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Caros irmãos e irmãs diocesanos,

Paz e Bem!

 Este é um primeiro subsídio para nos ajudar a refletir sobre 
nossa ação pastoral e evangelizadora em vista da elaboração do nosso 
PLANO DIOCESANO. Ele traz sínteses de alguns números das 
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (2015-
2019), documento dos bispos do Brasil que indica os elementos 
fundamentais para a animação da ação evangelizadora da Igreja em 
nosso país. As sínteses (resumos) tratam das URGÊNCIAS na ação 
evangelizadora “que precisam estar presentes nos processos de 
planejamento pastoral das Igrejas particulares e instituições eclesiais”.

Segundo certo dicionário, URGÊNCIA é “uma necessidade que 
requer solução imediata, urgente. Tem pressa”. Assim, os cinco 
elementos aqui apresentados nos desafiam e interpelam. Não podemos 
ficam estacionados numa pastoral de mera manutenção do que é feito! 
A realidade atual exige aquela rapidez e dinâmica de quem se 
entusiasma e alegra pelo Evangelho.

Mais do que ter um produto final – mais um documento 
diocesano – importa percorrer um caminho de avaliar e de pensar 
juntos (na sinodalidade) nosso ser Comunidade dos discípulos de Jesus 
neste sertão baiano e diante dos desafios e gritantes interpelações do 
tempo presente. Esse processo de construção a partir de nossa prática e 
das emergências da realidade já é em si algo densamente positivo e 
enriquecedor.       

Agradecemos à equipe de Coordenação Diocesana de Pastoral 
pelo resumo aqui apresentado e pelo serviço de animar esse processo 
que ora iniciamos. Que a Senhora das Grotas, Mãe do Filho de Deus 
feito nosso Irmão, interceda por nós e inspire nossa docilidade ao 
Espírito, verdadeiro protagonista da Missão da Igreja.    

 Pedimos que as respostas às perguntas que acompanham as 
urgências sejam entregues até o dia 08 de setembro deste ano, festa da 
Padroeira de nossa Igreja particular.

+ Dom Beto Breis, ofm

Mensagem do Bispo diocesano



1ª URGÊNCIA: 
IGREJA EM ESTADO 

PERMANENTE DE MISSÃO 

“Ide pelo mundo inteiro e anunciai a Boa Nova a toda criatura! Quem crer e 
for batizado será salvo!” (Mc 16,15)

Jesus Cristo, o grande missionário do Pai, envia, pela força do 
Espírito, seus discípulos em constante atitude de missão (Mc 16,15). A Igreja 
é missionária por natureza. Fechar-se à dimensão missionária implica 
fechar-se ao Espírito Santo, sempre presente, atuante... Em toda a sua 
história a Igreja nunca deixou de ser missionária.

A Conferência de Aparecida e a Exortação Apostólica Evangelii 
Gaudium, do Papa Francisco, convocam a Igreja a ser toda missionária e em 
estado permanente de missão. A alegria do Evangelho é para todo o povo, 
não se pode excluir ninguém. Somos convidados a aceitar este chamado: sair 
da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que 
precisam da luz do Evangelho.

A missão “é o modelo de toda a obra da Igreja”. É necessário, 
portanto, suscitar, em cada batizado e em cada forma de organização 
eclesial, uma forte consciência missionária que interpele o discípulo 
missionário a tomar iniciativa, a “sair ao encontro das pessoas, das famílias, 
das comunidades e dos povos para lhes comunicar e compartilhar o dom do 
encontro com Cristo”. O Testemunho pessoal, é a base sobre a qual o anúncio 
explícito haverá de ser desenvolvido.

A dimensão missionária deve perpassar todas as estruturas eclesiais 
e planos pastorais. O que já está ultrapassado deve ser retirado. O que leva a 
mudar os corações é justamente a missionariedade.

O QUE PODEMOS FAZER?

