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APRESENTAÇÃO DO PASTOR

23º  Plano Diocesano da Ação Evangelizadora (2016-2019)
“Até aqui nos ajudou o Senhor” (1Sm 7, 12).

              
Caros irmãos e irmãs, com muita esperança e satisfação, apresentamos-lhes 

o nosso 23º Plano Diocesano da Ação Evangelizadora (2016-2019), resultado 
da dedicação, solicitude e empenho da Coordenação da Ação Evangelizadora 
da nossa Diocese, bem como, dos trabalhos desenvolvidos na Assembleia Dio-
cesana realizada nos dias 13 e 14 de novembro de 2015. 

Na verdade, o Senhor Deus tem nos concedido muitos frutos, bênçãos e 
graças em relação aos projetos pastorais implantados em nossa Diocese. Por 
isso, continuemos a missão que Ele nos confiou com alegria e perseverança. 
Os desafios são inúmeros, mas se a nossa fé e o nosso testemunho de cristãos 
forem sólidos e inabaláveis, não fracassaremos. Por isso, guiados pela força do 
Espírito Santo, iluminados pelo Evangelho, pelas Diretrizes da Ação Evangeli-
zadora da Igreja no Brasil, pelas exortações do Papa Francisco (especialmente 
da Evangelii Gaudium e Laudato si’) e alimentados pela Eucaristia, propiciemos 
em nossa Diocese as condições necessárias para que ela seja uma “Igreja em 
saída missionária”, uma “Igreja pobre para os pobres” e um sinal da presença de 
Cristo no mundo. Uma Igreja comprometida profundamente com o Evangelho 
e com todos os valores que afirmam a vida, capaz de partilhar os dons e envol-
ver os seus membros nos seus diversos serviços, tais como, Grupos de Vivência, 
Diaconias, Comunidades, Paróquias e, sobretudo, nos eixos fundamentais do 
PLADAE, a saber: Missão Família, Missão Juventude, Missão Comunidades e 
Ministérios.

Conforme as solicitações do Papa Francisco, por meio da sua Carta enviada 
à Diocese de Apucarana por ocasião do seu Jubileu de cinquenta anos, renove-
mos o nosso compromisso para com o Evangelho de Jesus Cristo a fim de que, 
a cada dia, aprofundemos os vínculos de fé, testemunho e serviço ao Reino de 
Deus em nossa Igreja Diocesana. Nesse sentido, convém lembrar que é o pró-
prio Senhor Jesus Cristo que nos chama a dar razão da nossa fé no Evangelho, 
pois como batizados e vocacionados temos o dever e a missão de contribuir 
para com a Igreja em suas necessidades e desafios. Portanto, “não fiquemos en-
cerrados em nossas instituições paroquiais ou diocesana, quando há tanta gente 
esperando o Evangelho! Vamos sair e, como enviados, vamos ao encontro dos 
que estão fora. Não se trata simplesmente de abrir as portas para que venham, 
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para acolher, mas de sair porta fora, para procurar e encontrar” (Cf. Papa Fran-
cisco, Homilia, 27/07/2013).

A nossa gratidão ao Coordenador de Pastoral, Pe. Jeff erson Nogueira da 
Matta, como também aos membros do Conselho Diocesano da Ação Evange-
lizadora, aos seus colaboradores do Secretariado de Pastoral e a todos os que 
participaram das Assembleias Diocesanas nos anos de 2013 a 2015. Com o seu 
trabalho, pudemos avaliar nossa ação missionária e planejar nossa missão para 
os próximos anos, até 2019.

Que a Virgem de Lourdes, padroeira da nossa Diocese, sempre interceda 
por nós junto a Deus e nos torne sempre mais próximos uns dos outros, sobre-
tudo, daqueles e daquelas que nos acompanham diariamente com suas orações 
e seus serviços. A todos, a nossa gratidão pelo seu zelo apostólico e pela sua 
disponibilidade em servir à nossa Igreja Diocesana em suas necessidades. Que 
o poder de Deus nos torne fortes, corajosos, perseverantes na esperança, cheios 
de misericórdia e entusiasmo.

+Celso A. Marchiori
Bispo Diocesano
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APRESENTAÇÃO COORDENADOR DIOCESANO
Estimado irmão e irmã, membros do povo de Deus. Procurando seguir 

a sabedoria do Concilio Ecumênico Vaticano II quando fala de comunhão 
e participação, mais do que nunca atual e profético, realizamos o nosso 23º 
PLADAE. Agora, após nosso Jubileu de Ouro, caminhando em direção ao 
centenário, temos consciência que a responsabilidade é grande, pois devemos 
garantir o início da caminhada dos próximos quatro anos de ação evangeliza-
dora. A profecia pastoral do nosso primeiro bispo estava correta, ou seja, uma 
Igreja descentralizada em pequenas comunidades (naquele tempo: Igreja - 
base); uma Igreja ministerial de comunhão e participação; uma Igreja onde 
os leigos e clérigos são povo de Deus. Toca a nós, agora, dar continuidade a 
esse trabalho.

A retomada das Santas Missões Populares foi o melhor modo de agradecer 
a Deus por tudo que ele tem feito por nós. Elas foram e são o sinal visível de 
nosso encontro com Ele (EG 8). Através delas colocamos em prática a ação 
missionária que nos foi confiada no dia do nosso batismo, que foi confirmada 
quando crismados e atualizada no dia a dia de nosso ser missionário.

O 23º PLADAE quer garantir o processo evolutivo da Ação Evangelizadora 
da Diocese. Para tanto, preocupamo-nos em manter o nível de reflexão e bus-
camos aprimorar ainda mais a nossa ação evangelizadora.

A ASSEMBLEIA DIOCESANA, deste ano, elaborou o novo Plano Dioce-
sano da Ação Evangelizadora 2016-2019, levando em consideração o proces-
so de planejamento participativo que aconteceu em todos os níveis eclesiais.

Os nossos textos básicos, que poderão ser aprofundados durante a execu-
ção do 23º PLADAE, são os seguintes: Concílio Vaticano II; Evangelização 
da Juventude (Doc. 85 - CNBB); Diretório da Pastoral Familiar (Doc. 79- 
CNBB); Alegria do Evangelho e “Laudato Si” (louvado seja) do Papa Fran-
cisco; CNBB: Comunidade de comunidades: uma nova paróquia (Doc. 100- 
CNBB); as Novas DGAE 2016-2019; Carta Pastoral de Dom Luis Vincenzo 
Bernetti; a 1ª Carta Pastoral de Dom Celso A. Marchiori e outros documentos 
que serão lançados.

Em reunião do CDPAE (Conselho Diocesano de Presbíteros da Ação 
Evangelizadora) no dia 05 de março de 2015, em Marilândia do Sul, aponta-
mos a continuidade da espinha dorsal do plano pastoral com os três Eixos, 
colocando como proposta o seguinte formato: 1 - Missão - Juventude; 2- Mis-
são - Família; 3 – Missão - Ministérios e Diaconias, e também um destaque 
sobre o meio ambiente.

O 1º Eixo MISSÃO - JUVENTUDE é uma opção da Igreja desde Puebla 
(1979), pois jovens sempre temos em nosso meio e, no projeto de vida que 
eles elaboram, deve estar incluída a opção pela vida cristã e evangelizadora. 
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Por isso, a necessidade da evangelização permanente com e para os jovens.

O 2º Eixo, MISSÃO - FAMÍLIA, compreende todas as lideranças de nossa 
pluralidade pastoral e dos movimentos eclesiais. Seguindo a proposta do Di-
retório da Pastoral Familiar Nacional devemos implantar em todas paróquias 
esse trabalho.

O 3º Eixo, MISSÃO - MINISTÉRIOS E DIACONIAS, considera a histó-
ria dos 50 anos de nossa diocese que vem colocando em prática o Concílio 
Ecumênico Vaticano II, isto é: apresenta uma Igreja de diálogo, de comunhão 
e participação em seus vários níveis: família, grupos de vivência, diaconias, 
comunidades e paróquias com seus organismos de envolvimento e compro-
metimento pastoral: conselhos e assembleias.

A CNBB, por meio dos seus documentos, nos últimos anos, vem insistindo 
sobre a necessidade de descentralização da paróquia. Para isso, necessaria-
mente devem ser considerados os ministérios e, no caso de nossa diocese, 
especialmente o ministério da diaconia e o ministério extraordinário da Sa-
grada Comunhão. Junto com os ministérios, colocamos ênfase nos conselhos 
diaconais, paroquiais e assembleias e na organicidade da ação pastoral dio-
cesana.

E finalmente um destaque urgente de relevância e atualidade no que se 
refere ao meio ambiente, fazendo eco ao apelo do Papa Francisco, que como 
bom franciscano-jesuíta, não deixou de ouvir o clamor dos pobres e da mãe 
natureza apelando para o bom senso dos cristãos e de todos os homens e mu-
lheres de boa vontade.

Não podíamos deixar de sublinhar o que D. Celso, nosso bispo diocesano, 
pediu em sua primeira carta pastoral, publicada por ocasião dos 49 anos de 
instalação de nossa diocese, no dia 28 de março de 2014. Nela retoma com 
ênfase o caminho que nossa Igreja vem percorrendo nesses anos e reforça o 
trabalho essencial na formação integral, nas celebrações litúrgicas que de-
vem ser bem feitas e participadas, nas visitas missionárias, na expansão dos 
grupos de vivência, na boa acolhida e recepção das pessoas em nossas paró-
quias, na conversão pessoal, na reconciliação (confissões), na promoção da 
vida (pobres), na inculturação (diálogo) e na gratidão a todos pelo empenho 
e dedicação na ação evangelizadora.

Na última assembleia do Regional Sul II nos dias 25 a 27 de setembro de 
2015, em Curitiba, foram trabalhadas as Diretrizes da Ação Evangelizadora 
da Igreja no Brasil, 2015-2019 (Doc. 102 - CNBB). Pudemos verificar que o 
Paraná caminha na direção de uma Igreja comprometida, missionária e trans-
formadora pois o objetivo está focado numa nova maneira de ser paróquia. 
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Quer a descentralização nos trabalhos, quer a formação permanente e inte-
gral dos seus membros, presença comprometida com a transformação sócio-
-política. O objetivo, então, é fazer com que a paróquia e, consequentemente, 
a Igreja, sejam, antes de tudo, missionárias. Afirma o biblista Carlos Mester, 
que “o novo vem com dor de parto”. Não é fácil caminhar nessa direção, mas 
é inevitável se quisermos ver “o rosto da criança” e fazer jus aos novos apelos 
da Igreja do Vaticano II, do Papa Francisco, iluminados pela Boa Nova do 
Evangelho.

Nossa assembleia aprovou o 23º PLADAE,  tendo como base as propostas 
das assembleias decanais: Decanato Centro Sul, em Faxinal, na Paróquia Mãe 
da Unidade, no dia 22 de agosto; Decanato Norte, em Santa Fé, na Paróquia 
N. Sra. da Graças, no dia 29 de agosto; Decanato Sul, em Jardim Alegre, na 
Paróquia N. Sra. do Rocio, no dia 12 de setembro; Decanato de Apucarana, 
na Paróquia N. Sra. do Perpétuo Socorro, no dia 03 de outubro; Decanato 
Centro, em Marilândia do Sul, na Paróquia N. Sra. das Dores, no dia 10 de 
outubro; Decanato Centro Norte, em Arapongas, na Paróquia Santo Antonio, 
no dia 24 de outubro. As propostas dessas assembleias avaliadas e melhoradas 
serviram para a composição do novo plano.

Tomamos o cuidado de seguir o método: Ver, Julgar, Agir e Celebrar. Por-
tanto desejamos e esperamos que cada um assuma pra valer e com atitude 
afetiva e efetiva, como um ato de fé, o compromisso com o Cristo Libertador 
para a construção do Reino de Deus, vivendo a comunhão total com toda 
nossa família divina diocesana Apucaranense. 

Apucarana, 28 de novembro de 2015.
                                                      Data dos 51 anos da criação da Diocese de 

Apucarana

Pe. Jefferson Nogueira da Matta
Coordenador Diocesano da Ação Evangelizadora
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XXIII PLADAE – DIOCESE DE APUCARANA
2016-2019

Objetivo Geral

EVANGELIZAR, 
a partir de Jesus Cristo, 
na força do Espírito Santo, 
como Igreja discípula, 
missionária, profética 
e misericordiosa, 
alimentada pela Palavra de Deus
e pela Eucaristia, 
à luz da evangélica
opção preferencial pelos pobres,
para que todos tenham vida,
rumo ao Reino definitivo.
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EIXO MISSÃO JUVENTUDE
VER

Relação de jovens por Decanato
Decanato de Apucarana: 31.119
Decanato Centro: 7.423
Decanato Centro-Norte: 29.129
Decanato Norte: 24.195
Decanato Centro-Sul: 10.523
Decanato Sul: 16.900

Número Total de Jovens na Diocese: 119.289
Jovens que participam nas paróquias: 4.740
Grupos de Jovens na Diocese: 91

Locais das reuniões: Capelas, Salas de Catequese, Salões Paroquiais, Igreja, 
Centro de Pastoral.

Jovens que participam nos grupos jovens: 2667

Paróquias que têm coordenação paroquial de jovens: 45

Paróquias que participam das atividades diocesanas da Juventude: 32

Paróquias onde os jovens participam das SMP: 22

Justificativa:
Faculdade, trabalho, falta de incentivo, de dinâmica própria para os jovens, de 
integrantes novos, de interesse, de atrativo, de apoio dos pais, de informação da 
secretaria paroquial, de comunicação entre a diocese e os grupos paroquiais, 
de conhecer as SMP, de convite integração e apoio; muitas atividades, horários 
inadequados, já participa de outras pastorais e movimentos, grupos fechados e 
grupos novos.

Como envolver os jovens nas Santas Missões Populares:
Jornada Mundial da Juventude – Foi relevante.
Formação – querem (base e aprofundamento) e que seja integral e dentro do 
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processo de amadurecimento.
Acolhida – por parte da liderança.
Integração orgânica e em conjunto (PA, expressões jovens) e com PF e cateque-
se.
Missão Jovem – voltada à realidade e construída por eles.
Atentos a sua realidade (trabalho, alegria, diversidade, estudo - colegial e facul-
dade).
Fortalecer e possibilitar multiplicação de Grupos de jovens (diaconias) e cons-
tituir coordenação (conselho) paroquial de jovens – a diocese com material 
próprio. 
Elaborar encontros atrativos para jovens.
Flexibilidade em horários.
Presença transformadora do jovem no meio sóciopolítico e prepará-los (Dou-
trina Social da Igreja) (conselhos de direito, partidos, projetos sociais e ecoló-
gicos...).
Presença comprometida de padres e seminaristas com os jovens.
Espiritualidade própria para jovens em suas fases – leitura orante e missa pró-
pria. 
Promover eventos para unir os grupos e jovens da paróquia (festivais, retiros, 
atividades esportivas e gincanas).
PA – Urgência em toda diocese – encontros pré e pós-crisma.
As paróquias tenham mais comunhão com o trabalho juvenil diocesano.
 

