisão da 
cidade, tanto nas estruturas administrativas como nas organizações 
comunitárias.  

 
61. A atividade missionária exige uma espiritualidade específica que diga 

respeito, de modo particular, aos que Deus chamou a ser missionários. Para 
tanto se faz necessário, além de agir, uma identidade profunda, ou seja, 
uma atitude vinculada ao ser, de forma que a formação desempenha uma 
função determinante. O seguimento de Jesus, para constituir-se em 
discipulado missionário, precisa caminhar para uma formação bíblico-
teológica. É necessário formar discípulos dotados de uma espiritualidade de 
ação missionária, fundamentada na docilidade ao impulso do Espírito 
(SUESS,2007), à sua potência de vida que mobiliza e transfigura todas as 
dimensões de seu seguimento. “Nossa conversão pessoal nos possibilita 
impregnar com uma firme decisão missionária todas as estruturas eclesiais 
e todos os planos pastorais de qualquer instituição da Igreja, exigindo nossa 
conversão pastoral, que implica escuta e fidelidade ao Espírito, impelindo-
nos à missão e sensibilidade às mudanças socioculturais, animada por uma 
espiritualidade de comunhão e participação” (DGAE 2008-2010, Nº 08). O 
discípulo e missionário, movido pelo estímulo e ardor que provém do 
Espírito, aprende a expressá-lo no trabalho, no diálogo, no serviço e na 
missão cotidiana. O ponto de partida é uma espiritualidade trinitária, 
porque uma autêntica proposta de encontro com Jesus Cristo deve 
estabelecer-se sobre o sólido fundamento da Trindade-Amor (HACKMANN, 
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2007). A raiz da espiritualidade missionária é a incorporação na Igreja 
missionária que se origina da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, 
segundo a Caridade, o amor fontal de Deus Pai. A espiritualidade 
missionária não é algo de opcional, que está acima da realidade da Igreja. É 
a marca dos seguidores e seguidoras de Jesus que assumem as opções 
concretas da Igreja na sua caminhada, hoje, e até ao final dos tempos 
(PANAZZOLO, 2008).  

 
62.  Anunciando o Evangelho entre os povos, com confiança, não se 

envergonhará do escândalo da cruz. Seguindo as pegadas do seu Mestre, 
manso e humilde de coração, mostre que o seu jugo é suave e o peso, leve. 
Por uma vida deveras evangélica, em muita paciência, em longanimidade, 
em suavidade, em caridade não fingida, dê testemunho a seu Senhor, se 
necessário, até à efusão do sangue. Deus lhe dará a virtude da fortaleza 
para conhecer que a abundância do gozo consiste na intensa experiência da 
tribulação e da altíssima pobreza. Deve estar persuadido de que a 
obediência é a virtude peculiar do ministro de Cristo, que por ela remiu o 
gênero humano (CONCÍLIO VATICANO II. Decreto Ad Gentes, Nº 24). Como 
anunciar e testemunhar a Cristo sem estar em contato com sua pessoa? O 
Espírito é aquele que transforma os missionários em testemunhas corajosas 
de Cristo e anunciadores esclarecidos de sua Palavra. Será esse mesmo 
Espírito quem os conduzirá pelos caminhos árduos da missão. O Espírito 
conduzirá para a verdade total no trabalho missionário. Como enviado, o 
missionário exprime a presença reconfortante de Cristo que o acompanha 
em todos os momentos de sua vida: “Não tenhas medo (...), porque eu 
estou contigo” (At 18, 9-10), e o espera no coração de cada ser humano.  

 
63. A vida cristã se resume no seguimento a uma pessoa: Cristo Jesus. 

Seguido da vivência comunitária: ser cristão é pertencer a uma comunidade 
eclesial. Consequentemente, não deve faltar a formação bíblico-teológica: 
aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus e os conteúdos da fé, sendo 
condição para o amadurecimento desta última o crescimento espiritual, 
pessoal e comunitário. Assim, a experiência pessoal de fé, a vivência 
comunitária e a formação bíblico-teológica confluem para o compromisso 
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missionário de toda a comunidade. “A Igreja peregrina é por sua natureza 
missionária. Pois ela se origina da missão do Filho e da missão do Espírito 
Santo, segundo o desígnio de Deus Pai” (LG, Nº 5-6). A abertura interior 
para deixar Espírito Santo agir. Ele é o protagonista de todo o processo em 
que convida a todos a uma conversão pastoral e renovação eclesial, para 
passar de uma pastoral de mera conservação para uma pastoral 
decididamente missionária. Recuperemos, portanto, o valor e a audácia 
apostólicos.  