A Igreja oferece a todos o Evangelho de Jesus Cristo, mas é necessário 
assumir com renovado ardor missionário e criatividade uma nova 

(nº 35 a 40. 74 a 82)
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evangelização.

Há os grupos que a Pastoral ordinária acompanha, visando o 
crescimento na fé e o compromisso cristão. São eles: os fiéis que frequentam 
regularmente a comunidade; as pessoas batizadas que já não vivem as 
exigências do Batismo. E aos que não conhecem Jesus Cristo ou que o 
recusam, os cristãos têm o dever de lhes anunciar o Evangelho, através do 
testemunho de vida e da partilha da alegria que dá à vida um novo 
significado.

Cabe a cada comunidade eclesial perguntar quais são os grupos 
humanos ou as categorias sociais que merecem atenção especial e lhes dar 
prioridade no trabalho de evangelização. Entre esses grupos estão: pessoas 
na periferia de nossas cidades, afrodescendentes, encarcerados, doentes, 
idosos, intelectuais, artistas, políticos, trabalhadores com grande 
mobilidade, pessoas com deficiências...

A juventude merece atenção especial. Uma Igreja sem jovens é uma 
Igreja sem futuro. As missões populares, em suas diversas modalidades. 
Também as visitas sistemáticas nos locais de trabalho, nos alojamentos de 
trabalhadores, nas instituições de saúde, nos assentamentos, nos albergues 
e junto aos moradores de rua, entre outros...

Uma “Igreja em estado permanente de missão” nos leva a assumir a 
missão ad gentes, isto é, a outras regiões e além-fronteiras.

Na missão, o discípulo se depara com o desafio do ecumenismo, a 
buscar cordialmente a unidade com os irmãos e irmãs de outras Igrejas, que 
creem em Jesus Cristo. São necessários gestos concretos.

Outro desafio é o diálogo inter-religioso, o encontro fraterno e 
respeitoso com os seguidores de religiões não cristãs e com todas as pessoas 
empenhadas na busca da justiça e na construção da fraternidade universal. 
Especial atenção merece o diálogo com os judeus e os muçulmanos, irmãos 
de fé no Deus Uno. Também com as expressões religiosas afrodescendentes 
e indígenas, assim como com os ateus.

O diálogo e a cultura do encontro tornam-se atitudes necessárias e 
urgentes diante de manifestações, às vezes violentas, de intolerância em 
relação a outras expressões de fé, costumes e cultos religiosos.

Faz-se necessário estimular, sempre mais, com oportunas 
iniciativas, a partilha e a comunhão dos recursos financeiros e humanos da 
Igreja no Brasil para as regiões mais carentes do país e além-fronteiras.
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JUNTO À SUA COMUNIDADE, PARÓQUIA, PASTORAL 
OU MOVIMENTO, RESPONDA ÀS PERGUNTAS:

1. Como nossa Diocese, paróquia, comunidade e/ou 
pastoral/movimento está respondendo a esta urgência? Que 
ações e iniciativas concretas já estamos realizando?  Quais as 
dificuldades encontradas nesse sentido?

 

2. Que sugestões indicamos para o Plano DIOCESANO DE AÇÃO 
PASTORAL e EVANGELIZADORA no sentido de que nos ajude a 
responder à essa urgência?
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2ª URGÊNCIA: 
IGREJA, CASA DA 

INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ 
(nº 41 a 46. 83 a 92)

“Paulo e Silas anunciaram a Palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da 
sua casa. E, imediatamente, foi batizado, junto com todos os seus 
familiares” (At 16,32s).

O estado permanente de missão implica uma efetiva iniciação à vida 
cristã que desperte uma resposta consciente e livre. A mudança de época 
exige que o anúncio de Jesus Cristo seja claro.

É preciso ajudar as pessoas a conhecer Jesus, a fascinar-se por ele e 
optar por segui-lo. A admiração pela pessoa de Jesus, seu chamado e seu 
olhar de amor despertam uma resposta consciente e livre desde o mais 
íntimo do coração do discípulo.