PESQUISA DO NÚMERO DE JOVENS POR MUNICÍPIO
PERTENCENTE À DIOCESE DE APUCARANA – PR.

MUNICÍPIO FAIXA 
ETÁRIA MASC. FEMIN. TOTAL TOTAL   

JOVENS
POP. ESTIM. 

2015*
POPULAÇÃO 

CATÓLICA

APUCARANA

15 – 19 5.343 5.138 10.481 31.119 130.430 85.717
20 – 24 5.282 5.283 10.565
25 – 29 4.951 5.122 10.073

CALIFÓRNIA

15 – 19 363 355 718 2.008 8.505 6.667
20 – 24 349 334 683
25 – 29 323 284 607

CAMBIRA

15 – 19 334 281 615 1.824 7.708 5.869
20 – 24 326 314 640
25 – 29 301 268 569
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MARILÂNDIA 
DO SUL

15 – 19 391 394 785 2.193 9.078 6.994
20 – 24 366 355 721
25 – 29 346 341 687

NOVO
ITACOLOMI

15 – 19 127 130 257 659 2.907 2.613
20 – 24 119 87 206
25 – 29 99 97 196

RIO BOM

15 – 19 136 129 265 739 3.360 2.767
20 – 24 152 109 261
25 – 29 113 100 213

ARAPONGAS

15 – 19 4.186 4.247 8.433 26.927 115.412 77.672
20 – 24 4.697 4.607 9.304
25 – 29 4.654 4.536 9.190

PITANGUEIRAS

15 – 19 124 121 245 667 3.073 2.271
20 – 24 118 103 221
25 – 29 109 92 201

SABÁUDIA

15 – 19 301 274 575 1.535 6.585 4.672
20 – 24 235 254 489
25 – 29 244 227 471

ÂNGULO

15 – 19 113 132 245 702 2.964 1.998
20 – 24 136 106 242
25 – 29 115 100 215

ASTORGA

15 – 19 1.082 1.027 2.109 6.006 25.976 18.386
20 – 24 1.038 982 2.020
25 – 29 965 912 1.877

CAFEARA

15 – 19 131 119 250 681 2.873 2.246
20 – 24 109 118 227
25 – 29 112 92 204

COLORADO

15 – 19 900 899 1.799 5.455 23.678 16.292
20 – 24 923 950 1.873
25 – 29 928 855 1.783

FLÓRIDA

15 – 19 109 92 201 579 2.674 1.982
20 – 24 104 96 200
25 – 29 86 92 178

GUARACI

15 – 19 254 247 501 1.290 5.434 3.854
20 – 24 236 186 422
25 – 29 188 179 367
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IGUARAÇU

15 – 19 195 192 387 1.037 4.275 2.451
20 – 24 192 167 359
25 – 29 147 144 291

ITAGUAJÉ

15 – 19 244 196 440 1.155 4.639 3.807
20 – 24 189 181 370
25 – 29 188 157 345

LOBATO

15 – 19 191 172 363 1.071 4.690 3.396
20 – 24 177 159 336
25 – 29 187 185 372

MUNHOZ DE 
MELO

15 – 19 170 173 343 866 3.909 2.791
20 – 24 165 128 293
25 – 29 115 115 230

NOSSA
SENHORA DAS 

GRAÇAS

15 – 19 179 180 359 939 4.064 2.986
20 – 24 173 136 309
25 – 29 150 121 271

SANTA FÉ

15 – 19 447 429 876 2.625 11.431 8.227
20 – 24 457 448 905
25 – 29 428 416 844

SANTA INÊS

15 – 19 95 71 166 441 1.765 1.578
20 – 24 80 58 138
25 – 29 76 61 137

SANTO INÁCIO

15 – 19 230 233 463 1.348 5.481 3.942

20 – 24 250 207 457

25 – 29 225 203 428

MAUÁ DA 
SERRA

15 – 19 437 438 875 2.361 9.705 5.037

20 – 24 385 346 731

25 – 29 393 362 755

BORRAZÓPOLIS

15 – 19 360 329 689 1.733 7.497 6.759
20 – 24 306 240 546

25 – 29 265 233 498

CRUZMALTINA

15 – 19 150 144 294 726 3.147 2.602
20 – 24 98 98 196
25 – 29 128 108 236

FAXINAL

15 – 19 775 746 1.521 4.098 17.160 11.005
20 – 24 670 665 1.335
25 – 29 613 629 1.242
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GRANDES RIOS

15 – 19 357 303 660 1.605 6.337 5.135
20 – 24 265 249 514
25 – 29 217 214 431

ARAPUÃ

15 – 19 170 177 347 808 3.426 3.119
20 – 24 127 108 235
25 – 29 109 117 226

ARIRANHA DO 
IVAÍ

15 – 19 113 100 213 554 2.359 2.067
20 – 24 79 93 172
25 – 29 83 86 169

GODOY
MOREIRA

15 – 19 149 143 292 648 3.245 2.847
20 – 24 83 87 170
25 – 29 83 103 186

IVAIPORÃ

15 – 19 1.431 1.405 2.836 7.528 32.710 24.317
20 – 24 1.112 1.155 2.267
25 – 29 1.150 1.275 2.425

JARDIM
ALEGRE

15 – 19 594 539 1.133 2.787 12.191 9.944
20 – 24 450 402 852
25 – 29 391 411 802

LIDIANÓPOLIS

15 – 19 177 182 359 849 3.774 3.234
20 – 24 123 130 253
25 – 29 117 120 237

LUNARDELLI

15 – 19 212 209 421 1.100 5.127 4.163
20 – 24 179 169 348
25 – 29 156 175 331

SÃO JOÃO DO 
IVAÍ

15 – 19 497 480 977 2.626 11.228 8.413
20 – 24 430 439 869
25 – 29 387 393 780

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  
IBGE: Censo Demográfico 2010

NÚMERO TOTAL DE JOVENS DA DIOCESE: 119.289
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EIXO MISSÃO JUVENTUDE 
JULGAR

 
O Papa Francisco recentemente convidou os jovens para que sejam atores, pro-
tagonistas, revolucionários e barulhentos na busca e na luta por um mundo me-
lhor. Convidou também a Igreja (Clero, Religiosos/as, Assessores...) para que 
não se descuidem das ovelhas que, como pastores, tenham o cheiro das ovelhas. 
Isso exige uma postura permanente de cuidado e acompanhamento dos jovens 
para que não desanimem e nem sejam manipulados.

Percebemos, nas Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2011-
2015 (DGAE), uma juventude sedenta de propostas claras para que o prota-
gonismo seja, de fato, uma experiência concreta na construção de um mundo 
mais fraterno, justo e solidário.

Partindo da convicção de que todo o conjunto das Diretrizes fala e deve 
falar à Igreja do Brasil, do Paraná e da Diocese de Apucarana e seus membros, 
assim como aos jovens e para a ação evangelizadora com eles, queremos nos 
debruçar sobre o parágrafo que fala especificamente de/com/para juventude e 
de/com/para ação evangelizadora com a juventude junto à Igreja Particular de 
Apucarana. 

As Diretrizes afirmam:
“Atenção especial merecem os nossos jovens. A beleza da juventude e os inúme-

ros desafios para a plenitude de sua vida nos exigem urgentes iniciativas pastorais 
nas diversas instâncias de nossa ação evangelizadora. O Documento 85 da CNBB 
motiva e norteia nossos projetos em vista disso. A crescente participação do Brasil 
nas Jornadas Mundiais da Juventude nos convida, também, à organização de um 
caminho que garanta o crescimento da animação dos jovens em vista de sua iden-
tidade de discípulos missionários de Jesus Cristo. O combate à apologia e ao uso 
de drogas, a todo tipo de violência e extermínio de jovens, uma atraente proposta 
vocacional e a oferta de um itinerário para a organização de seu projeto pessoal 
de vida contribuirão com a vida plena desta parcela tão significativa de nossa 
Igreja e da sociedade”. (DGAE 2011-2015, n. 81)

É o mais rico de todo o conjunto das Diretrizes no que diz respeito específico 
à juventude e à evangelização juvenil. Vejamos o parágrafo aos poucos.
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1.  Especial merecem nossos jovens.
É a afirmação, a confirmação e a renovação para o quadriênio da opção pre-

ferencial pelos jovens, firmada em Puebla, confirmada pelas demais Conferên-
cias do Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM) e pelo Documento 
85 – Evangelização da Juventude – Desafios e Perspectivas Pastorais da CNBB.

2. A beleza da juventude e os inúmeros desafios para a plenitude de sua 
vida nos exigem urgentes iniciativas pastorais nas diversas instâncias de nos-
sa ação evangelizadora.

A juventude não pode ser prioridade apenas no papel; essa prioridade e essa 
opção preferenciais devem ser traduzidas em ações processuais com os jovens 
em seus lugares vitais. É missão de toda a Igreja em todas as suas estruturas e 
instâncias organizadas.

3. O Documento 85 da CNBB motiva e norteia nossos projetos em vista disso.
É salutar que as Diretrizes tenham retomado o Documento 85 – Evangeli-

zação da Juventude como rumo da ação eclesial com os jovens. Isso convoca 
a todos: bispos, padres, leigos, religiosos, líderes de comunidades, agentes de 
pastoral e todos que trabalham com a juventude para que conheçam, estudem, 
assumam e tornem o Documento 85, com suas linhas de ação, uma realidade 
na ação evangelizadora juvenil.

Segundo os números 96 e 97 do referido Documento, (...) o conceito de for-
mação integral é importante para considerar o jovem como um todo (...).  

(...) Quem trabalha na formação de jovens necessita estar atento às cinco 
dimensões: psicoafetiva; psicossocial; mística; sócio-político-ecológica e capa-
citação (...). 

4. A crescente participação do Brasil nas Jornadas Mundiais da Juventude 
nos convida, também, à organização de um caminho que garanta o cresci-
mento da animação dos jovens em vista de sua identidade de discípulos mis-
sionários de Jesus Cristo.

1) Que a ação pastoral e eclesial com os jovens provoque o encontro pessoal 
e comunitário com Jesus e a adesão à sua pessoa e seu projeto, a Civilização do 
Amor; 



15

2) Que a ação eclesial com os jovens não seja pautada em eventos, mas em 
processo. 

5. O combate à apologia e ao uso de drogas, a todo tipo de violência e 
extermínio de jovens, uma atraente proposta vocacional, a oferta de um iti-
nerário para a organização de seu projeto pessoal de vida e seu protagonismo 
em relação à casa comum, contribuirão com a vida plena dessa parcela tão 
significativa de nossa Igreja e da sociedade.

1) Combate à violência e ao extermínio de jovens. Como seguidores de Jesus 
não podemos aceitar que a morte tenha a palavra final e que sejam ceifadas 
milhares de vida e sonhos. É preciso defender, ousadamente, a vida dos jovens 
e lutar contra todo tipo de violência, exclusão, opressão e discriminação.

2) Atraente proposta vocacional: na ação com os jovens não podemos deixar 
de possibilitar que reflitam, pensem, rezem e assumam suas vocações. Primei-
ro, temos que provocar que os jovens assumam sua vocação de filhos de Deus 
e pessoa humana; depois, como batizados, assumam a vocação de seguidores 
de Jesus e, finalmente, reflitam sobre a vocação/serviço que devem assumir em 
suas vidas para o bem do povo de Deus e para a construção do Reino: leigo 
casado, leigo consagrado, leigo, religioso ou presbítero. 

3) Projeto de Vida: a ação com os jovens deve provocar e acompanhar que 
eles assumam a vida em suas mãos, sendo protagonistas de sua história e escre-
vam/elaborem/revisem seus Projetos de Vida. 

4) Cuidado da casa comum: a “Laudato Si” fala sobre aqueles que lutam, com 
vigor, para construir um futuro melhor em defesa do meio ambiente. Os jovens 
são convidados a colaborar na construção da casa comum, a questionarem so-
bre o futuro e a continuar a se manifestarem com aquilo que os incomodam.

Diante dessas reflexões somos convidados a olhar a realidade das juventudes 
presentes na Diocese de Apucarana através do Setor Juventude. 

Setor Juventude é o espaço que articula, convoca e propõe orientações para a 
Evangelização, respeitando o protagonismo juvenil, a diversidade dos carismas, 
a organização e a espiritualidade para a unidade das forças ao redor de algumas 
metas e prioridades comuns (CNBB, Doc. 85 nº193) à luz do documento 85 
Evangelização da Juventude, das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da 
Igreja no Brasil (2015-2019, Doc. 102 nº 76, 90, 113, 126), do Documento de 
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Aparecida, do “Evangelii Gaudium” (A Alegria do Evangelho - nº 49, 105, 106, 
134, 215, 220), do documento 100 Comunidade de comunidades (n. 221, 224) 
e da Carta Encíclica do Sumo Pontífice Francisco (“Laudato Si’ Louvado seja nº 
13; 209).

É bonito ver a diversidade de cores, de carismas e de expressões presentes 
nos movimentos, pastorais, congregações religiosas e novas comunidades a ser-
viço da juventude. Por outro lado, é um desafio fazer a caminhada ser expressão 
de comunhão e de unidade em meio a tanta diversidade. Para isso acontecer 
precisamos ter Jesus Cristo, o Bom Pastor, como centro de nossa vida e missão.  

Pe. Adriano Francisco Ferreira
Assessor Diocesano e coordenação do Setor Juventude – Eixo missão juventude
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AGIR - EIXO MISSÃO JUVENTUDE

1. Setor Juventude: catalogar o material para grupos de jovens e para as 
diversas expressões e disponibilizar para todos os grupos que desejam e 
necessitam. 

2. Iniciar as Santas Missões Populares da Juventude (SMPJ)jovens evan-
gelizando jovens, organizada e acompanhada pelo Setor Juventude da 
Diocese e confeccionar material próprio para essa missão.

 
3. Setor Juventude trabalhar em parceria com o Eixo Missão Família.
 
4. Proporcionar o conhecimento da Doutrina Social da Igreja (“caritas”, 

conselhos paroquiais, “Laudato Si” e fé e política), e políticas públicas 
da juventude e demais (conselhos municipais de direitos e paritários e 
projetos sociais) nos grupos de jovens.

 
5. Aproximar, estreitar e integrar presbíteros, diáconos, ministros, consa-

grados – SAV (Serviço de Animação Vocacional) que possuem carisma 
juvenil nos trabalhos com a juventude.

6. A diocese, acompanhar e incentivar, para que cada paróquia tenha uma 
pessoa e equipe referencial da juventude, criar uma melhor comunica-
ção entre setor juventude e grupos.

 
7. Implantar a Pastoral do Adolescente (PA) em todas as paróquias da Dio-

cese.
 