 
64. Um mundo cada vez mais urbano, embora possa assustar, é, na 

verdade, uma porta para o Evangelho, e as comunidades cristãs precisam 
ter um olhar propositivo sobre essa realidade, cientes de que Deus 
“preparou uma cidade para eles” (Hb 11, 16). Ele sempre visita a 
humanidade: “Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e 
abrir a porta, eu entrarei em sua casa e tomarei refeição com ele, e ele 
comigo” (Ap 3, 20). Cabe especialmente à Igreja, como “sacramento e 
instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero 
humano” (DGAE 2019-2023, Nº 44) guiada pelo Espírito Santo, incentivar a 
descoberta das sementes do Verbo, presentes nas várias culturas, e 
promover o encontro dessas culturas com Jesus Cristo, que as ilumina. A 
missão é intrínseca à fé cristã, pois “conhecer Jesus é o melhor presente 
que qualquer pessoa pode receber; tê-lo encontrado foi o melhor que 
ocorreu em nossas vidas, e fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é 
nossa alegria” (DGAE 2019-2023, Nº 45).   

 
65. A comunidade expressa sua missionariedade também quando 

“assume os compromissos que colaboram para garantir a dignidade do ser 
humano e a humanização das relações sociais” (Doc. 100, n. 185) tais como: 
gestos de acolhida, amparo na tribulação, consolação no luto, defesa de 
direitos e sede de justiça. Isso pede que a comunidade missionária 
desenvolva a cultura da proximidade, do encontro e do diálogo com as 
diversas realidades.  O Papa Francisco convida a tomarmos consciência de 
que “somos membros uns dos outros” (Ef 4, 25), por isso é necessário 
restituir à comunicação em uma perspectiva ampla, baseada na pessoa, 
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onde a interação é entendida sempre como diálogo e oportunidade de 
encontro com o outro. Uma comunidade é uma rede entre as pessoas em 
sua totalidade (FRANCISCO. Mensagem para o Dia Mundial das 
Comunicações, 2019). 

 
66. Precisamos fortalecer a consciência missionária de tal modo que a 

missão “ad gentes” seja aprofundada, assumida e fortalecida nas Igrejas 
particulares e em nível regional e nacional por meio de gestos concretos 
como: oração, ajuda financeira, envio de missionários e atenção especial 
aos que retornam.  Priorizar a pessoa como objetivo da ação missionária. A 
Cultura do Encontro deve ser o pano de fundo para a missão permanente. 
Percursos de acompanhamento espiritual, que contemplem cada um na sua 
individualidade, buscando sair da lógica das massas para entrar na dinâmica 
do Mestre, que se põe a caminho para estar com os desanimados discípulos 
que voltavam para Emaús (Lc 24, 13-35), escutando suas angústias e 
oferecendo-lhes a luz da Palavra e da Eucaristia, são também caminhos de 
uma autêntica missão. Valorizar a dimensão mariana e outras formas de 
piedade popular na evangelização e missionariedade da Igreja, 
considerando que Maria foi a primeira missionária, que animou os 
discípulos na comunidade primitiva, com sua presença, fé e esperança.  

 
67. Na elaboração do plano foram considerados os seguintes aspectos 

para os encaminhamentos práticos a partir das Diretrizes (2019-2023, Nº 
114 - 120; 186-202) e das Orientações do Regional Nordeste I sobre o Pilar 
da Ação Missionária : 
✓ O mundo urbano é uma porta aberta para o anúncio do Evangelho. É 

preciso fazer a descoberta das sementes do Verbo, presentes nas várias 
culturas. 