A Iniciação à Vida Cristã (IVC) é o início de um caminho que leva a um 
processo de encontro com Cristo, através de uma transformação pessoal, 
comunitária e social. A IVC não se esgota na preparação aos sacramentos, 
mas se refere principalmente à adesão a Jesus Cristo, numa catequese de 
inspiração Catecumenal.

Nossa Igreja está propondo um novo caminho para a catequese, o 
caminho mistagógico, onde o catequizando deve fazer uma profunda 
experiência do amor de Deus. Nossas comunidades precisam ser 
mistagógicas, preparadas para favorecer que o encontro com Cristo seja 
permanente.

A Catequese de inspiração catecumenal fundamenta-se na 
centralidade do querigma – núcleo central da “boa notícia” da salvação de 
Jesus Cristo. Anunciar o querigma é proclamar com toda a nossa vida o 
coração do evangelho: “o amor pessoal de Deus que Se fez homem, entregou-
Se a Si mesmo por nós e, vivo, oferece a sua salvação e a sua amizade” (Papa 
Francisco, EG 128).

O querigma requer atitudes: acolhida, diálogo, partilha, escuta da 
Palavra e adesão à vida comunitária. Implica estruturas eclesiais 
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apropriadas. Pressupõe um perfil de catequista/evangelizador que seja 
ponte entre o coração que busca Jesus Cristo e seu seguimento na 
comunidade. Este primeiro anúncio desencadeia um caminho de formação e 
de amadurecimento que é o catecumenato.

A Iniciação à vida cristã destaca o lugar da liturgia na ação 
missionária e no seguimento de Cristo. Por isso, toda atividade pastoral se 
realiza em referência à liturgia. Ela é fonte de alegria, dá sentido aos 
símbolos, sinais, linguagem, ritos e tudo o que compõe o universo litúrgico.

O QUE PODEMOS FAZER?

É necessário desenvolver, em nossas comunidades, um processo da 
Iniciação à vida cristã, que conduza ao encontro pessoal com Jesus Cristo. A 
catequese de inspiração catecumenal não pode ser uma catequese ocasional, 
como preparação para receber algum sacramento, mas continuada. Isso 
implica melhor formação dos responsáveis e um itinerário catequético 
permanente, assumido por nossa Igreja particular (Diocese de Juazeiro).

A catequese de inspiração bíblica, mistagógica e litúrgica é condição 
fundamental para a iniciação cristã de crianças, adolescentes, jovens e 
adultos que não foram suficientemente orientados na fé. A inspiração 
catecumenal implica em uma estreita relação entre Bíblia e catequese. A 
Tradição e a Escritura constituem um só depósito da Palavra de Deus.

Deve haver uma estreita relação entre catequese e liturgia. Neste 
contexto, sobressai a importância da formação litúrgica. É preciso animar a 
vida celebrativa das nossas comunidades para que os cristãos possam 
participar de forma ativa, consciente e plena, e colher seus frutos. Isto supõe: 
Formar agentes, preparar celebrações, realizar ações celebrativas e avaliar o 
processo. A melhor catequese litúrgica é a liturgia bem celebrada.

A piedade popular (romarias, reza do terço, novenas, procissões...) 
deve ser valorizada, estimulada e purificada. É útil para preservar e 
transmitir a fé, para a iniciação à vida cristã e para a promoção da cultura.