8. Articular, motivar e apoiar a Pastoral da Juventude Universitária.

9. Capacitar assessores adultos para trabalhar com jovens.
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
1-Motivar e avisar, no final das missas, a comunidade sobre as atividades (grupos) com jovens.
2-Criar espaços para os jovens: convivência, lazer e esporte; promover: festivais, retiros, ginca-
nas, caminhadas, acampamentos ...
3- Flexibilidades em horários para jovens, exemplo: Missa à meia-noite para jovens universi-
tários.
4- Criar Grupos de jovens nas diaconias, comunidades, e mais de um grupo na sede e cidade 
(opções) e ter um conselho jovem (coordenação paroquial).
5- Integrar os jovens com a PF e todas as pastorais e movimentos juvenis.
6- Instituir ministros jovens (amadurecer sobre esse tema).
7- As lideranças serem mais acolhedoras dos jovens e seu jeito.
8- Palestras com jovens partindo dos temas que eles escolherem.
9- Os padres, diáconos e ministros visitarem os grupos de jovens.
10- Envolver os jovens nas atividades, programações e pastorais da paróquia.
11- Fazer mapeamento sobre os jovens da paróquia (diocese orientar).
12- Missa jovem (com dinâmica e alegria).
13- Que a rota 300 aconteça em todas as paróquias (ano 2016).
14- Leitura orante com e para jovens.
15- Promover encontros pós-crisma para articular, motivar e ajudar na organização dos jo-
vens em grupos de base.
16- Criar uma equipe para elaboração de materiais com temáticas juvenis (Leitura Orante, 
Doutrina Social da Igreja, Políticas Públicas e várias outras temáticas que envolvam a juventu-
de e sociedade e meio ambiente).
17- Criar a equipe de planejamento da missão jovem em parceria com a equipe das SMP 
através das experiências adquiridas.
18- Ter um assessor liberado para acompanhamento da juventude.
19- Elaborar com o eixo Missão Família um planejamento de atividades em comum; focar, 
sobretudo, os temas: diálogo, sexualidade e dependência química.
20- Elaborar materiais para a formação dessas temáticas. Disponibilizar formação sobre a te-
mática através de escolas, cursos e encontros.
21- Popularizar o SAV nos eventos, encontros, escolas de formação e demais atividades e nos 
espaços que envolvam a juventude na forma da feira vocacional ou com formação específica.
22- Iniciar o trabalho a partir da eucaristia. Colocar em prática as orientações da PA, contidas 
no documento do crisma.
23- Iniciar um projeto piloto com base nas experiências já realizadas dos Grupos de Oração 
Universitários (GOU) em nossa diocese.
24- Disponibilizar materiais sobre a temática (assessoria) para grupos e paróquias.
25- Realizar encontros de formação para os padres, diáconos, seminaristas, leigos, religiosos 
que desejam ser assessores.
26- Organizar escolas de assessores leigos em nível de decanato, para organizar de forma mais 
rápida o trabalho.
27- Estruturar a Pastoral da Juventude na paróquia – PJ (40 anos na Diocese), colocando em 
prática sua dinâmica e método.



19

EIXO MISSÃO FAMÍLIA
(VER)

Famílias atingidas: 23.238
Número de famílias nos Grupos de Vivência: 10.033

Desafios e problemas que a Pastoral Familiar deve enfrentar
- A modernidade com novos tipos de família (união de pessoas do mes-
mo sexo), abrir mais espaço – acolher.
- Alcoolismo; drogas; desemprego.
- Banalização por parte das novelas sobre violência, homossexualismo e 
infidelidade matrimonial.
- Casais que não têm sacramentos de iniciação cristã e não querem fazer 
catequese.
- Comunhão para casais em segunda união.
- Falta: oração na família; tempo para a Igreja; diálogo familiar; comu-
nhão com outras pastorais (diversas vezes citado); compromisso dos 
membros da Pastoral Familiar; unidade e sintonia entre os padres do 
decanato; participação de casais (pois são as mulheres que participam); 
agentes pastorais; interesse das famílias em buscar o espiritual; lideranças 
para atuarem com eficiência; motivação para a missão.
- Infidelidade; individualismo; liberdade excessiva; separações; desinte-
gração familiar.
- Trabalho da mulher para ajudar na renda familiar.
- Trabalhar mais com os casais não regularizados (casos especiais, viúvas, 
separados...).
- União, parceria, diálogo, companheirismo e compreensão entre os gru-
pos da PF.

Referente à preparação personalizada
Está funcionando bem e dando bons resultados para casais e noivos – 
melhor que o encontrão.

Eixo Missão: Santas Missões Populares (SMP)
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SMP na Diocese:
Número de missionários: 5.182
Equipes missionárias: 2. 322
Média de famílias visitadas por Equipe: 08
Número de famílias visitadas mensalmente: 17.625
Total de pessoas visitadas: 70.500

POSITIVO: Famílias voltando a participar da comunidade; alegria em ser re-
cebidos e medo superado; trabalho conjunto entre pastorais e movimentos; co-
munidades ansiosas aguardando o próximo ano; alegria do missionário e famí-
lia visitada; retiros e formação.

NEGATIVO: Lideranças que não abraçaram. Algumas desistências. Acúmulo 
de visitas para algumas equipes. Algumas pastorais e movimentos nas paró-
quias não respeitaram a semana de visita.

O COMIDI está composto e atuante, tem representantes e coordenadores em 
todas as paróquias e decanatos, falta expandir a Infância Missionária nas pa-
róquias; a JM Juventude Missionária está aos cuidados do Setor Juventude da 
Diocese.
As SMP continuam, no próximo ano, com o mesmo esquema e metodologia, 
caminhando para se aperfeiçoar e aberta às críticas e idéias.
Nosso cronograma vai seguir o litúrgico, manter o número de famílias e auto-
nomia paroquial para escolher sua comunidade a ser visitada; elaborar a carti-
lha 2 dos Atos dos Apóstolos e oferecer a formação necessária. A equipe dioce-
sana do COMIDI irá assistir e auxiliar as paróquias e decanatos que precisarem. 
Desafio é que todos assumam.
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EIXO MISSÃO FAMÍLIA
(JULGAR)

Diocese de Apucarana
Comissão Diocesana para a Vida e a Família

Família, célula essencial para a sociedade e para a Igreja.
(Papa Francisco, Rio de Janeiro em 27 de Julho de 2013)

Ao iniciarmos um novo Plano Diocesano de Ação Evangelizadora, pretende-
mos que em seus eixos de trabalho se de especial atenção à Missão Família, pois 
na necessidade de fortalecer e colher os frutos necessários para nossa Diocese, 
o entrelaçamento de todas as esferas pastorais que, no dia a dia de nossas comu-
nidades, lidam com famílias é muito importante esse envolvimento e confiança.

Para nos embasar, seguem pontos que norteiam nossa comissão e, de forma 
indireta, indicam os passos de todas as nossas demais Pastorais e Movimentos.

O que é a Pastoral Familiar?
Junto com as demais linhas de atuação em nossa diocese que trabalham di-

retamente com as Famílias (E.C.C., Movimento Familiar Cristão, E.M.M., GE-
FASC, Equipes de Nossa Senhora, Família-Santuário da Vida, C.E.I.A. Familiar, 
Ministério das Famílias) a Pastoral Familiar forma a Comissão Diocesana para 
a Vida e Família.

É um serviço que se realiza na Igreja e com a Igreja, de forma organizada e 
planejada, por meio de agentes específicos, com metodologia própria, tendo 
como objetivo apoiar a família a partir da realidade em que se encontra, para 
que possa existir e viver dignamente, estabelecer relacionamentos e formar as 
novas gerações conforme o plano de Deus. 

Abrange todas as famílias, independentemente de sua situação familiar, com 
o propósito de promover a inclusão e resgatar os valores e a dignidade de cada 
pessoa.

Como começou?
No Concílio Vaticano II, começou-se a delinear na Igreja uma proposta ins-

piradora para os esforços da evangelização da família. Desde o início de seu 
pontificado, o Papa João Paulo II dedicou atenção especial à família. 

No Brasil, a Pastoral Familiar começou a sistematizar a sua caminhada na 
década de 80, ano em que foram realizados vários encontros nacionais com os 
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representantes de alguns movimentos e serviços familiares.
Em 1981, no IV Sínodo dos Bispos, foi promulgada a Exortação Apostólica 

“Familiaris Consortio” sobre a missão da família cristã no mundo de hoje. 
Desde então, foram realizadas muitas ações pela Igreja no Brasil, e neste 

caminhar, em meados da década de 80, nossa diocese iniciava a implantação 
da Pastoral Familiar em nossas paróquias de maneira ordenada e organizada, 
conforme as instruções da CNBB. Já tínhamos trabalhos direcionados para as 
Famílias. Nosso primeiro bispo, Dom Romeu Alberti, incumbiu-se de trazer 
para nós a experiência do Movimento Familiar Cristão, depois na linha do 
CEIA, acrescentou o trabalho com a Família, ficando o CEIA Familiar, reto-
mado em 1995 por algumas paróquias. Nesses 50 anos de caminhada na dio-
cese, podemos perceber que a missão da Pastoral Familiar é muito mais ampla, 
urgente e indispensável. Atualmente, a Pastoral Familiar pode contribuir para 
que a família seja reconhecida e vivida como lugar não somente de sacrifício, 
mas também de realização humana, a mais intensa possível na experiência de 
paternidade, de maternidade, de filiação, como estrutura de um pertencer que 
desperte crescimento, maturidade, e proporcione satisfação (cf. Diretrizes Ge-
rais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, 2008-2010, n. 129). Por isso, a 
família deve ser ajudada por uma pastoral familiar intensa e vigorosa (cf. Bento 
XVI, Discurso inaugural, Aparecida, 2007, n. 5). 

Missão
 A missão evangelizadora da Pastoral Familiar é a defesa e promoção da pes-

soa em todas as etapas e circunstâncias da vida e a defesa dos valores cristãos 
para o matrimônio e os relacionamentos pessoais e familiares. 

Para isso, é imprescindível promover articulações dentro e fora da Igreja, 
para defender a vida em todas as suas etapas e dinamizar e orientar ações em 
favor da família. 

A Pastoral Familiar possui quatro metas principais
Ø Fazer da família uma comunidade cristã.
Ø Fazer com que a família seja santuário da vida.
Ø Resgatar para a família seu justo valor de célula primeira e vital da so-

ciedade.
Ø Tornar a família missionária e Igreja doméstica. 



23

Objetivos:
Ø Formar agentes qualificados.
Ø Acolher toda família a partir da realidade em que se encontra.
Ø Santificar os laços familiares.
Ø Apoiar a família no seu papel educador.
Ø Promover a missão em família. 
Ø Valorizar os tempos litúrgicos e datas civis.  
Ø Articular o trabalho em conjunto com as outras pastorais e movimentos 

eclesiais.  
Ø Estabelecer articulações também com forças externas à Igreja. 

Como está organizada?
Para alcançar os objetivos propostos, foi instituída a Comissão Nacional da 

Pastoral Familiar – CNPF. Que é composta pelo Bispo Presidente da Comissão 
Episcopal Pastoral para a Vida e Família, pelos Bispos Conselheiros, pelo As-
sessor Nacional, pelo Casal Coordenador Nacional e pelos bispos, assessores e 
casais representantes da Pastoral Familiar nos 17 Regionais da CNBB e pelos 
representantes nacionais dos movimentos eclesiais, institutos e serviços fami-
liares.

Essa estrutura organizacional se estende pelo nosso Regional Sul II, também 
pela nossa Diocese, e é intenção de toda Coordenação Diocesana que nas 64 
paróquias esse organograma se complete e realize o trabalho pastoral proposto.

Considerando a realidade brasileira e a experiência eclesial, a Comissão 
Episcopal Pastoral para a Vida e a Família propõe a seguinte organização em 
nível diocesano e paroquial: 

Setor Pré-Matrimonial 
 a) Preparação Remota: para que surta os seus efeitos, é proposto que haja ar-

ticulação com as Pastorais: Catequese, Adolescente, Juventude, que se trabalhe 
em contato com as escolas existentes no ambiente, etc.

b) Preparação Próxima: Evangelizar namorados e noivos.
c) Preparação Imediata: Diálogo com o Padre, Retiro Espiritual, cuidar ao 

máximo do Rito Sacramental e Celebração. 

Setor Pós-Matrimonial
a) Oferecer ajuda e formação para recém-casados e grupos familiares.
b) Formação contínua para a vida conjugal, familiar e comunitária e Celebra-

ções Especiais. 
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Setor Casos Especiais
a) Os casais em segunda união e seus filhos sejam acolhidos, acompanhados 

e incentivados, conforme sua situação, a participarem da vida da Igreja, segun-
do as orientações do Magistério.

b) Acompanhar as diferentes realidades das famílias de migrantes, mães e 
pais solteiros, famílias com filhos deficientes ou drogados, famílias distanciadas 
da igreja, matrimônios mistos, atenção especial aos idosos, viúvos, casais em 
segunda união, alcoolismo, etc. 

Responsáveis pela Pastoral Familiar
Ø Bispos, presbíteros e diáconos. 
Ø Religiosos e religiosas.
Ø Agentes leigos devidamente formados.
Ø Famílias.
Ø Movimentos.
Ø Serviços e institutos familiares.
Ø Leigos especializados.
Ø Outros Agentes: casos especiais.

Pastoral Orgânica
A Pastoral Familiar constrói sua organicidade, buscando estabelecer coope-

ração com outras iniciativas da Igreja, no estilo Corpo de Cristo. 
É uma pastoral bastante abrangente, incluindo o casal, os filhos, os parentes, 

a comunidade e a sociedade. Por isso, deve trabalhar com as outras pastorais, 
porque tudo parte da família e, ao mesmo tempo tudo se dirige à família, é vol-
tada para a família, um dos eixos transversais de toda a ação evangelizadora. E 
nela, todas as pessoas têm lugar, todas as pastorais, movimentos, serviços e ins-
titutos, de uma maneira ou de outra, têm sua contribuição a dar, como também 
sua contribuição a receber. 

A Pastoral Familiar surge como uma resposta da Igreja em favor da família 
que, agredida, se desestrutura e tem dificuldades de existir, evangelizar os rela-
cionamentos e formar cidadãos. 

Já dizia São João Paulo II que o futuro da humanidade passa pela família. 
Isso significa que na medida em que descuidamos dessa instituição básica da 
sociedade que é a família, na medida em que não a reconstruirmos e fortalecer-
mos, na medida em que a deixamos à deriva e não lhe dermos condições ótimas 
de cumprir sua vocação e sua missão, o futuro da humanidade fica ameaçado. 

A família é essencial para construir um futuro digno para a sociedade huma-
na. A verdade é que tudo passa pela família. Para o ser humano, tudo se inicia 
na família. Ali são postos os fundamentos sobre os quais se constrói a vida de 
cada um. Na medida em que esta passagem pela família for desastrosa, tam-
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bém o futuro será desastroso e na medida em que essa passagem for positiva, 
educadora, personalizada, socializadora, o futuro será bom (CNBB, Encarte do 
Boletim Semana, 21/08/2003, n. 694). 

