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PLANEJAR PARA CONSTRUIR 

 A Igreja é um Mistério. Na sua ação pastoral contamos com dois elementos principais 
que ultrapassam a capacidade de previsão e planejamento: a Graça de Deus e a ação do 
Ser humano, agente de transformação.  “A metodologia evangelizadora deve aproveitar o 
progresso da ciência e o uso da técnica, especialmente da comunicação, para transmitir 
mais eficazmente a experiência cristã e responder a uma organização pastoral com missão 
clara e com visão de futuro” (contribuições para o V CELAM). 

 A necessidade de planejamento pastoral visa superar o individualismo do mundo 
moderno para entender a ação pastoral como um todo. Visa superar a separatividade que 
entende o mundo, a sociedade e as pessoas, divididas e separadas em departamentos 
estanques. Visa também superar a compreensão tradicional de preparar as pessoas apenas 
para receber os sacramentos.  

 Quando a pastoral orgânica propõe a preparação para os sacramentos, ela tem como 
finalidade anunciar a Pessoa de Jesus Cristo e sua missão, despertar e orientar para a vida 
em comunidade de Igreja e a inserção no mundo. Jesus já rezou ao Pai: “Não peço que os 
tires do mundo, mas que os preserves do mal” (Jo. 17).  

 
 A comunidade é a meta do planejamento pastoral: é na comunidade que o cristão vive, 
aprofunda e celebra sua fé, e responde ao chamado de Cristo de ir para o mundo para 
anunciá-lo e testemunhá-lo. As contribuições para o V CELAM nos recordam que “todos, 
sem exceção, somos agentes evangelizadores e, portanto, todos somos convocados a dar a 
vida pelo Reino, participando na atividade missionária da Igreja, quer inserindo-nos, com 
identidade cristã, nos diversos espaços e instituições da vida social, como colaboradores de 
Deus, quer trabalhando nas iniciativas evangelizadoras das comunidades eclesiais”. 

 A pessoa de Jesus Cristo e a pessoa humana devem estar sempre em primeiro lugar. 
A doutrina, as leis morais precisam ficar em segundo plano, da mesma forma as normas 
pastorais. Fidelidade à doutrina, sim. Mas, primeiro, fidelidade a Jesus Cristo. Disciplina, 
limites e normas pastorais, sim. Mas, atenção ao ser humano em primeiro lugar. Foi Jesus 
Cristo quem praticou e ensinou a praticar: Ele cumpriu a lei e, ao mesmo tempo, 
desobedeceu, quando as carências, necessidades ou doenças do ser humano o exigiam. 

 

 

EVANGELIZAÇÃO E MISSÃO 
 
 O Projeto Missionário da Paróquia prioriza a Comunicação e Integração. Por isso, as 
várias equipes devem trabalhar dentro desse objetivo comum, dedicando-se a serviços 
diversos, mas dentro de uma unidade: 
  

1. Preparação de Pais e Padrinhos para o Batismo 
2. Preparação para a Primeira Eucaristia 
3. Visitas às Famílias das crianças da catequese feita por membros das Equipes de 

Pastoral e pelos Ministros da Comunhão  
4. Equipe de Casais para encaminhamento a Encontros de Casais 
5. Equipe de Preparação ao Sacramento do Matrimônio – Noivos - e Equipe de 

Acolhimento 
6. Preparação para o Sacramento da Crisma 
7. Equipes de animação da Missa das Crianças – composta de cantores, contadores de 

história, acólitos e equipe de apoio, formada de crianças, adolescentes e adultos 
8. Equipe Missionária de Visitação às Famílias, para oração e bênção das Residências 



9. Pastoral de Adolescentes 
10. Evangelização de Adultos preparando para os Sacramentos 
11. Cursos e Encontros de Formação Permanente 

 
 
 
 

COMUNICAÇÃO E INTEGRAÇÃO 
 
 O Conselho Paroquial de Pastoral deverá estar atento para que o Projeto de 
Comunicação e Integração aconteça realmente. Todas as Equipes devem elaborar seus 
Projetos e Programas de Ação, levando em conta esse Projeto Paroquial e buscando, de todas 
as formas, que encontrem momentos para reflexão, espiritualidade e ação em conjunto. Devem 
estar atentos também para normas e orientações provenientes da Forania, da Região-
Campinas ou da Arquidiocese. 
 

1. Pastoral Vocacional 
2. Pastoral do Dizimo 
3. Pastoral das Exéquias 
4. Pastoral da Inclusão 
5. Equipe de Acolhimento (Casamento) 
6. Pastoral da Solidariedade 
7. Equipe da PASCOM, equipe de apoio para a realização do Projeto Paroquial com setor 

de publicidade, gravação e edição de imagens e diagramação e design de publicações. 
8. Grupo do Artesanato 
9. Equipe de Eventos 
10. Futebol para Jovens e Adultos 

 