A iniciação à vida cristã requer atenção às pessoas, valorizando suas 
experiências, ajudando-as a reconhecer a própria busca de Deus e a abrir-se à 
sua presença. A comunidade e a família tem papel indispensável nesta 
iniciação. A formação precisa articular fé e vida e integrar os vários aspectos: 
o encontro com Jesus Cristo, a conversão, o discipulado, o engajamento na 
comunidade, a comunhão, a missão. A formação do laicato deve ser uma das 
prioridades da igreja particular.
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JUNTO À SUA COMUNIDADE, PARÓQUIA, PASTORAL 
OU MOVIMENTO, RESPONDA ÀS PERGUNTAS:

1. Como nossa Diocese, paróquia, comunidade e/ou 
pastoral/movimento está respondendo a esta urgência? Que ações 
e iniciativas concretas já estamos realizando?  Quais as 
dificuldades encontradas nesse sentido?

 

2. Que sugestões indicamos para o Plano DIOCESANO DE AÇÃO 
PASTORAL e EVANGELIZADORA no sentido de que nos ajude a 
responder à essa urgência?

8



3ª URGÊNCIA: 
IGREJA, LUGAR DE ANIMAÇÃO BÍBLICA, 

DA VIDA E DA PASTORAL
(nº 47 a 54; 93 a 101)

“Toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para 
argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça” (2Tm 3,16).

Iniciação à vida cristã e Palavra de Deus estão intimamente ligadas. 
Uma não pode acontecer sem a outra. “Ignorar as Escrituras é ignorar o 
próprio Cristo”, já dizia São Jerônimo (séc. V). Disto conclui-se como é 
importante que o Povo de Deus seja educado e formado para se aproximar 
das Sagradas Escrituras na sua relação com a Tradição viva da Igreja, 
reconhecendo nelas a própria Palavra de Deus.

O discípulo missionário é convidado a redescobrir o contato pessoal e 
comunitário com a Palavra de Deus como lugar privilegiado de encontro com 
Jesus Cristo. 

O atual excesso de informações exige formação adequada que auxilie 
no discernimento e nas escolhas. O desafio para todos os que aceitam Jesus 
como caminho é escutar a voz de Cristo em meio a tantas outras vozes. O 
discípulo missionário, bombardeado a todo o momento por questões que lhe 
desafiam a fé, a ética e a esperança, precisa estar de tal modo familiarizado 
com a Palavra de Deus que, mesmo pressionado, mas não abalado (At 2,25; 
2Cor 4,8-9), continue solidamente firmado em Cristo Jesus e, por seu 
testemunho, interpele os corações que o questionam (At 16,16-34). 

Infelizmente, também podemos constatar que a Bíblia, algumas 
vezes, não é compreendida como luz para a vida. Ao contrário, muitas vezes, 
é instrumentalizada por alguns até mesmo para enganar as pessoas mais 
simples. Daí temos mais um motivo para que as pessoas sejam bem formadas 
para compreender corretamente os ensinamentos bíblicos.

Ouvida e celebrada na comunhão com os irmãos, a Palavra de Deus 
gera solidariedade, justiça, reconciliação, paz e defesa de toda a criação. Não 
é o discípulo missionário quem indica à Palavra o que ela deve dizer. Antes, 
ele mesmo é um ouvinte assíduo da Palavra (Is 50,5; Tg 1,25) que a acolhe na 
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gratuidade e abertura de coração, pois sabe que – através dela – quem lhe 
fala é um Pai de amor e bondade que só quer o nosso bem.

O discípulo missionário acolhe e vive a Palavra de Deus em 
comunhão com a Igreja. Ao escutar a Palavra, sabe que não o faz 
isoladamente, mas na comunhão de todo o Povo de Deus, pois somente 
assim ela poderá ser compreendida de modo autêntico.

A Palavra de Deus é luz para a vida (Sl 119,105). Quanto bem tem 
feito, pelo Brasil afora, nas mais diversas realidades, a leitura da vida à luz da 
Palavra. Quantas comunidades se nutrem dominicalmente da Palavra de 
Deus, experimentando a força deste alimento salutar. Quanta riqueza 
evangelizadora acontece nos Círculos Bíblicos, nos Grupos de Reflexão, nos 
Grupos de Quadra e outros similares.