Implantação
 “Em cada Diocese, vasta ou pequena, rica ou pobre, dotada ou não de clero, 

o Bispo estará agindo com sabedoria pastoral, estará fazendo “investimento” 
altamente compensador, estará construindo, a médio prazo, a sua Igreja parti-
cular, à medida que der o máximo apoio a uma Pastoral Familiar efetiva” (Papa 
João Paulo II, junho de 1.990 aos Bispos Brasileiros em Roma). 

“A família deve ser a vossa grande prioridade pastoral! Sem uma família res-
peitada e estável, não pode haver organismo social sadio, sem ela não pode ha-
ver uma verdadeira comunidade eclesial” (Papa João Paulo II, outubro de 1.991 
aos Bispos Brasileiros em Campo Grande, MS). 

“Em toda Diocese se requer uma Pastoral Familiar intensa e vigorosa para 
proclamar o Evangelho de Família, promover a cultura da vida e trabalhar para 
que os direitos das famílias sejam reconhecidos e respeitados” (Papa Bento 
XVI, V Conferência de Aparecida, 2007). 

“Um olhar especial merece a família, patrimônio da humanidade, lugar e es-
cola de comunhão, primeiro local para a iniciação à vida cristã das crianças, no 
seio da qual, os pais são os primeiros catequistas. Tamanha é sua importância 
que precisa ser considerada um dos eixos transversais de toda a ação evangeli-
zadora (DAp, n. 435) e, portanto, respaldada por uma pastoral familiar intensa, 
vigorosa e frutuosa. A Pastoral Familiar poderá contribuir para que a família 
seja, de fato, lugar de realização humana, de santificação na experiência de pa-
ternidade, maternidade e filiação e de educação contínua e permanente da fé.” 
(DGAE, 2011-2015, n. 108).

“A força e o vigor da instituição matrimonial e familiar se evidenciam igual-
mente: as profundas mudanças sociais contemporâneas, não obstante, as di-
ficuldades a que dão origem, manifestam muitas vezes, de várias maneiras, a 
verdadeira índole dessa instituição” (Gaudium et Spes 47).

“A família recebeu diretamente de Deus a missão de ser célula primeira e 
vital da sociedade” (Apostolican Actuositatem – Apostolado Leigo 11,3).

Pe José Martins
Assessor Diocesano e equipe da coordenação da comissão para vida e a 

família – Eixo missão família
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EIXO MISSÃO FAMÍLIA
(AGIR)

1)Integrar todos os movimentos, pastorais e ações pastorais que conside-
rem a família como um dos eixos transversais de toda a ação evangelizadora 
(CNBB), assumir o diretório da Pastoral Familiar da CNBB como guia, rea-
lizar uma PF orgânica com todas as pastorais e movimentos.

2) Criar a escola decanal da PF, orientada e coordenada pela pastoral fami-
liar diocesana, capacitar lideranças e oferecer formação INTEGRAL e Espe-
cífica.

3) Todas as paróquias da diocese devem assumir o encontro personalizado 
para a preparação do matrimônio e batismo.

4) Implantar e estruturar de forma organizada a Pastoral Familiar e todos os 
seus setores: Pré-matrimônio; Pós-matrimônio; Casos Especiais e Defesa da 
Vida, conforme proposta do Diretório e PF Nacional e Regional, em todas 
as paróquias da diocese.

5) Intercambio e ajuda entre as paróquias, pastorais e movimentos para o 
trabalho com as famílias.

6) Fazer o encontro anual dos carismas e dos movimentos e pastorais que 
trabalham com famílias.

7) Rever a “rigidez” do Encontro de Casais com Cristo (ECC), para melhor 
adaptar à nossa realidade e pastoral diocesana.

8) Retomar e atualizar o Curso de Evangeliazação Integração e Ação Fami-
liar (CEIA familiar) da diocese como opção para as paróquias.
 
9) Aproveitar os subsídios já existentes em outras dioceses, pastorais e mo-
vimentos (Documentos da Igreja, Diretórios da Pastoral Familiar, da Cate-
quese e outros...) para que seja realizado trabalho e reuniões com as famí-
lias, com a catequese, escolas e todos os espaços sociais de nossas paróquias.
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

1- Assembleia anual da PF.
2- A PF assumir a liturgia do matrimônio e ornamentação – favorecendo os 
custos.
3-Participação dos padres e diáconos nos encontros (visitas) personalizados.
4-Mapear a paróquia com ajuda dos missionários das SMP para detectar 
famílias em dificuldades e fazer o acompanhamento.
5-Abordar nas homilias temas sobre família e relacionamento conjugal e 
familiar.
6-Preparação de líderes para trabalhar com as pastorais e movimentos com 
orientação diocesana.
7-Encaminhar cada situação para o movimento correspondente.
8-Cortar as confraternizações das pastorais com bebida alcoólica.
9-Todas as pastorais serem missionárias.
10- Escola por vídeo conferência – Inapaf.
11- Que aconteça após batismo e matrimônio o ACOMPANHAMENTO.
12- Que esses encontros sejam abertos a toda a família e não somente ao casal.
13- Encontros realizados de preferência por decanato.
14- Quanto ao E.C.C.: Voltar ao documento original para o que foi criado (in-
serir-se na pastoral e ação evangelizadora da Diocese atuando e inserindo 
casais na pastoral da paróquia); manter o essencial; formação melhor dos 
coordenadores de círculos.
15- Quanto ao C.E.I.A.: torná-lo conhecido em toda a diocese e criar as 
etapas.
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EIXO MISSÃO, MINISTÉRIOS E DIACONIAS
(VER)

Número de grupos de vivência:1561

Número de Diaconias Rurais: 262

Número de Diaconias Urbana: 649

Número Total de Diaconias da Diocese: 911

Quantos ministros (as) de Diaconia: 609 – 02 paróquias não têm.

Quantos ministros (as) Extraordinário de Eucaristia: 1.803

Quantos enfermos assistidos: 3.314

Existe Conselho Paroquial (CP) em 54 paróquias / 10 paróquias não faz CP

Periodicidade do CP:

01 paróquia – anual

01 paróquia – sem data fixa

03 paróquias – semestrais

09 paróquias – trimestrais

20 paróquias – mensais

21 paróquias – bimestrais

09 paróquias – nenhuma

Assembleia paroquial:

48 paróquias realizam;

16 paróquias não realizam.
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Periodicidade da Assembleia:

04 paróquias – quadrimestrais

04 paróquias – semestrais

39 paróquias – uma vez ao ano

17 paróquias não realizam assembleias

Hora da Palavra:

17 paróquias realizam

32 não realizam

15 não responderam

Obs. É um momento precioso e não deve se perder, pois proporciona espiritua-

lidade bíblica e o povo está sedento, porém precisa melhorar e oferecer um ma-

terial (sequenciado) mais qualificado e apropriado, e também ser mais divulga-

do. Constatou-se a ausência de lideranças no empenho participação desta hora.

Entre pastorais e movimentos:

A paróquia que tem mais: 41

A paróquia que tem menos: 08
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EIXO MISSÃO, MINISTÉRIOS E DIACONIAS
(JULGAR)

 “Eram perseverantes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir o 
pão e nas orações” (At 2, 42).

A partir do anúncio de Pedro e seus companheiros de que “Deus tornou Se-
nhor e Cristo aquele Jesus que vocês crucificaram” (At 2, 36), muitos aceitaram a 
proposta de conversão e receberam o batismo e a partir daí eram perseverantes, 
como na citação acima.  Escutavam a boa notícia de Deus e seu Filho morto e 
ressuscitado a partir do testemunho dos apóstolos, viviam em comunhão, par-
tiam o pão – a comida do dia a dia e a refeição em memória da morte do Senhor 
(1Cor 11,26) – e se uniam em oração.  A resposta à salvação que Deus nos faz 
através de seu Cristo no Espírito Santo é a vida comunitária, alimentada pela 
Palavra de Deus, celebrada na eucaristia e sustentada pela oração em comum.  
É por isso que a vida da Igreja só existe de verdade através da vida comunitária.  
“Deus achou bom... santificar e salvar os homens não apenas individualmente, 
sem nenhuma ligação um com o outro, mas formá-los num povo que o conhe-
cesse na verdade e santamente o servisse” (Lumen Gentium, 9).

A partir da Conferência dos Bispos de Santo Domingo (1992) e, mais ainda 
a partir da de Aparecida (2007), a Igreja daqui da América Latina assumiu que, 
para isso acontecer, era preciso que nossas Paróquias sejam ‘comunidades (ou 
redes) de comunidades’.  Como sabemos, isso não foi nenhuma novidade para a 
nossa Diocese, que, desde seu começo cinquenta anos atrás, tomou essa forma, 
com as Diaconias sendo comunidades vivas dentro de nossas Paróquias.  A 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil enriqueceu a nossa reflexão sobre 
o assunto, entregando-nos o Documento (nº 100) Comunidade de Comunida-
des: uma Nova Paróquia, fruto de muito estudo, consulta e reflexão de toda a 
igreja do Brasil, e da Assembleia Geral da CNBB de 2014.

Este documento apresenta a comunidade cristã como a ‘Casa dos Cristãos’ 
(4.6).  É “Casa da Palavra, na qual o discípulo escuta, acolhe e pratica a Palavra” 
(179).  É Casa do Pão (4.6.2).  “A comunidade cristã vive da Eucaristia: ‘a fé da 
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Igreja é essencialmente fé eucarística e alimenta-se, de modo particular, à mesa 
da Eucaristia” (Sacrosanctum Concilium 6)” (181).  É Casa da Caridade: “Os 
membros da comunidade vivem o compromisso social, especialmente promo-
vendo a justiça e os direitos humanos, numa evangélica opção pelos pobres e 
na prática da ética do cuidado com todos os necessitados da sociedade.” (183)

As Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2015-2019 
(DGAE 102) dedicam muita atenção à Igreja como Comunidade de Comuni-
dades.  Especialmente no 4.4, nºs 102-108, os DGAE apresentam de uma ma-
neira sintética a sua reflexão.  “Importa muito investir na descentralização das 
paróquias... atentos ao que afirma o Documento de Aparecida: ninguém pode 
se isentar de dar estes passos” (Doc. de Aparecida 365).

Insiste na urgência da setorização das paróquias em unidades menores, com 
equipes próprias de animação e coordenação... Assim, a Igreja se faz presente 
nas diversas realidades, vai ao encontro dos afastados, promove novas lideran-
ças e a iniciação à vida cristã acontece no ambiente em que as pessoas vivem” 
(103).

As “pequenas comunidades... ‘são uma riqueza da Igreja que o Espírito faz 
surgir para evangelizar todos os ambientes’ (Evangelii Gaudium 29). Elas pos-
sibilitam a experiência da gratuidade dos relacionamentos e do compromisso 
missionário (Doc. de Aparecida 307). Todos são convocados a se compromete-
rem com a paróquia local, a assumirem os planos pastorais de cada Igreja Par-
ticular, e, com elas, se unirem em torno das DGAE da Igreja no Brasil” (105).

Cito, em seguida, quase que por completo o nº 107, que resume de uma ma-
neira muito clara e objetiva todo este tema:

“Para uma Igreja comunidade de comunidades, é imprescindível o empenho 
por uma efetiva participação de todos nos destinos da comunidade, pela diver-
sidade de carismas, serviços e ministérios (Doc. de Aparecida 162). Para isso 
faz se necessário promover:

a) A diversidade ministerial, na qual todos, trabalhando em comunhão, 
manifestem a única Igreja de Cristo, sejam eles leigos, leigas, ministros or-
denados, consagrados e consagradas.  Urge aos pastores ‘abrir espaços de 
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participação aos leigos e a confiar-lhes ministérios e responsabilidades, 
para que todos na Igreja vivam de maneira responsável seu compromisso 
cristão” (Doc. de Aparecida 211)...
b) A união dos presbíteros, diáconos, consagrados e leigos, sob a orientação 
do bispo diocesano, em torno das grandes metas evangelizadoras e dos pro-
jetos pastorais que as concretizam.  Uma Igreja com diversas formas de ser 
comunidade deve ser igualmente uma Igreja que testemunha a comunhão 
de dons, serviços e ministérios.
c) A formação e a atuação de assembleias, conselhos e comissões, tanto em 
âmbito pastoral como em âmbito econômico-administrativo. Os leigos, 
corresponsáveis com os ministros ordenados, atuando nessas assembleias, 
conselhos e comissões, tornam-se cada vez mais envolvidos na comunidade, 
por meio do planejamento, execução e na avaliação de suas atividades. Esses 
organismos são instrumentos que levam à valorização dos diferentes servi-
ços pastorais e podem ser um meio para evidenciar a necessidade de todos 
os membros da comunidade eclesial tornarem-se sujeitos corresponsáveis 
na ação evangelizadora;
..............................................................................................................................
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 articulação da diversidade de carismas e iniciativas de evangeli-
zação contribui para efetivar a unidade eclesial.  Instrumento privilegiado de 
uma pastoral orgânica e de conjunto é o planejamento, com a participação 
de todos os membros da comunidade eclesial na projeção da ação evange-
lizadora, tanto no processo de discernimento, como na tomada de decisão e 
avaliação.”
Resumindo; tudo está baseado na Palavra de Deus, que convoca todas as 

pessoas a ser seu Povo, sua Igreja.  Para ser comunidade real, é preciso haver um 
relacionamento próximo entre os membros.  Por isso é que a paróquia, muito 
grande em nossa realidade, precisa se tornar sempre mais comunidade de comu-
nidades.  Nas comunidades pequenas – diaconias em nossa Diocese - as pessoas 
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interagem de jeito mais direto.
Nas diaconias é necessário valorizar a presença e a liderança leigas.  Uma 

paróquia centralizada no padre, que é o único que pensa e decide, infantiliza 
a grande maioria, e não lhes dá a possibilidade de assumir por conta própria 
a sua vocação.  Enquanto o padre que valoriza e incentiva os leigos faz muito 
para a Igreja ser uma comunidade que testemunha verdadeiramente o Cristo, 
está presente em todos os ambientes e aproveita ao máximo os vários dons que 
o Espírito dá as várias pessoas para o bem de todos (cf. 1Cor 12,7).

Lugar importante nas diaconias tem os ministérios não-ordenados.  Muitos 
leigos e leigas assumem tarefas de coordenação de comunidade, presidência de 
celebração e pregação da Palavra de Deus, e com isso as comunidades pequenas 
podem se tornar Igreja viva, e não apenas um pedaço de uma paróquia.  Para 
que isso aconteça vale o que foi dito no parágrafo anterior: o ministro ou a mi-
nistra não pode ser a única pessoa que pensa e decide, mas incentiva o pensar, 
o decidir e o agir de todos na comunidade.