 
✓ Essa missão é intrínseca à fé cristã. A comunidade expressa sua 

missionariedade ao assumir a garantia da dignidade do ser humano e a 
humanização das relações sociais. Vai ao encontro dos novos areópagos, 
onde estão também as redes sociais.  
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✓ A voz de Deus também se faz ouvir por meio dos jovens, um dos 
lugares teológicos onde o Senhor está presente. Eles esperam um clima de 
diálogo e precisam ser acolhidos, respeitados e acompanhados. Os jovens 
sempre deverão ser também os missionários entre os próprios jovens.  

 
✓ Consolidar a mentalidade missionária - a missão é o paradigma de 

toda a ação eclesial.  
 
✓ A comunidade missionária segue os passos de Jesus e busca nele o 

modelo de vida. Uma palavra que seja vida pode ser a mais eloquente ação 
missionária. 

 
✓ Investir em comunidades que se autocompreendam como em estado 

permanente de missão, respondendo às novas demandas da população na 
realidade urbana.  

 
✓ Desenvolver projetos de visitas missionárias em áreas e ambientes 

mais distanciados da vida da Igreja, com formação de novas comunidades, 
alicerçadas na Palavra e na Caridade. 

 
✓  Dinamizar a missão “ad gentes” e as Igrejas-Irmãs, com gestos 

concretos. 
 
✓ Atenção especial aos jovens: missões juvenis, projetos vocacionais, 

novas formas como redes sociais. 
 
✓ Investir nos Meios de Comunicação Social, como oportunidade de 

diálogo, encontro e intercâmbio.  
 
✓  Priorizar a pessoa na ação missionária: a cultura do encontro deve 

ser o pano de fundo.  
 
✓ Ser uma igreja missionária em todas as suas ações evangelizadoras 

(transversalidade), fortalecendo a formação dos conselhos missionários 
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diocesanos, paroquiais e comunitários, numa perspectiva “ad gentes” que 
promova uma Igreja em saída. 
✓ Fortalecimento ou criação do Conselho Regional ou Conselhos 

Diocesanos e Paroquiais (COMIRE, COMIDI’s, COMIPA’s); assumir o projeto 
de igrejas irmãs. 

 
✓ Fortalecer ou criar escolas missionárias (Regional ou diocesanas), 

com inspiração catecumenal, formando discípulos missionários, unindo fé 
e vida. 

 
✓ Fortalecer ou criar escolas missionárias (Regional ou Diocesano) com 

inspiração catecumenal, criando o Ministério do Anúncio Missionário. 
Desenvolver programas de visitas missionárias em áreas e ambientes mais 
distanciadas da Igreja: presídios, universidades, escolas, hospitais, áreas 
vulneráveis e novos aglomerados urbanos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pontifícias Obras Missionárias 
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Linhas de Ação assumidas pela 
Diocese de Tianguá 

 
PILAR DA PALAVRA 
 
1. Implantar ou Fortalecer a Pastoral de Animação Bíblica nas Paróquias 

por meio da revitalização, criação e acompanhamento dos Círculos Bíblicos, 
oferecendo subsídios e animando a Leitura Orante com fiéis como eixo da 
ação pastoral. 

 
2. Assumir IVC de inspiração catecumenal, reformulando a estrutura 

catequética e litúrgica, com especial atenção à preparação e vivência dos 
sacramentos por meio da Formação para Agentes Pastorais e Lideranças 
para uma melhor compreensão do processo de Iniciação à Vida Cristã.  

 
3.  Revitalizar ou implantar a Escola da Fé em todas as paróquias da 

Diocese. 
 
 

 PILAR DO PÃO 
 
1.  Resgatar a centralidade do Dia do Senhor por meio da participação 

na Missa Dominical ou na Celebração da Palavra. Valorizar as celebrações 
conduzidas por ministros ou diáconos nas Comunidades Eclesiais e zelar 
pela qualidade da Homilia/reflexão.  

 
2. Criar e/ou fortalecer a Pastoral Litúrgica em cada paróquia ou 

comunidade. 
 
3. Elaborar o Diretório dos Sacramentos que traga unidade entre as 

Paróquias. Produção de um subsídio de formação litúrgica para toda a 
diocese: canto litúrgico, o espaço sagrado, valorizando os tempos litúrgicos. 
(Atualização do Diretório já existente).  
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 PILAR DA CARIDADE 
 
1. Criação de Cáritas paroquiais para articulação humana e 

transformação social em todas as Paróquias da Diocese. (Propagar e aplicar 
a terceira dimensão do dízimo, através da caridade social realizada 
juntamente com as demais campanhas.) 