A animação bíblica de toda a pastoral é um caminho de 
conhecimento, de comunhão e oração com a Palavra, um caminho de 
evangelização e anúncio. O contato orante e vivencial com a Palavra de Deus 
não forma, necessariamente, doutores; forma santos.

O QUE PODEMOS FAZER?

A Igreja no Brasil deseja incrementar a animação bíblica da vida e da 
pastoral, com o envolvimento de toda a comunidade, pessoas, pastorais, 
movimentos, etc. Nossos principais objetivos são: propiciar meios de 
aproximação das pessoas à Palavra de Deus, para conhecê-la e interpretá-la 
corretamente; entrar em comunhão e com a Palavra de Deus por meio da 
oração; evangelizar e proclamá-la como fonte de vida em abundância para 
todos.

A Igreja, casa da Palavra, valoriza a liturgia como âmbito 
privilegiado onde Deus fala à comunidade. Nela Deus fala e o povo escuta e 
responde. Cada ação litúrgica está, por sua natureza, impregnada da 
Escritura Sagrada.

Entre as atividades que se propõem sobressaem, em particular, 
aquelas que reúnem grupos de famílias, círculos bíblicos e pequenas 
comunidades em torno à meditação e vivência da Palavra, em estreita 
relação com seu contexto social, e os cursos e escolas bíblicas, voltados, 
sobretudo, para leigos(as).

É importante também que todos possam possuir a Bíblia. Nesse 
sentido, devem ser estimuladas iniciativas que permitam colocá-la nas 
mãos de todos, especialmente dos mais pobres. No entanto, não basta 
possuí-la. É necessário ajudar a ler e “chegar à interpretação adequada dos 
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textos bíblicos e empregá-los como mediação de diálogo com Jesus Cristo”. 

Merece destaque a leitura orante, que favorece o encontro pessoal 
com Jesus Cristo. Seja, portanto, incentivada e reforçada, de modo que 
proporcione comunhão com o Senhor e ilumine a realidade vivida pelos 
participantes. Esta perspectiva deve orientar também a formação inicial e 
permanente dos ministros ordenados.

Considerando que a Bíblia encerra “valores antropológicos e 
filosóficos que influíram positivamente sobre toda a humanidade”, é 
importante favorecer o seu conhecimento “mesmo nos ambientes 
secularizados e entre os não crentes”, assim como nas escolas e 
universidades, sobretudo através do ensino religioso. Também se pode 
“estimular manifestações artísticas inspiradas na Sagrada Escritura”.

Importa utilizar o espaço “dos novos meios de comunicação social, 
especialmente a internet com inúmeras redes sociais, que constituem um 
novo fórum onde fazer ressoar o Evangelho”, cuidando para que o mundo 
virtual jamais substitua o mundo real, pois “o encontro pessoal permanece 
insubstituível”.

Investir na animação bíblica da vida e da pastoral leva ainda à 
instituição e à formação continuada dos ministros e ministras da Palavra. 
Implica a “necessidade de cuidar, com uma adequada formação, do exercício 
do múnus de leitor na celebração litúrgica […] com capacitação não apenas 
bíblica e litúrgica, mas também técnica”.

JUNTO À SUA COMUNIDADE, PARÓQUIA, PASTORAL 
OU MOVIMENTO, RESPONDA ÀS PERGUNTAS:

1. Como nossa Diocese, paróquia, comunidade e/ou 
pastoral/movimento está respondendo a esta urgência? Que 
ações e iniciativas concretas já estamos realizando?  Quais as 
dificuldades encontradas nesse sentido?

 

2. Que sugestões indicamos para o Plano DIOCESANO DE AÇÃO 
PASTORAL e EVANGELIZADORA no sentido de que nos ajude a 
responder à essa urgência?
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4ª URGÊNCIA: 
IGREJA, COMUNIDADE 

DE COMUNIDADES
(nº 55 a 61. 102 a 108)

“Sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo 
adquirido para Deus”(1Pd 2,9).