Começamos citando os Atos dos Apóstolos. Terminamos citando de novo 
este livro que mostra o modelo de vida de nossas pequenas comunidades. [Não 
podemos esquecer que as comunidades do Novo Testamento eram todas comuni-
dades pequenas, do tamanho das nossas diaconias menores, tanto que se reuniam 
nas casas, e viviam no meio de uma grande maioria de pessoas que não conhe-
ciam Jesus Cristo e muito menos seguiam o seu caminho. Mas, nesse ambiente, 
eram comunidades de discípulos missionários, como vemos no fim da citação]:

“... Eram estimadas por todo o povo, e a cada dia o Senhor acrescentava à 
comunidade outras pessoas que iam aceitando a salvação.” (Atos 2, 47)

Pe Miguel Pace
Assessor Diocesano do Eixo missão ministérios e diaconias
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EIXO MISSÃO, MINISTÉRIOS E DIACONIAS
(AGIR)

1-Ter um subsídio diocesano do ministro de diaconia e um para o ministro ex-
traordinário da sagrada comunhão, bem como, apostila diocesana da formação 
nas mãos de todos os ministros conforme o ministério, com elaboração de um 
manual de orientação para os ministros de diaconia e da Sagrada Comunhão.
 
2- Implantar o Diacônio em todas as paróquias (elaborar o subsídio de orienta-
ção); a partir da experiência das paróquias que já realizam.

3- A diaconia escolhe o seu ministro e que seja preferencialmente morador na 
diaconia, mas se não houver, que haja um trabalho de preparação, de acordo 
com as Diretrizes estabelecidas pela Diocese e aprovação do Conselho Paro-
quial. 

4- A Diaconia deve ter o seu coordenador (a) e articulador da pastoral e fazer 
funcionar o conselho diaconal, assembleia diaconal e os grupos de vivência, 
deve ser presente e atuante não substituindo, mas motivando lideranças em seu 
trabalho pastoral.

5- Revisão e atualização das “Orientações Diocesanas para os ministérios não 
ordenados” de 2006.

6- Implantação em todas as paróquias: Conselhos e assembleias: paroquiais, 
diaconais e composição das orientações, incluindo a periodicidade para: Dia-
cônio, Conselhos e Assembleias atuantes: diaconal, paroquial, decanal e dioce-
sano.

7- Os ministros, além da formação teológica, bíblica e homilética, prática (pas-
toral) e continuada (permanente), deve cuidar para que se tenha material às 
mãos e que seja dinâmico e prático.

8- Os seminários estudar e orientar os seminaristas para assumir o PLADAE e 
aprender a valorizar e apoiar o trabalho do laicato.

 9- Retomar o trabalho dos agentes da Pastoral da Saúde que trabalhem em sin-
tonia com ministros extraordinários da comunhão, caritas e pastoral da pessoa 
Idosa.
10- Os ministros devem incentivar a atuação de pessoas capacitadas para ATU-
AR junto aos conselhos municipais e entidades sociais.
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11- Constituir a coordenação dos grupos de vicência e ministros nos níveis: 
diaconal, comunidade, paroquial, decanal e diocesano.

12- Os grupos de vivência devem cuidar para que o Material seja: dinâmico, 
com linguagem simples, evitar textos longos, incluir sempre fatos da vida e evi-
tar reunião longa.

13- Participar dos grupos de vivência e hora da Palavra.

14-Formação pastoral e permanente para os coordenadores de grupo de vivência.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES
1-Conselhos mensais intercalados entre diaconal e paroquial: com atas que 
serão assinadas pelo bispo em visita para crisma ou Pastoral; e a diaconal 
assinada pelo pároco no Diacônio.
2-Os grupos de vivência devem participar ativamente da preparação dos 
sacramentos.
3-Cada ministro de comunhão deve ter seus enfermos para visitar e ter o 
caderno de controle das visitas e unção.
4- Celebrações regulares nas casas.
5- Retiro anual para os ministros – específico e separado: diaconia/comu-
nhão (leitura orante).
6- Diacônio Mensal.
7- Junto com os ministros nas visitas ser acompanhado pelo agente da P. da 
Saúde.
8-Ministros e a equipe da pastoral da acolhida devem ser os primeiros a aco-
lher as pessoas na porta da Igreja e nas visitas domiciliares (principalmente 
de novos moradores).
9-Os ministros devem eleger o seu coordenador paroquial.
10- O ministro seja escolhido pelo povo onde mora.
11- Ministros deve acompanhar os grupos de vivência e garantir a Hora da 
Palavra (sejam preparados).
12- Missa mensal dos grupos de vivência com a cruz peregrina – solene 
anual.
13- Romaria das comunidades a ser realizada de dois em dois anos, a exem-
plo do que foi a romaria do jubileu.
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DESTAQUE MEIO AMBIENTE
(JULGAR)

A Terra chegou ao seu limite e está gravemente doente. O problema ecoló-
gico é muito sério e o experimentamos nas reações violentas do Planeta. O de-
sequilíbrio dos ecossistemas pode comprometer, de forma irreversível, todas as 
formas de vida sobre a Terra, inclusive, o desaparecimento da espécie humana.

Esse desequilíbrio possui causas externas, que podem ser naturais ou conse-
quência da ação do homem. Desde o início da Revolução Industrial, aumentou 
a emissão de gases produzidos principalmente pela queima de combustíveis 
fósseis e pela devastação das florestas. O ser humano, de todas as espécies vivas, 
é considerado o anjo mau da criação que vem eliminando, poluindo, estragan-
do e, o alarmante, destruindo a base química e física que sustenta a vida.

Segundo alguns pesquisadores, é preciso considerar a disponibilidade do 
planeta. O número ideal seria entre 1,5 a 3 bilhões de pessoas. Atualmente, 
porém, a população é de 7 bilhões, ou seja, já somos mais do que o dobro do 
que a terra consegue abrigar de forma sustentável. Todavia, outros afirmam que 
é falsa a ideia de que o problema decorre do excesso populacional, apontando 
que o grande problema é o consumismo exacerbado e a concentração de bens 
nas mãos de poucos. Para estes, a incapacidade de reduzir os níveis de pobreza 
no mundo é o que contribui para a instabilidade global, na forma de terroris-
mo, guerras, doenças contagiosas e degradação ambiental. E a degradação am-
biental agrava mais ainda a pobreza, o que contribui para piorar a instabilidade 
global. É um círculo vicioso.

Os milhões que passam fome não é por causa do planeta que não consegue 
produzir alimentos para todos, mas é o consumismo que promove a destruição 
de mais de 20% dos recursos naturais, além da capacidade de regeneração da 
natureza, para produzir bens que, muitas vezes, nem sequer serão consumidos.

A Igreja por sua natureza e missão precisa estar consciente dessa problemá-
tica para despertar em cada cristão, discípulo missionário, atitudes proféticas 
em vista das mudanças necessárias e urgentes na sociedade, para evitarmos le-
gar às futuras gerações, um planeta que não ofereça mais condições de vida. 
Ninguém tem o direito de comprometer o futuro do qual não fará parte.

Pela sua complexidade e desafios, salvar o Meio Ambiente é considerado, 
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pelo documento de Aparecida, como um daqueles novos areópagos da evange-
lização e para a Igreja atingir as causas geradoras da agressão ambiental, precisa 
despertar uma mística alicerçada na Teologia da Criação na qual possa brotar 
espiritualidade, liturgia e pastoral que escutem o clamor da criação, como mo-
delo de São Francisco de Assis.

O que a Palavra de Deus e a Igreja nos dizem sobre o problema ecológico 
sério que estamos enfrentando?

1. Bíblia e Meio Ambiente
A Bíblia não trata explicitamente de preservação ambiental porque tal tema 

não era percebido na época em que os textos foram escritos. No entanto, a Pa-
lavra de Deus contida na Bíblia ilumina e interpela o ser humano em seu con-
texto histórico, independentemente, da época em que vive.

Ela oferece princípios orientadores para a defesa e a promoção da vida. 
Diante das problemáticas com o Meio Ambiente, faz-se oportuna a leitura bí-
blica em chave ecológica.

Nas situações de crise, por meio da Bíblia, o povo redescobre o rosto de Deus 
e encontra soluções criativas para os seus problemas.

1.1 Livro do Gênesis
A primeira página da Bíblia não deve ser compreendida como uma descri-

ção científica e evolutiva da criação, mas como uma bela liturgia, que celebra o 
ato criador do Deus vivo, sua providência e sua presença na história humana.

Gênesis 1,27-28
Deus dá à terra o poder de gerar frutos, árvores, sementes, ervas e verduras 

(Gn. 1, 12). Na raiz de todas as coisas criadas, está o Deus da vida que comunica 
sua bondade e ternura a todos os seres criados. E o texto vai repetindo a cada 
etapa: “E Deus viu que era bom”. No centro dessa criação está o ser humano, 
criado à imagem e semelhança de Deus, como sujeito e protagonista de sua 
história.

Gênesis 1,23-25
A criação do ser humano, homem e mulher, feito à imagem e semelhança de 
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Deus é apresentada como o coroamento de toda a obra criadora. O ser humano 
foi criado no sexto dia ao lado de outros animais como as feras dos bosques, 
animais domésticos e os répteis, o qual parece superior aos anteriormente cria-
dos com a missão de ser o jardineiro que zela e cuida (Gn 2,15).

Mas houve quem entendeu que o ser humano é dono absoluto do planeta 
para grilar terras, devastar o ambiente, poluir as águas, matar os animais sem 
nenhuma razão, causar a morte, concentrar riquezas e fazer violência à criação.

Domínio no sentido de cuidado
A palavra dominar vem do latim, dominus, que significa “senhor”. Dominar 

significa exercer o senhorio sobre os demais e este exercício do senhorio deve 
ser feito a partir do modelo de “Senhor” que é o próprio Deus.

O exercício do senhorio ou dominação, por parte do ser humano, deve sig-
nificar respeito à ação criativa divina, contribuir com o crescimento e a evolu-
ção da natureza em todas as suas dimensões, cuidado com o meio ambiente e 
fazer dele uma fonte de bênçãos.

O verbo submeter, em hebraico, “kabash”, no contexto da cultura semita tem 
como foco principal a terra e o seu cultivo e o verbo dominar é tradução do 
hebraico “radah”, que possui o sentido de cultivar, organizar e cuidar.

Assim sendo, o ser humano é responsável pela vida, bem-estar e integridade 
daqueles que estão sob seu domínio. O homem e a mulher, criaturas do sexto 
dia, imagem e semelhança de Deus, têm responsabilidades diante da natureza, 
do semelhante e diante do Criador.

Gênesis 3, 4-7
As ameaças não vêm evidentemente das ciências e das tecnologias conside-

radas em si mesmas, e sim, das ideologias e do espírito de dominação.
Assim, o apossar-se dos frutos da árvore da vida significa apossar-se das 

pessoas e da natureza, sem avaliar as consequências desse ato e sem considerar 
uma justa hierarquia de valores que devem reger as relações das pessoas entre 
si, com a natureza e com o Criador.

Quando o ser humano se comporta como Deus, fazendo o que deseja, sem 
respeitar os limites, fica só, constata que está nu, não se relaciona de modo justo 
e edificante com Deus, pois precisa esconder-se dele.
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Foram construídas armas de destruição em massa e capazes de eliminar toda 
vida humana. Se não houver cuidado local da preservação desse pedaço do sis-
tema solar, o próprio homem ainda vai destruir tudo.

Hoje o que Deus Criador pede ao homem e à mulher é preservar o planeta, 
cuidar e zelar por esta casa comum e por tudo o que nela habita com a mesma 
paixão amorosa Dele, em vista da felicidade de todas as pessoas e de todos os 
seres vivos.

1.2 Livro do Êxodo
Neste Livro, a natureza, em seus diversos fenômenos, foi-lhes companheira 

determinante para a saída do Egito. As pragas são a expressão dessa solidarie-
dade, bem como a passagem pelo mar vermelho. O deserto serviu como espaço 
de aprendizagem para a construção de novo projeto social. A nuvem foi o sím-
bolo maior da presença misteriosa de Deus caminhando à frente de seu povo.

Êxodo 16,15-20
O povo precisava de comida e recebeu o maná, “Moisés lhes disse: Isto é o 

pão que o Senhor vos dá para comer” (Ex. 16, 15b). Entretanto, havia normas 
para evitar o desperdício e permitir que todos tivessem o necessário. O que fos-
se acumulado a mais, apodreceria. Apodrecer é um símbolo das consequências 
do acúmulo do desnecessário. Quando o ser humano quer bens materiais em 
excesso, quando acumula, suscita “podridão” para sua vida, na dos outros e na 
própria natureza.

Segundo os estudiosos, hoje já gastamos recursos do planeta que ultrapas-
sam a sua capacidade de se manter sustentável. Fala-se em 25% a mais em rela-
ção ao seu limite. O sistema capitalista atual e o modo de vida que vem sendo 
difundido são altamente consumistas e desperdiçadores. As pessoas querem 
acumular coisas e capital para além do que é realmente essencial à satisfação 
das suas necessidades e se deliciam, inclusive, com as coisas supérfluas.

Na Terra Prometida, o objetivo é o bem comum, não o enriquecimento dos 
mais afoitos. Mas a terra, mesmo assim distribuída, não é objeto de posse ab-
soluta. A terra continua sendo de Deus, para ser usada de modo responsável.

Desde que Israel recebeu a revelação de que o tempo é de Deus, também 
descobriu que a terra é de Deus. Há, então, na lei de Israel, uma relação profun-
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da entre o sábado e a posse da terra

1.3 Livro do Deuteronômio
Deuteronômio 20, 19s
No Deuteronômio, podemos observar algumas passagens com recomenda-

ções expressas sobre o cuidado para com os seres do meio ambiente.
Aqui a orientação é para se poupar as árvores produtivas. Também expressa 

a distinção básica entre uma árvore e o ser humano que apesar da ameaça ini-
miga do ser humano, deixa uma esperança para uma parte da criação.

Deuteronômio 22, 6s
Esta lei preocupa-se com a fonte da vida, com a continuidade do processo de 

reprodução para que a espécie não venha a se extinguir.

Deuteronômio 23, 13-15
Aqui aparece a preocupação para com o saneamento em meio ao acampa-

mento do povo, dado importante para as condições de vida daquelas pessoas. 

Deuteronômio 28:
A Bíblia testemunha que os seres humanos podem ser agentes de bênção ou 

de maldição. À medida que a sagrada aliança é respeitada, a bênção divina se 
concretiza na fertilidade e na abundância dos frutos da terra. A bênção está re-
lacionada com a concepção da terra como dom de Deus para a vida das pessoas 
e dos animais.

A maldição é consequência da infidelidade à aliança. Ela se manifesta na 
desolação da terra e na carência dos recursos necessários para a vida do povo.

Os cuidados para com a natureza e meio ambiente a partir do livro do Deu-
teronômio, certamente nos ajuda a pensarmos e colocarmos em prática novas 
atitudes, visando à preservação do mundo em que vivemos.

É urgente a nossa tarefa de construirmos uma espiritualidade que contribua 
para que todos os seres possam ser respeitados.

2. Jesus Cristo
2.1 Jesus sintonizado com o ambiente
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Jesus, como missionário itinerante, movimentou-se por inúmeros lugares e 
diversificadas paisagens. A natureza é uma das principais fontes de inspiração 
para sua proposta. Desta realidade, Jesus extrai a maioria de suas parábolas, 
meio privilegiado para despertar uma nova consciência em seus interlocutores. 
Porém, ele também foi tentado.