 
2. Concretização de um projeto diocesano de atendimento a 

dependentes químicos. 
 
3. Promover integração entre a dimensão social/Pilar da Caridade, com 

todas as pastorais, associações, serviços e movimentos.  
 

 

 PILAR DA MISSÃO 
 
1.  Fortalecer os COMIPA’s, COMIDI e IAM já existentes, formando onde 

não existe e oferecendo formação continuada aos membros e Ministros do 
Anúncio na área da missão e em áreas diversificadas. 

 
2.  Fortalecer a Escola Missionária Diocesana, capacitando os 

missionários e envolvendo membros das Pastorais e Movimentos 
existentes em nossa Diocese. (Incluir na grade de formação conteúdo da 
área psicológica).    

 
3.  Realizar as Santas Missões Populares como instrumento eficaz à 

evangelização no pós-pandemia, para ir ao encontro das pessoas. Criar 
Comunidades Eclesiais Missionárias que promovam a conscientização do 
Estado Permanente de Missão da Igreja. Projeto Igreja em saída. 
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Conclusão 
 
O Plano de Pastoral Diocesano não é uma camisa de força, mas uma luz 

na caminhada pastoral e deve ser acolhido por todos como a vontade do 
Espírito para nossa Igreja. Não é um mero documento ou algo optativo, 
mas fonte de comunhão em nosso agir como diocese. Seu objetivo é gerar 
comunhão em nossa ação evangelizadora. 

As linhas de ação aqui traçadas deverão ser assumidas na sua integridade 
e ao longo do processo de implementação, avaliadas e enriquecidas 
segundo as necessidades do tempo. 

Para garantir a concretização das ações, serão constituídas Comissões 
Diocesanas, Equipes Forâneas e Grupos de Trabalho a nível paroquial, para 
que nas diversas esferas e realidades possamos garantir um trabalho de 
continuidade e na graça de Deus alcançarmos o objetivo. 

Recordamos que o empenho de todos é fundamental para implementar 
aquilo que o PPD nos propõe. Será necessário repensar nossas estruturas 
pastorais, inclusive o Conselho Diocesano de Pastoral, cuja formação 
deverá corresponder às novas exigências. Temos, portanto, um longo 
caminho a percorrer e o faremos juntos na comunhão eclesial. 

Queremos ser uma “Igreja em Saída”, que vai ao encontro das pessoas 
onde elas estão, que reconhece a importância da Igreja doméstica, que olha 
a casa como o espaço privilegiado da evangelização. “A casa foi um dos 
lugares privilegiados para o encontro do diálogo de Jesus e seus 
seguidores (Mc 1, 29; 2, 15; 3, 20; 5, 38; 7, 24). Seu estilo de vida era 
itinerante. Os discípulos se reuniam comunitariamente em casa 
particulares”. Queremos uma Igreja que não se contenta em esperar que 
as pessoas venham a nós, mas se lança sem medo, nem acomodação, pois, 
confia na ação Espírito Santo que anima e fortalece nosso ser Igreja. “Nossa 
fé afirma que ‘o Senhor está no meio de nós’” (Mt 28, 20; Dt 31, 6). Pela 
força do Espírito, o Reino anunciado por Jesus se faz presente. Não 
podemos ficar tranquilos em nossos templos; é urgente ir em todas as 
direções para proclamar que o amor é mais forte.” (cf. DAp 548) 
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Confiemos a Bem-Aventurada e sempre Virgem Maria, Filha de Senhora 
Sant’Ana, este Plano de Pastoral e seus desdobramentos a fim de que como 
em Caná da Galileia, possa providenciar o vinho novo, intercedendo por nós 
a seu Filho e Senhor nosso, Jesus Cristo.  

Sobre todos invoco as bênçãos do Senhor! 

 

Tianguá, 22 de agosto de 2021 
Jubileu de Ouro da Diocese de Tianguá 

 
†Francisco Edimilson Neves Ferreira 

Bispo da Diocese de Tianguá  
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