




 ADEPTOS OU DISCÍPULOS

 DEVOÇÕES OU SEGUIMENTO

 PRÁTICA RELIGIOSA OU FÉ 
PASCAL

 FUNCIONÁRIO DO SAGRADO 
OU MISSIONÁRIO



 “não é uma estrutura caduca, precisamente 
porque possui uma grande plasticidade, pode 
assumir formas muito diferentes que 
requerem a docilidade e a criatividade 
missionária do pastor e da comunidade.” 

EG,  28



 “A pastoral em chave missionária exige o abandono 
deste cômodo critério pastoral: ‘fez-se sempre 
assim’. Convido todos a serem ousados e criativos 
nesta tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, 
o estilo e os métodos evangelizadores das 
respectivas comunidades.”    EG 33



 Na fé cristã não há lugar para capelas fechadas, em forma de 
sociedade ou clube. 

 Algumas têm diretorias e outras vivem em função de festas, 
almoços e bailes. 

 Parecem mais um clube social que não tem como finalidade 
principal a evangelização. 

 Cabe se questionar sobre a identidade de tais comunidades 
que se esforçam tanto para eventos e quase não há iniciativas 
missionárias. 



 Há paróquias que projetam a imagem de uma Igreja distante, 
burocrática e sancionadora. 

 Igualmente os planos pastorais diocesanos e paroquiais 
precisam ser mais evangélicos, comunitários, participativos, 
realistas e místicos. 

 reuniões longas, encontros prolixos, metodologias sem 
interação. 



 comunidade centrada no padre







 Cuidar demais das estruturas e da prática levou-nos a muitas 
formas de ativismo estéril.

 A primazia do fazer ofuscou o ser cristão. 

 Há muita energia desperdiçada em manter estruturas que não 
respondem mais às inquietações atuais. 

 O Documento de Aparecida propõe “abandonar as 
ultrapassadas estruturas que já não favoreçam a transmissão 
da fé”



 “O problema não está sempre no
excesso de atividades, mas
sobretudo nas atividades mal
vividas, sem as motivações
adequadas, sem uma
espiritualidade que impregne a ação
e a torne desejável.”



 Trabalho personalizado ( desafio, pois 
trabalhamos mais rebanho do que ovelhas)

 Acolher melhor as pessoas nas suas 
angústias e esperanças

 Acolher o adulto sem idealizá-lo, perceber 
suas dificuldades ( seus ritmos de trabalho, 
estudo e família)

 Propor um itinerário de iniciação e não de 
sacramentalização ( mesmo que a 
demanda seja pelo sacramento_)

 Aceitar a dinâmica do caminho



 Rever as celebrações litúrgicas: devem ser mais
mistagógicas

 Acreditar no pequeno grupo, resultados pequenos
mas sólidos

 Envolver 0 catecúmeno/catequisando para viver em
comunidade ( não apenas par atuar numa pastoral)



 É preciso recuperar o primado
de Deus e o lugar do Espírito
Santo em nossa ação
evangelizadora, pois “nunca será
possível haver evangelização
sem a ação do Espírito Santo”.



 A paróquia missionária há de ocupar-se 
menos com detalhes secundários da vida 
paroquial e focar-se mais no que 
realmente propõe o Evangelho. 

 A conversão e a revisão das estruturas 
não se realizam para modernizar a Igreja, 
mas para buscar maior fidelidade ao que 
Jesus quer da sua comunidade.

 É exigência da missão a renovação dos 
costumes, estilos, horários e linguagem. 



 “É preciso ter a coragem de levar a fundo uma 
revisão das estruturas de formação e 
preparação do clero e do laicato da Igreja que 
está no Brasil. 

 Não é suficiente uma vaga prioridade da 
formação, nem documentos ou encontros. 

 A situação atual exige uma formação 
qualificada em todos os níveis”.

 PAPA FRANCISCO. 