2.2 As tentações de Jesus
Na primeira tentação, o tentador pede a Jesus para transformar pedras em 

pães (Mt 4, 3). Jesus Cristo rejeita essa tentação, porque ceder significaria mu-
dar a finalidade da natureza em benefício próprio, sem respeitá-la. Vivemos 
numa sociedade onde se transforma em mercadoria não apenas a matéria, 
como também os seres vivos, inclusive os humanos.

Transformar o próprio Deus em um mágico protetor que garanta a prospe-
ridade é a segunda tentação (Mateus 4,5-6). Em vez de servir a Deus, muitas 
pessoas querem um Deus a seu serviço para satisfazer desejos e ambições indi-
viduais.

Diante da última tentação (Mateus 4,8), devemos nos lembrar que, a pró-
pria fé na criação, aquela que informa ao homem sobre a soberania absoluta 
do Criador, estabelece também limites ao senhorio humano sobre a terra. E, 
quando este limite ao senhorio humano é infringido, ocorre um processo de 
degradação da vida.

3. Igreja Católica
3.1 Vaticano II
“Deus destinou a terra, com tudo que ela contém, para o uso de todos os ho-

mens e povos, de tal modo que os bens criados devem bastar a todos, com equi-
dade, sob a regra da justiça, inseparável da caridade” (Gaudium et Spes, n. 69).

3.2 Evangelium Vitae, n.42
“Chamado a cultivar e guardar o jardim do mundo (Gn 2, 15), o homem 

detém uma responsabilidade específica sobre o ambiente de vida, ou seja, sobre 
a criação que Deus pôs ao serviço da sua dignidade pessoal, da sua vida: e isto 
não só em relação ao presente, mas também às gerações futuras. É a questão 
ecológica, desde a preservação do ‘habitat’ natural das diversas espécies animais 
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e das várias formas de vida, até à ‘ecologia humana’ propriamente dita que, no 
texto bíblico, encontra luminosa e forte indicação ética para uma solução res-
peitosa do grande bem da vida, de toda a vida. Na realidade, o domínio con-
ferido ao homem pelo Criador não é um poder absoluto, nem se pode falar de 
liberdade de ‘usar e abusar’, ou de dispor das coisas como melhor lhe agrade. A 
limitação imposta pelo mesmo Criador, desde o princípio, e expressa simbo-
licamente com a proibição de ‘comer o fruto da árvore’ (Gn 2, 16-17), mostra 
com suficiente clareza que, nas relações com a natureza visível, nós estamos 
submetidos a leis, não só biológicas, mas também morais, que não podem im-
punemente ser transgredidas”.

3.3 Centesimus annus, n.37
“Igualmente preocupante, ao lado do problema do consumismo e com ele 

estritamente ligado, é a questão ecológica. O homem, tomado mais pelo desejo 
do ter e do prazer, do que pelo de ser e de crescer, consome de maneira exces-
siva e desordenada os recursos da terra e da sua própria vida. Na raiz da des-
truição insensata do ambiente natural, há um erro antropológico, infelizmente, 
muito espalhado no nosso tempo. O homem, que descobre a sua capacidade de 
transformar e, de certo modo, criar o mundo com o próprio trabalho, esquece 
que este se desenrola sempre sobre a base da doação originária das coisas por 
parte de Deus. Pensa que pode dispor arbitrariamente da terra, submetendo-a 
sem reservas à sua vontade, como se ela não possuísse uma forma própria e um 
destino anterior que Deus lhe deu, e que o homem pode, sim, desenvolver, mas 
não deve trair. Em vez de realizar o seu papel de colaborador de Deus na obra 
da criação, o homem substitui-se a Deus, e deste modo acaba por provocar a 
revolta da natureza, mais tiranizada que governada por ele”.

3.4 Conferência de Aparecida, n. 491
“Queremos felicitar e incentivar a tantos discípulos e missionários de Jesus 

Cristo que, com sua presença ética coerente, continuam semeando os valores 
evangélicos nos ambientes onde tradicionalmente se faz cultura e nos novos 
areópagos: o mundo das comunicações, a construção da paz, o desenvolvi-
mento e a libertação dos povos, sobretudo das minorias, a promoção da mu-
lher e das crianças, a ecologia e a proteção da natureza”.

3.5 Encíclica “Laudato Si”
O papa Francisco, como um pastor zeloso, que cuida da casa comum e de 

todos os seres que moram nela, não só dos humanos, escreve a Encíclica “Lau-
dato Si” abordando o tema Ecologia no sentido integral, isto é, indo além, 
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portanto, da ambiental.
A encíclica revela a experiência Teológica - Pastoral do Papa Francisco de 

uma Igreja latino-americana que, à luz dos documentos do episcopado latino-
-americano de Medellin (1968), de Puebla (1979) e de Aparecida (2007), fez 
opção pelos pobres, contra a pobreza e em favor da libertação.

A fonte de inspiração maior do Papa foi São Francisco de Assis, chamado 
por ele de “exemplo por excelência de cuidado e de uma ecologia integral e que 
mostrou uma atenção especial aos pobres e abandonados”.

3.6 Campanha da Fraternidade de 2016
A Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2016 apresenta o tema “Casa 

Comum, nossa responsabilidade” e tem como lema: “Quero ver o direito bro-
tar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca” (Am 5,24).

O objetivo principal é assegurar o direito à água potável e ao saneamento 
básico para todas as pessoas e empenharmo-nos, à luz da fé, por políticas pú-
blicas e atitudes responsáveis que garantam a integridade e o futuro de nossa 
Casa Comum.

Concluindo, o Criador se revela em atitude de diálogo e comunhão e essa 
atitude não fere o seu caráter de ser Absoluto e transcendente. Deus enviou o 
seu Filho, segundo o Seu desígnio amoroso. Assim Jesus Cristo se encarnou 
para dialogar e propor o Reino de Deus. Diálogo é amor e Amor é diálogo. 
Onde existe o amor Deus aí está (João 4,8).

Com Concílio Vaticano II, a Igreja deseja resgatar as suas origens e ser uma 
Igreja que dialoga com o mundo e para isso busca entrar no coração do povo.

A Pastoral do Meio Ambiente, no espírito da Teologia da Criação, que é 
amor, graça e diálogo, para chegar às causas da agressão ao planeta e, sensibili-
zar para ações concretas, deve continuar guiado pelos princípios que garantam 
vida para todos.

Pe Pedro Odair Machado
Assessor Diocesano do Destaque meio ambiente 
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DESTAQUE MEIO AMBIENTE
(AGIR)

1-Criar a Pastoral do Meio Ambiente, e por meio desta, criar um projeto de 
conscientização e ação ambiental, envolvendo órgãos públicos, sociedade civil 
organizada e contemplando o ecumenismo e o diálogo inter-religioso.

2- Fazer um mapeamento Diocesano da nossa situação ambiental e apontar so-
luções práticas a partir das paróquias e decanatos – com parcerias e ecumênica.

3- Fortalecer e revitalizar a Comissão Pastoral da Terra (CPT) na Diocese, tra-
balhar junto o uso indiscriminado dos agrotóxicos, transgênicos, mata ciliar e 
outros temas do campo.

4- Encontros diocesanos, decanais e paroquiais: considerar o desperdício e uso 
de material ambientalmente correto.

5- Construções que considerem o ambientalmente correto.

6- No material produzido pela diocese que sejam contemplados os temas da 
“Laudato Si” (novena de natal, via-sacra, catequese e outros).

7- Produzir a “Laudato Si” de modo popular e acessível ao povo.

8- Promover o mês verde Diocesano com ações práticas.

9- Educar, motivar e capacitar lideranças para atuarem no conselho municipal 
do meio ambiente.

10- Promover formação e atividades em conjunto com todas as pastorais e mo-
vimentos, dando destaque à catequese e à formação pastoral dos futuros pres-
bíteros.

11- Toda a Igreja ser sinal do Reino, Anunciar a Palavra, Denunciar as injustiças 
e ações que prejudicam o meio ambiente, para os órgãos competentes nos três 
níveis de governo.
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
1-Caminhadas ecológicas.
2- Campanha ir à missa a pé.
3- Criar ou Participar ativamente das campanhas de combate à dengue, reci-
clagem, conscientização, etc.
4- Ter representante da paróquia no Conselho Municipal do meio Ambiente 
(preparar para isso).
5- Dinamizar e fazer parcerias em iniciativas como: reflorestamento, recicla-
gem, limpeza de rios, mata ciliar, etc.
6- Fazer o “Kit ambiental”: caneca, caneta, caderno, sacola de pano, etc, que 
será usado em todos os encontros (paroquial, decanal e diocesano).
7- Com os jovens e outros, fazer teatros, gincanas, jogral, danças e expres-
sões corporais, conscientizando sobre o meio ambiente.
8- Evitar ao Máximo material descartável nos encontros e em casa.
9- Campanha de plantio de árvores com a catequese e jovens.
10- Aprender onde conduzir o lixo eletrônico.
11- Reciclar o lixo.
12- Começar pelas paróquias a preservação do meio ambiente
13- A diocese dar exemplo na produção e uso de material ambientalmente 
correto (evitar desperdício).
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CONCLUSÃO
Agora com o coração cheio de júbilo e agradecido pelo empenho de todos, 

agradeço aos meus antecessores na coordenação diocesana de ação evangeliza-
dora: Saudoso 1965-69, Dom Romeu Alberti, Saudoso 1970-1982 Pe. Arnaldo 
Beltrami, 1983 Pe. João Braz de Aviz, 1984-88 Pe. Michael Pace, 1988-94 Pe. 
José Luis Damião Monteiro, 1995-2004 Pe. Antonio José Almeida, 2005-11 Pe. 
Paulo Adriano do Amaral Fernandes e 2012-13 Pe. Leandro Manoel de Souza e 
2014-15 Pe. Jefferson Nogueira da Matta. 

Em 2015, ano jubilar, foi bem movimentado e celebrado, agradeço ao nosso 
Bispo e a todos os padres, diáconos, religiosos (as) e leigos (as) que tanto se 
empenharam, afinal foram muitas mãos, pés, cabeças que trabalharam junto e 
corações que pulsaram na mesma intensidade em cada celebração vivida como 
gesto e atitude de ação de graças a Deus, reconhecendo milhares de pessoas que 
ajudaram a construir e continuam ajudando na Evangelização, quero registrar 
os nomes do Pe. Nilson Caetano Ferreira (Coordenador Geral do Jubileu), Pe. 
Edson Zamiro da Silva (Coordenador das liturgias do jubileu) e Pe. José Rober-
to de Rezende (responsável da parte histórica), na pessoa do Diácono Dorvali-
no Bertasso, todos os diáconos da diocese, os decanos: Pe. Nelson Muchenski, 
Pe. Rui Fernando de Oliveira Santos, Pe. José Martins de Oliveira, Pe. Marcos 
Antônio Lopes, Pe. Silvestre Wolff, Pe. Ricardo Roberto de Souza, e na pes-
soa dos leigos (as) Deocélia Batista da Silva (secretária diocesana), Lázaro dos 
Santos (SMP), Tatiane Cristina de Camargo, Milady Leila Trava, Adilson Dias 
Novaes (PJ e Setor Juventude), Marcos e Cristiane da Matta (Cântico Pastoral) 
e nesses milhares de leigos ficam registrados meu reconhecimento e admiração.

Em comunhão com a Igreja, a direção que nossa diocese vai continuar ca-
minhando é da comunhão e participação que inclui: descentralização, missão 
e compromisso prático de todos, uma diocese empenhada no trabalho com a 
família e de modo particular com a Pastoral Familiar como eixo transversal de 
toda ação evangelizadora (Doc. 102, n. 111); aberta, acolhedora e motivadora 
da Juventude, tempo da nossa existência em que fazemos nossas grandes op-
ções e construímos o nosso projeto de vida que, com certeza, havendo acolhida 
na Igreja o Jovem incluirá em seu projeto Jesus Cristo e a missão evangelizadora 
do amor aos pobres e construção do reino de Deus; quando se fala de paróquia 
comunidade de comunidades entendemos, a descentralização, que em nossa 
diocese historicamente temos as pequenas comunidades hoje denominadas 
Grupos de Vivência e Diaconia, e quando se trata dessa ação pastoral inclui 
Ministérios que, em nossa diocese, são os ministros de diaconia e ministros 
extraordinário da Sagrada Comunhão. Queremos fortalecer e ampliar esses 
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níveis de organização eclesial, juntamente com seus organismos de decisão e 
participação, que são os conselhos e assembleias em todos os níveis de Igreja; 
e, finalmente, temos ainda o destaque do novo PLADAE que quer contemplar 
a encíclica do Papa Francisco “Laudato Si” em relação ao cuidado integral do 
Meio Ambiente como gesto de amor ao criador e à criatura, que em nosso 
comportamento pessoal e comunitário caminhe em direção de redes de cuida-
do ambiental.

 Caminhemos para o novo, para conversão pastoral sem medo e com 
audácia, inspirados na Palavra do Papa Francisco no dia 10/11/15, no Con-
gresso Nacional decenal da Igreja Italiana: “Diante dos males ou dos problemas 
da Igreja, é inútil buscar soluções em conservadorismos e fundamentalismos, 
na restauração de condutas e formas superadas, que nem sequer culturalmen-
te têm a capacidade de serem significativas”, disse o pontífice durante o seu 
discurso, e ainda continuou, “A doutrina cristã não é um sistema fechado, in-
capaz de gerar perguntas, dúvidas, interrogações, mas é viva, sabe inquietar, 
sabe animar”, disse o papa. “Ela tem um rosto que não é rígido, tem um corpo 
que se move e se desenvolve, tem uma carne macia: chama-se Jesus Cristo.” E 
finalmente “A reforma da Igreja – e a Igreja é sempre reformanda – (…) não se 
esgota no enésimo plano para mudar as estruturas”, continuou. “Ela significa, 
em vez disso, enxertar-se e enraizar-se em Cristo, deixando-se conduzir pelo 
Espírito. Então, tudo será possível com genialidade e criatividade.” “Se a Igreja 
não assume os sentimentos de Jesus, ela se desorienta, perde o sentido”, disse 
Francisco. “As bem-aventuranças, enfim, são o espelho para nos olhar, que nos 
permite saber se estamos caminhando no caminho certo: é um espelho que 
não mente.” Depois, falando diretamente para os prelados presentes na cate-
dral, Francisco disse sem rodeios: “Aos bispos, peço que sejam pastores, Nada 
mais: pastores. Que essa seja a glória de vocês: ‘Sou pastor’. Serão as pessoas, 
o rebanho de vocês, que vão sustentá-los”. O pontífice disse: “Que nada nem 
ninguém tire de vocês a alegria de serem sustentados pelo seu povo”. E para 
concluir, exortou: “Vocês, portanto, saiam pelas ruas e vão às encruzilhadas: 
todos aqueles que encontrarem, chamem-nos, sem excluir ninguém”, convidou. 
“Onde quer que vocês estejam, nunca construam muros nem fronteiras, mas 
praças e hospitais de campanha.”