Os discípulos missionários de Jesus Cristo necessariamente vivem 
sua fé em comunidade (1 Pd 2,9-10), sem vida em comunidade, não há como 
efetivamente viver a proposta cristã. Para a maioria das pessoas a relação 
com a Igreja se dá através das paróquias. Em vista da conversão pastoral que 
a missão hoje exige, elas precisam tornar-se comunidades vivas e dinâmicas.

A busca sincera por Jesus Cristo faz surgir a correspondente busca 
por diversas formas de vida comunitária. Alimentadas pelo pão da Palavra e 
da Eucaristia essas comunidades se unem dando lugar a verdadeiras 
comunidades de comunidades. Em todas estas situações, contradiz 
profundamente a dinâmica do Reino de Deus e de uma Igreja em estado 
permanente de missão, a existência de comunidades fechadas em torno de si 
mesmas.

A Igreja no Brasil se compromete em acelerar ainda mais o processo 
de animação e fortalecimento de comunidades, que buscam intensificar a 
vida cristã por meio de autêntico compromisso eclesial. Em vista disto, a 
CNBB publicou o documento “Comunidade de comunidades: uma nova 
paróquia” (Doc. 100).

Entre as formas de renovação da paróquia está a urgência de sua 
organização em unidades menores, com equipes próprias de animação e de 
coordenação. As comunidades eclesiais de base, as CEBs, alimentadas pela 
Palavra, pela fraternidade, pela oração e pela Eucaristia, são sinais de 
vitalidade da Igreja. São também presença eclesial junto aos pobres.

As diversas formas válidas de pequenas comunidades, de 
movimentos, de associações, de grupos de oração e reflexão da Palavra de 
Deus são uma riqueza para a Igreja. Todos são convocados a se 
comprometerem com a paróquia local e a assumirem os planos pastorais de 
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cada Igreja particular (Diocese).

A pastoral vocacional se torna prioritária neste novo momento da 
história da evangelização, colaborando para suscitar e acompanhar vocações 
para o serviço da comunidade. Destaca-se em seu trabalho o cuidado com as 
vocações ao ministério ordenado e à vida consagrada. Na Conferência de 
Aparecida, os Bispos exprimiram a consciência de que “o número 
insuficiente de sacerdotes e sua não eqüitativa distribuição impossibilitam 
que muitíssimas comunidades possam participar regularmente na 
celebração da Eucaristia”.

O QUE PODEMOS FAZER?

Para uma Igreja comunidade de comunidades, é imprescindível o 
empenho por uma efetiva participação de todos nos destinos da 
comunidade, pela diversidade de carismas, serviços e ministérios. Para isso, 
faz-se necessário promover:

a. A diversidade ministerial, na qual todos, trabalhando em 
comunhão, manifestam a única Igreja de Cristo, sejam eles leigos, leigas, 
ministros ordenados, consagrados e consagradas.

b. A união dos presbíteros, diáconos, consagrados e leigos, sob a 
orientação do bispo diocesano, em torno das grandes metas evangelizadoras 
e dos projetos pastorais que as concretizam.

c. O carisma da vida consagrada, em suas dimensões apostólica e 
contemplativa, presente em fronteiras missionárias; inserida junto aos 
pobres; atuando na área da educação, saúde, ação social.

d. A formação e a atuação de assembleias, conselhos e comissões, 
tanto em âmbito pastoral como em âmbito econômico-administrativo; 

e. A articulação das ações evangelizadoras, através da pastoral 
orgânica e de conjunto para evitar o contratestemunho da divisão e a 
competição entre grupos.