Agora é nossa vez de fazer acontecer na prática tudo que vimos e ouvimos 
que vem de Deus, adiante em nossa missão de uma “Igreja em saída missio-
nária” que busca a conversão pastoral e paroquial, e parte do coração de Deus 
chegando ao nosso e nos impelindo e enviando com coragem e muita alegria na 
ação evangelizadora, estou entusiasmado e espero que você também esteja, paz 
em Cristo e juntos em direção a causa do REINO – PAZ E BEM!
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ANEXOS

Síntese
DIRETRIZES GERAIS DA AÇÃO EVANGELIZADORA DA IGREJA NO 

BRASIL – Doc CNBB 102.
53ª Assembleia Geral da CNBB - Aparecida – SP. 15 a 24 de Abril de 2015.

Objetivo Geral
EVANGELIZAR, A partir de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, Como 

Igreja discípula, missionária, profética e misericordiosa, alimentada pela Pa-
lavra de Deus e pela Eucaristia, à luz da evangélica opção preferencial pelos 
pobres, para que todos tenham vida, Rumo ao Reino definitivo.

Introdução
Dar continuidade às DGAE 2011-2015 à Luz da “Evangelii Gaudium”. Ofere-

cer prosseguimento do processo de aplicação de Aparecida que pede um reno-
vado empenho missionário e um amplo processo de conversão pastoral.

A “Evangelii Gaudium” aprofunda as opções de Aparecida, os 50 anos do 
Concílio, Ano Santo Extraordinário da Misericórdia.

Convite especial
Prosseguir no caminho de conversão pastoral.
No contexto de uma nova evangelização.
Com novo ardor missionário.
Criatividade pastoral.
Contemplação de Jesus Cristo.
Diálogo com os contextos das dioceses.

Capítulo I – Partir de Jesus Cristo

Jesus Cristo é a fonte de tudo que a Igreja é e de tudo o que ela crê e o fun-
damento do discipulado missionário é a contemplação e o seguimento de Je-
sus Cristo. Papa Francisco: “a melhor motivação para se decidir comunicar o 
Evangelho é contemplá-lo com amor, é deter-se nas suas páginas e lê-lo com o 
coração”. A paixão por Cristo leva à conversão. A fidelidade a Jesus Cristo leva 
ao serviço do Reino de Deus, ano Santo da Misericórdia - misericórdia é pala-
vra chave.
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Por Jesus Cristo somos inseridos na Trindade com a Missão de anunciar o 
Reino de Deus com Palavras e sinais. A Igreja existe no mundo como obra das 
três Pessoas divinas, como comunhão (koinonia) divino-humana. Ela constitui 
na terra o germe e o início do Reino, Sacramento da Salvação.

Igreja – lugar do encontro com Jesus Cristo.
Comunhão eclesial é lugar de contemplação de Jesus Cristo – encarnado e 

bom pastor, é convite à conversão e ao discipulado missionário. A fé exige de-
cisão de estar com o Senhor, para viver com Ele – É UM ACONTECIMENTO.

Atitudes Fundamentais
Alteridade – se fundamenta na encarnação e se refere ao outro, ao próximo. 
Gratuidade – encontra no Mistério Pascal a sua máxima expressão e sua 

fonte permanente. São expressões do Amor e ajudam a promover justiça, paz, 
reconciliação e fraternidade.

Igreja em Saída.
Vínculo afetivo e efetivo com a comunidade, assim afirma o Papa Francisco 

“prefiro uma Igreja ferida, enlameada...”. A saída exige “prudência e audácia”, 
“coragem” e “ousadia”. A Igreja conclama todos a um “CORAÇÃO E CASA 
ABERTOS”.

O encontro com Jesus Cristo implica amor, gratuidade, alteridade, unidade, 
eclesialidade, fidelidade. O objetivo final é tornar o cristão firmemente enraiza-
do e edificado em Jesus Cristo. A Igreja vive a fidelidade a Cristo e ao Evangelho 
nos contextos em que se encontra.

Capítulo II – Marcas do nosso tempo

O Filho de Deus ao assumir a condição humana a viveu em uma realidade 
histórica. Para anunciar o Evangelho é necessário conhecer a realidade a nossa 
volta e ficar atento aos sinais dos tempos, exige-se atitude de discernimento e 
mergulhar na realidade iluminados pela fé.

O primeiro passo é o testemunho – atenção à realidade dos pobres, olhar 
o contexto em que a Igreja vive e que deve ser interpretado por uma perspecti-
va pastoral. Os desafios assumem características comuns em todo o território 
nacional, mas é em cada local, que abrem possibilidades novas e fazem sentir o 
peso de seus limites e distorções. Conhecer bem os desafios locais – interagir.
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1-Contexto atual: mudança de época.
Não se trata de “época de mudanças”, mas de uma “mudança de época” 

(n.19). O fenômeno da globalização – produz transformações que atingem to-
dos os setores da vida humana (n.20). Lucro – hipoteca pesada para natureza.

2- Riscos e Consequências de uma mudança de época
Não temos mais referências totalmente seguras para ler e analisar a socie-

dade. Mudanças de época afetam os critérios de compreensão, os valores mais 
profundos a partir dos quais se estabelecem identidades. Surgem ou se agravam 
tendências desafiadoras como o individualismo, o fundamentalismo, o relati-
vismo e diversas formas de unilateralismos.

Essa crise atinge sobremaneira a família – LAICISMO. No campo social e 
econômico, os critérios que regem o mercado regulam também as relações hu-
manas – os pobres tratados como RESIDUOS. A cultura do bem-estar compro-
mete a natureza (consumismo). Práticas preocupantes de banalização da vida: 
manipulação de embriões, práticas abortivas, ausência de políticas públicas, 
violência e corrupção (verdadeiro câncer social).

Origem profunda da crise econômica está na crise antropológica: reduz o 
homem a UMA das suas necessidades – CONSUMO. No âmbito religioso: for-
te pluralismo com práticas marcadas pelo fundamentalismo, emocionalismo, 
sentimentalismo.

No âmbito Católico (26):
Sinal de crise do compromisso comunitário de fé e vida. Persistência a uma 

pastoral de manutenção em detrimento a uma pastoral decididamente missio-
nária, leigos passivos em vez de engajamento na vida social, a tendência à cen-
tralização. Apego a vantagens, celebrações litúrgicas com linguagem inadequa-
da (exalta a subjetividade) e não acessível e tendência da uniformidade, mais do 
que busca da unidade na diversidade.

Cresce a responsabilidade pessoal porque as instituições enfraquecem. Tem-
pos de perplexidade necessitam maior retidão e fidelidade a Cristo e reagir se-
gundo o espírito das bem aventuranças – avanço dos leigos e ordenados.

Os desafios existem para serem superados. Não deixemos que nos roubem 
a força missionária. Faz-se necessária oportunidade para discernir as urgências 
da ação evangelizadora com novo ardor, novos métodos e nova expressão, com 
criatividade pastoral.
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Capítulo III – Urgências na Ação Evangelizadora

Assumir uma pastoral decididamente MISSIONÁRIA, SERVIÇO AOS PO-
BRES, numa atitude de conversão pastoral, VOLTA ÀS FONTES, como cami-
nho da ação evangelizadora – IGREJA EM SAÍDA.

Cinco urgências que precisam estar presentes nos processos de planejamen-
to das Igrejas particulares e instituições eclesiais. São caminhos para a vivência 
e transmissão da fé. Põem a Igreja em movimento de saída de si mesma, de 
missão centrada em Jesus Cristo, de entrega aos pobres. Nas urgências: o dever 
de encontrar Jesus Cristo. Estão também na perspectiva da inculturação.

1ª Urgência - Igreja em Estado Permanente de Missão
Jesus Cristo, 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 missão é fechar-se ao Espírito Santo. Estado permanente de missão 
é sair da comodidade. Missão é o paradigma de toda a obra da Igreja, urgência, 
amplitude e inclusão. Consciência missionária: primeirear - sair ao encontro e 
tomar iniciativa. Consequências da distância em relação a Jesus Cristo e ao Rei-
no: inúmeras formas de desrespeito à vida – ECO integral. Urgência de pensar 
estruturas pastorais que favoreçam a realização da atual consciência missioná-
ria. O que derruba estruturas caducas é a missionariedade. Aparecida convoca 
para a Conversão Pastoral, para ultrapassar os limites de uma pastoral de mera 
conservação para uma pastoral missionária. Não esquecer do compromisso 
com a Missão Continental.

2ª Urgência – Igreja casa da Iniciação à vida Cristã
MISSÃO IMPLICA: Efetiva Iniciação à vida cristã que ajuda as pessoas 

a conhecer Jesus Cristo e não se esgota na preparação para os sacramentos, 
mas se refere à opção por Jesus Cristo; e comunidades mistagógicas que são 
lugares de catequese, de encontro permanente com Cristo. Fundamenta-se na 
centralidade do querigma que desencadeia um caminho de crescimento e ama-
durecimento; exigem-se atitudes: acolhida, diálogo, partilha, escuta da Palavra 
de Deus e adesão à vida comunitária; Implica: estruturas eclesiais apropriadas, 
perfil de catequista – evangelizador e destaca o lugar da liturgia unida ao conte-
údo do anúncio que é o ápice para o qual tende a ação da Igreja e fonte da força 
e da alegria (At 2,46).
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3ª Urgência – Igreja lugar de animação bíblica da vida e da pastoral
Iniciação à vida cristã e Palavra de Deus estão intimamente ligadas. Ignorar 

as Escrituras é ignorar o próprio Cristo, pois ela é Diálogo que Deus estabelece 
conosco. É importante que o povo seja educado e formado para se abeirar das 
Sagradas Escrituras. É necessário o contato pessoal e comunitário com a Pala-
vra de Deus como lugar privilegiado do encontro com Jesus Cristo e anúncio 
para as novas gerações. O excesso de informações exige formação adequada 
que auxilie na síntese, no discernimento e nas escolhas. É necessário escutar a 
voz de Cristo em meio a tantas outras vozes. O Missionário acolhe, é ouvinte 
assíduo da Palavra e a coloca em prática em comunhão com a Igreja. A Palavra 
de Deus dirige-se a todos. É luz para a vida, quantas riquezas nos grupos de vi-
vência. A animação bíblica de toda a pastoral é um caminho de conhecimento, 
interpretação e proclamação da Palavra, comunhão e oração e de evangelização.

4ª Urgência – Igreja comunidade de comunidades
A fé se vive em comunidade (IPd 2, 9-10) implica a comunhão de pessoas 

entre si e delas com Deus Trindade. Comunidade exige convívio, vínculos pro-
fundos, afetividade, interesses comuns. As paróquias têm importante papel na 
vivência da fé – precisam ser comunidades vivas e dinâmicas (conversão pas-
toral) próximas das pessoas. A busca sincera por Jesus pluraliza as formas de 
vida comunitária: comunidade de comunidades: comunidades territorialmente 
estabelecidas e transterritoriais, ainda ambientais e afetivas.

Dois Grandes desafios: a aguda urbanização – vizinhos geográficos não têm 
significados como antigamente; ambientes virtuais que não substituem o con-
tato pessoal.

Preocupam as comunidades fechadas em torno de si mesmas e as soluções 
encontramos no diálogo e na educação para a vivência da unidade na diversi-
dade.

 
5ª Urgência – Igreja a serviço da vida plena para todos

A VIDA É DOM DE DEUS! O Evangelho da vida está no centro da men-
sagem de Jesus. É missão dos discípulos o serviço à vida plena. Diante da vida 
ameaçada e da cultura da morte é necessário a Promoção da cultura da vida. 
Contemplar Jesus nos diversos rostos de sofredores, especialmente, os resíduos 
e sobras (pobres). Não calar-se diante da vida impedida de nascer, da vida sem 
alimentação, moradia, casa, trabalho, etc.

Ratificar e potencializar a “opção preferencial pelos pobres”, implícita à fé 
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cristológica naquele Deus que se fez pobre por nós para nos enriquecer com sua 
pobreza. Não restringir a solidariedade ao gesto imediato da doação caritativa. 
É urgente a atuação no mundo da política – conselhos municipais e o conheci-
mento da Doutrina Social da Igreja - DSI. Avançar na consciência ecológica e 
no serviço testemunhal à vida.

Capítulo IV – Perspectiva de Ação

Orgânica e de acordo com a realidade local - no contexto de 50 anos do 
Vaticano II.

1ª Urgência - Igreja em Estado Permanente de Missão
Anúncio explicito de Jesus e para além da comunidade cristã: os que fre-

quentam e os batizados, porém ausentes (Pastoral); os batizados que não vi-
vem a exigência do batismo; os que não conhecem Jesus (testemunho); os que 
merecem atenção especial (intelectuais, pobres, artistas, políticos, MCS,...); os 
jovens; “300 anos de bênçãos” e JMJ; SMP com visitas sistemáticas “Igreja em 
Saída”; Missão “Ad Gentes” sinal de uma Igreja diocesana madura; dar passos 
no ecumenismo e no diálogo inter-religioso, na busca da fraternidade universal 
dentro do diálogo e cultura do encontro a exemplo de Cristo e dos santos após-
tolos missionários; ampliar o projeto Igrejas Irmãs – região amazônica.

2ª Urgência – Igreja casa da Iniciação à vida Cristã
Catequese catecumenal – vai além de receber sacramentos e não é ocasional, 

isto implica: melhor preparação que não é só doutrinal, mas integral (bíblica, 
mistagógica e litúrgica); implica estreita relação entre a Bíblia, catequese e litur-
gia, para isso, as escolas bíblicas e uma liturgia bem celebrada, animar a vida 
litúrgica das comunidades na Diocese (n. 87) levando em conta sua realidade 
histórica, cultural, eclesial de modo que os cristãos possam tomar parte das 
celebrações de forma ativa, consciente e plena e colher os frutos: formar per-
manentemente, preparar as celebrações, dignidade e avaliação; piedade popular 
(lugar teológico) valorizada e purificada onde for necessária; a iniciação cristã 
com atendimento personalizado (valoriza a experiência da pessoa e estimula a 
buscar à verdade); educação das crianças, adolescentes (PA) e jovens e a famí-
lia (PF) têm papel indispensável. FORMAÇÃO INTEGRADA: encontro com 
Cristo, conversão, discipulado, comunhão e missão. Ela é mais que curso, 
pois integra a vivência missionária e comunitária. A formação dos leigos deve 



54

ser prioridade da diocese (direito e dever) e que seja integrada em um projeto 
orgânico de formação: básica, específica e especializada para os que atuam na 
sociedade (desafio) – ESCOLAS: Diocesana, decanais e paroquiais.