A efetivação de uma Igreja comunidade de comunidades em espírito 
missionário manifesta-se também na bela experiência das paróquias-irmãs. 
A exemplo das primeiras comunidades, é importante estimular a 
experiência da partilha, principalmente através do dízimo. A constituição de 
um fundo diocesano de comunhão e partilha pode ser a expressão dessa 
comunhão eclesial.
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JUNTO À SUA COMUNIDADE, PARÓQUIA, PASTORAL 
OU MOVIMENTO, RESPONDA ÀS PERGUNTAS:

1. Como nossa Diocese, paróquia, comunidade e/ou 
pastoral/movimento está respondendo a esta urgência? Que 
ações e iniciativas concretas já estamos realizando?  Quais as 
dificuldades encontradas nesse sentido?

 

2. Que sugestões indicamos para o Plano DIOCESANO DE AÇÃO 
PASTORAL e EVANGELIZADORA no sentido de que nos ajude a 
responder à essa urgência?
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5ª URGÊNCIA: 
IGREJA A SERVIÇO 

DA VIDA PLENA PARA TODOS
(nº 62 a 70. 109 a 127)

 “Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância” (Jo 10,10)

A vida é dom de Deus. Deus ao criar o universo e tudo que nele existe, 
disse “faça-se e tudo foi feito”. Ao criar o ser o humano, disse: “façamos o 
homem e a mulher a nossa imagem e semelhança” (Gn 1, 26). O ser humano 
foi criado à imagem da Trindade para ser valorizado em toda a sua 
preciosidade. 

O Evangelho da vida está no centro da mensagem de Jesus. As vidas 
ameaçadas devem angustiar e inquietar os discípulos missionários. É preciso 
ter paixão pela vida para superar a cultura de morte. Por meio da cultura da 
vida, o discípulo testemunha sua fé em Jesus Cristo, que veio dar a vida em 
resgate de todos. Os discípulos ao contemplar os diversos rostos sofridos, 
devem enxergar em cada irmão(a), o rosto do Senhor (Is 52,13ss). 

Um discípulo missionário não deve calar-se diante das injustiças 
sociais, deve viver a paixão por Cristo e a paixão pelo irmão. Para a Igreja, a 
caridade pertence à sua natureza, é expressão irrenunciável de sua própria 
essência; Jesus quer que toquemos a miséria humana! Os pobres estão no 
centro da vida da Igreja, que faz a opção preferencial pelos pobres. O 
discípulo missionário não pode ficar preocupado simplesmente com a 
doação imediata, é necessário escutar, acompanhar as dificuldades e a partir 
delas encontrar soluções para a mudança das situações e a transformação 
social. 

Os cristãos precisam se inserir no mundo da política, sobretudo em 
setores que se preocupam com uma sociedade mais justa. Precisamos 
avançar na consciência ecológica, pois somos guardiões das outras criaturas. 
A criação é um dom que Deus nos concedeu e precisa ser cuidada com 
respeito e gratidão. O serviço testemunhal à vida é a mais forte atitude de 
diálogo com a realidade contraditória em que se encontra. O discípulo 
missionário deve amar a vida e convocar a todos a viver a comunhão efetiva 
entre todos os seres vivos.
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As pastorais sociais precisam estar estruturadas, organizadas e 
integradas para promover, cuidar e defender a vida em todas as suas 
expressões. Isso demonstra que o Querigma contém um conteúdo social em 
sua essência. O serviço à vida começa com o promover o respeito pela 
dignidade da pessoa humana, tratar o ser humano como pessoa, sem 
preconceito e sem discriminação, acolhendo, perdoando, recuperando a 
vida e sua liberdade. 

O QUE PODEMOS FAZER?

Promover uma pastoral familiar intensa, vigorosa e frutuosa, capaz 
de animar e incentivar a vivência da santidade e dos valores cristãos 
pertinentes à boa convivência familiar e comunitária. A defesa da dignidade 
das mulheres, pessoas com deficiência e dos idosos: devemos tomar 
consciência da igualdade de direitos que cada um tem. Para a Igreja o apoio a 
essas pessoas é um eloquente testemunho de fé.  

Precisa-se dar atenção especial às crianças, adolescentes e jovens em 
meio a tantas situações degradantes em que vivem como as drogas, 
violência, abusos sexuais, tráfico humano, como também a falta de 
oportunidade ao trabalho. É importante promover e apoiar a pastoral 
juvenil, pastoral do menor, pastoral da criança, como todos os movimentos 
jovens; também o apoio a pastoral da sobriedade para prevenir o uso de 
drogas e recuperar as vítimas desses meios de morte. 

Ser presença profética e evangelizadora nos locais de trabalho, 
sindicatos, associações de classe e lazer. Lutar contra o desemprego e 
subemprego, criando e apoiando alternativas de geração de renda, economia 
familiar, a agricultura familiar a agronegócio, reforma agrária; trabalhar o 
coletivo, para a busca do desenvolvimento local e comunitário sustentável. 

Atender aos migrantes em suas diversas situações: é urgente criar 
estruturas nacionais e diocesanas destinadas a acompanhar os migrantes e 
refugiados, levando em conta os direitos da pessoa humana. 

No âmbito da cultura, promover uma sociedade que respeite as 
diferenças de etnias, culturas, religiões e defender o respeito de todos. 

A Igreja como mãe misericordiosa, deve ser a primeira a se interessar 
pela defesa da vida e dos direitos humanos. Apoiar iniciativas em prol da 
inclusão social e o reconhecimento dos direitos das minorias, denunciar e 
combater toda prática de discriminação social contra as comunidades 
tradicionais, indígenas, afrodescendentes, ciganos, pescadores, ribeirinhos, 
extrativistas e outros. 
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Formar pensadores e pessoas que estejam em níveis de decisão – os 
novos areópagos (universidades, meios de comunicação, empresários, 
políticos, formadores de opinião, líderes comunitários). 

Incentivar a Pastoral da Cultura através dos centros culturais 
católicos e de projetos que visem atingir os núcleos de criação e difusão da 
cultura. Buscar aproximar fé e razão através da evangelização, evitando o 
ceticismo e a irracionalidade. 

É importante promover o cuidado pela vida do planeta que está em 
degradação, tanto ética como ecológica. Educar e conscientizar para a 
preservação da natureza e o cuidado com a ecologia humana: a preservação 
da água como patrimônio da humanidade, cuidado com o solo (combatendo 
o problema de lixo e a utilização de agrotóxicos) e o ar (sobretudo por conta 
da emissão de gases poluentes). 

Promover a participação social e política de cristãos leigos e leigas em 
ações concretas nos diversos níveis e segmentos da sociedade por meio da 
formação permanente.

Promover a colaboração e parcerias entre as instituições privadas e 
públicas e organizações católicas para que ofereçam condições necessárias 
para o bem-estar de pessoas, famílias e povos. Participar de campanhas em 
prol da paz e da justiça. Ser presença nas periferias existenciais da 
humanidade. 

E hoje, urge uma presença efetiva da Igreja, sobretudo por meio das 
pastorais sociais. Promover o conhecimento e aplicação da Doutrina Social 
da Igreja, para a construção de uma sociedade justa e solidária, para tanto, 
faz-se necessário o conhecimento dos Documentos sociais do Magistério que 
trazem orientações para atuação da comunidade de fé.

JUNTO À SUA COMUNIDADE, PARÓQUIA, PASTORAL 
OU MOVIMENTO, RESPONDA ÀS PERGUNTAS:

1. Como nossa Diocese, paróquia, comunidade e/ou 
pastoral/movimento está respondendo a esta urgência? Que ações 
e iniciativas concretas já estamos realizando?  Quais as 
dificuldades encontradas nesse sentido?

2. Que sugestões indicamos para o Plano DIOCESANO DE AÇÃO 
PASTORAL e EVANGELIZADORA no sentido de que nos ajude a 
responder à essa urgência?
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