3ª Urgência – Igreja lugar de animação bíblica da vida e da pastoral
É indispensável – para aproximação das pessoas da Palavra de Deus – ora-

ção; cada ação litúrgica esta impregnada da Palavra; homilia fonte de renovação; 
fortalecer as equipes de animação bíblica e grupos de vivência; cursos e escolas 
bíblicas (leigos); possuir a Bíblia colocar nas mãos do povo e ajudá-los a inter-
pretar de maneira adequada; merece destaque a Leitura Orante que favorece o 
encontro com Cristo (seminaristas e ordenados). Favorecer o conhecimento 
bíblico nos ambientes secularizados (universidades, escolas, artísticos,...); utili-
zar os MCS e a Internet, cuidando para não substituir o mundo real; formação 
continuada de ministros (as): bíblica, litúrgica e técnica. 
 
4ª Urgência – Igreja comunidade de comunidades

Acelerar o processo de animação e fortalecimento de comunidades – des-
centralização das paróquias ninguém pode ficar de fora (DA 365); a urgência 
das diaconias (103) e suas equipes diaconais (conselho) aproximando pessoas 
e grupos, indo ao encontro dos afastados e promovendo novas lideranças – ca-
minhando para CEBs (social); os grupos de vivência evangelizando todos os 
ambientes; a Pastoral Vocacional acompanhar as vocações (ordenados, consa-
grados (as) laicato, adolescentes e jovens); promover a diversidade ministerial: 
família, leigos na sociedade; projetos pastorais diocesanos em comunhão (tes-
temunho): diaconos, padres, consagrados (as) e leigos com o Bispo; a formação 
e atuação de assembleias, conselhos e comissões, planejamento com a partici-
pação de todos, executando e avaliando; pastoral de conjunto e orgânica evitan-
do o contra-testemunho da divisão e competição; a articulação da diversidade 
contribui para unidade eclesial. A efetivação do projeto “paróquias irmãs - Igre-
jas irmãs” (dentro e fora da diocese), com um fundo de comunhão e partilha.
 
5ª Urgência – Igreja a serviço da vida plena para todos

Pastoral social estruturada, orgânica e integral – promover e defender a vida; 
serviço à vida: defender e promover a dignidade, tratar o ser humano como fim 
e sem preconceitos; olhar especial merece a Família primeira escola (n. 111) – 
“um dos eixos transversais de toda ação evangelizadora” – animar a vivência da 
santidade matrimonial e reivindicar as condições do bem-estar INTEGRAL da 
pessoa, família e sociedade; defesa da dignidade da mulher, do idoso, da pessoa 
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com deficiência; CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS precisam aten-
ção maior (113) pois estão expostos - drogas, abuso sexual, violência; pastoral 
do menor e da criança, da sobriedade (Cristma); compartilhar a preocupação 
dos trabalhadores (sindicatos e associações), economia solidária, agroecologia, 
agricultura familiar e o desenvolvimento sustentável e solidário.

ATENÇÃO AOS MIGRANTES – brasileiros no exterior, os sazonais (mão 
de obra barata), tráfico de pessoas, explorados pela terceirização, e os Imigran-
tes que buscam oportunidade aqui em nossas terras – estabelecer estruturas e 
acompanhar.

Promover o respeito às diferenças – superar o preconceito, combatendo as 
discriminações, afinal a Igreja deve ser a primeira defender os direitos huma-
nos; apoiar iniciativas em prol da inclusão social – indígenas, afro, população 
de rua. A Igreja advogada dos pobres – denunciar discriminações. Formação 
de pensadores e pessoas que estejam em níveis de decisão “novos areópagos” 
– universidade (diálogo fé e razão); MCS investir na capacitação; empresários, 
políticos, líderes comunitários, pastoral da cultura; resaltamos o cuidado com a 
vida do planeta (Amazônia) o que requer a presença profética, educar para pre-
servação, o uso do solo e do ar, reciclagem – ECOLOGIA INTEGRAL E desen-
volvimento sustentável. Promover a participação social e política dos cristãos 
leigos; com a crise da representação é necessário o fortalecimento da sociedade 
civil; a luta contra a CORRUPÇÃO; parcerias com instituições na execução de 
políticas públicas na defesa do bem comum; participação ativa, NOS CON-
SELHOS DE DIREITO à luz da Doutrina Social da Igreja. JESUS QUER QUE 
TOQUEMOS A MISÉRIA HUMANA por meio das pastorais sociais: favelas, 
drogadição, AIDs, cárcere, moradores de rua... . Educar no conhecimento da 
DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA (n. 127) – destaque na formação e planos 
pastorais.

Conclusão
Planejar não é só técnico, mas carregado de sentido espiritual, por isso pre-

cisa ser rezado e ser motivo de louvor e petição, faça isso no planejamento pa-
roquial através do conselho paroquial, diaconal e assembleias.

Confiemos à Mãe de Lourdes nossa padroeira – INSPIRADORA.

Síntese - Pe. Jefferson Nogueira da Matta
Coordenador Diocesano da Ação Evangelizadora.
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DIRETRIZES REGIONAL SUL 2 DA CNBB 2015-2019
Aprovadas na 36ª Assembleia do Povo de Deus

25 a 27 de Setembro de 2015

Os participantes da Assembleia do Povo de Deus, representantes de toda a 
Igreja no Paraná, de modo enfático, pedem que as atuais Diretrizes sejam di-
vulgadas amplamente em todos os espaços eclesiais, incluindo os seminário e 
demais casas de formação.

1ª URGÊNCIA: IGREJA EM ESTADO PERMANENTE DE MISSÃO 
“Ide e fazei discípulos em todas as nações” (Mt 28,19)
- Sustentar a Missão Católica Beato Paulo VI;
- Empenhar todas as forças vivas das comunidades paroquiais (Conselhos de 
Pastoral, Econômicos...) para que tenham em grande apreço a missionariedade 
como dimensão constitutiva da própria Igreja; 
- Valorizar a PASCOM como instrumento de missionariedade; 
- Fortalecer os organismos a serviço da atividade missionária: COMIDIs, CO-
MIPAs, COMISEs, Pontifícias Obras Missionárias (Infância e Adolescência 
Missionária, Juventude Missionária...). 

2ª URGÊNCIA: IGREJA CASA DA INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ 
“Não nascemos cristãos, mas nos tornamos” (Tertuliano)
 - Dar continuidade ao processo de Iniciação à vida Cristã com crianças, adoles-
centes e adultos, com destaque para a reciprocidade entre catequese e liturgia;
 - Rever, em perspectiva catecumenal, a preparação aos sacramentos do batis-
mo e do matrimônio.

3ª URGÊNCIA: IGREJA CASA DA PALAVRA DE DEUS 
“Por causa da tua palavra lançarei as redes” (Lc 5,5) 
- Promover a Leitura Orante tornando-a presente em todos os encontros ecle-
siais; 
- Incentivar escolas que proporcionem formação bíblico-teológica-pastoral. 

4ª URGÊNCIA: IGREJA COMUNIDADE DE COMUNIDADES
 “Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum” (At 
2,44)
- Promover e articular os grupos de reflexão em suas diferentes expressões;
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- Fortalecer o sentido comunitário contemplando de maneira especial a diversi-
dade de ministérios. Valorizar as lideranças e os Conselhos; - Valorizar e apoiar 
o Diaconato Permanente; 
- Promover a Pastoral do Dízimo como expressão de fé e pertença à comuni-
dade;
 - Favorecer ações comuns entre pastorais, organismos e movimentos eclesiais; 
- Dar continuidade ao processo de setorização das comunidades; - Estimular o 
aprofundamento da Pastoral Urbana.

5ª URGÊNCIA: IGREJA A SERVIÇO DA VIDA PLENA 
“Eu vim para que todos tenham vida” (Jo 10,10)
- Apoiar de maneira concreta a situação dos migrantes no Paraná;
- Estimular o conhecimento e a adesão à doutrina Social da Igreja como manei-
ra constitutiva de fidelidade ao Evangelho;
- Retomar e fortalecer as escolas de Educação Política e Fé; 
- Participar ativamente junto aos Conselhos de Direitos (DGAE, n. 124); 
- Defender, com olhar misericordioso, a dignidade da vida humana desde a 
concepção até o seu fim natural com atenção especial às situações de vulnera-
bilidade social; 
- Acompanhar e fortalecer as Pastorais Sociais; - Educar para a preservação da 
natureza e o cuidado com a ecologia humana (DGAE, n. 122); 
- Continuar o processo da conscientização dos problemas relativos a festas com 
bebidas alcoólicas (Doc. 100, n. 286). - Cuidar da família por meio de uma pas-
toral intensa, vigorosa e frutuosa (DGAE n. 111).

Palavra de Dom Geremias Steinmetz
O texto a seguir, é de Dom Geremias Steinmetz, assessor da 36ª Assembleia 

do Povo de Deus: As Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil 2015-2019 repetem, na sua estrutura, as anteriores. Foram acrescidas ao 
texto, porém, as ideias fundamentais do Papa Francisco nos seus discursos aos 
Bispos do Brasil e aos Bispos do CELAM presentes na JMJ – RJ 2013 e, de 
modo especial, na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium e no Motu Pro-
prio Misericordiae Vultus que proclama o Ano Santo da Misericórdia. Somos 
todos discípulos de Jesus Cristo e formamos a Igreja. Ele é a fonte de tudo o 
que a Igreja é e de tudo o que ela crê. Em sua missão evangelizadora, ela não 
comunica a si mesma, mas o Evangelho, a palavra e a presença transformadora 
de Jesus Cristo, na realidade em que se encontra. As DGAEs chamam atenção 
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sobre a importância de conhecer a realidade do nosso derredor para o traba-
lho evangelizador. A Igreja é comunidade, mas o conceito de comunidade, de 
pertença, está em crise e precisamos fortalecê-lo com o nosso trabalho para as-
segurarmos comunidades fortes e bem expressivas no seu trabalho evangeliza-
dor. Educar bem os cristãos para que o testemunho pessoal assegure a presença 
eclesial na sociedade. A realidade histórica atual nos impõe que evangelizar é, 
em primeiro lugar, dar testemunho. Somos atingidos, também na fé, pela mu-
dança de época, pela globalização que envolve todos os setores da vida. Surgem 
e se agravam tendências desafiadoras como o individualismo, o fundamenta-
lismo, o relativismo e diversas formas de unilateralismos. Esta crise cultural 
atinge, sobremaneira, a família. As cinco urgências chamam atenção para cinco 
pontos essenciais da vida e crescimento da Igreja: A Missão – chamados a estar 
em estado permanente de missão; A Iniciação à Vida Cristã – além de falar 
de Jesus Cristo, é preciso ajudar as pessoas a conhecê-lo, fascinar-se por ele e 
optar por segui-lo; A Palavra de Deus – Deus se dá a conhecer no diálogo que 
estabelece conosco; A Comunidade – sem a vida de comunidade não há como 
efetivamente viver a proposta cristã; O Serviço à Vida Plena – o Evangelho da 
vida e está no centro da mensagem de Jesus.
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DIOCESE DE APUCARANA

PROJETO PARÓQUIAS SOLIDÁRIAS

1. INTRODUÇÃO 
Quando falamos em Igreja ocorre-nos pensar principalmente na instituição 

hierarquicamente organizada. É importante ter presente que Igreja é, antes de 
tudo, comunhão de pessoas de fé. Comunhão de pessoas que fizeram experiên-
cia pessoal de Deus em Jesus Cristo e que decidiram iniciar com Ele um cami-
nho de encontro, intimidade, amizade, amor e compromisso. 

O encontro pessoal com Jesus Cristo traz como consequência o relaciona-
mento com os que fazem a mesma experiência e assumem a mesma opção de 
viver como seus discípulos missionários. A fé comum cria um laço de parentes-
co espiritual entre os discípulos de Jesus: “Todos vocês são irmãos” (Mt 23,8b). O 
Salmo 133 (132) canta: “Vejam como é bom, como é agradável os irmãos viverem 
juntos” (v.1). Verdadeiramente, será motivo de atração a Cristo Jesus se trans-
mitirmos, com palavras e atos, neste mundo torturado pelo pecado do egoísmo, 
do consumismo e do individualismo, o que os primeiros cristãos ouviram da-
queles pagãos que os observavam com admiração: “Vejam como eles se amam”, 
porque “todos os que abraçavam a fé eram unidos e colocavam em comum todas 
as coisas” (At 2,44)! Na verdade, este é o mandamento maior que Jesus nos dei-
xou: “Se vocês tiverem amor uns para com os outros, todos reconhecerão que vocês 
são meus discípulos” (Jo 13,35). 

Somos responsáveis uns pelos outros. Isto requer de nós um olhar aten-
to para os que pertencem à mesma Igreja Diocesana e ao mesmo presbitério. 
Quem são? Como vivem? Quais são seus sofrimentos e as suas alegrias? Quais 
são suas necessidades? O zelo para que ninguém carregue seu fardo sozinho, 
torna o nosso testemunho de discípulos missionários mais coerente e transpa-
rente: “Se você fizer isso, a sua luz brilhará como a aurora, suas feridas vão sarar 
rapidamente, a justiça que você pratica irá à sua frente e a glória de Deus virá 
acompanhando você” (Is 58,8). 

A comunhão fraterna não deve esgotar-se no interior da própria comuni-
dade paroquial, deve alcançar a diocesaneidade. Nossa vocação é viver a co-
munhão não em círculo fechado, mas em círculos concêntricos cada vez mais 
amplos, como aqueles formados pela pedra lançada nas águas de um lago. É 
necessário haver corresponsabilidade entre nós. Como pode uma comunidade 
bem aquinhoada de recursos humanos e materiais ficar tranquila quando ou-
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tras não têm nem sequer um lugar para se reunir e celebrar? 
É necessário um olhar atento e sensível para as necessidades e realidade dos 

outros. Como diz um adágio da sabedoria popular: “O que os olhos não vêm, 
o coração não sente” ou “longe dos olhos, distante do coração”. E não basta um 
olhar superficial. É necessário olhar com o coração, colocando-se no lugar do 
outro. Neste momento da caminhada pastoral da nossa Diocese, é necessário 
e urgente a implantação deste projeto denominado “Paróquias Irmãs”. Atual-
mente, várias iniciativas de solidariedade às paróquias mais pobres têm surgido 
de maneira aleatória, espontânea e unilateral – seguramente suscitadas pelo 
Espírito de Cristo – mas agora compete a nós assumir, ampliar e organizar estas 
ações de modo coordenado e sistemático, com a metodologia do amor cristão. 

O amor cristão é ainda destinado a abrir-se para horizontes cada vez mais 
amplos até atingir a sociedade inteira. Desta forma, o Projeto Paróquias Irmãs 
além de ser fonte de verdadeira conversão, comunhão e integração entre os 
cristãos e suas comunidades de fé, possui um significado evangélico explícito 
que vai além das fronteiras geográficas. Para nós da Diocese de Apucarana, 
sob a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, é um imperativo dizer não ao 
individualismo pós-moderno, ao consumismo desenfreado, ao egoísmo mor-
tal... em que cada um quer ser autônomo para construir sozinho e livremente, 
à la carte, o seu ambiente pessoal e paroquial. Vivemos na era do império do 
subjetivismo: cada um vive e se serve como bem lhe aprouver! Essa muralha de 
autonomia, egoísmo e individualismo tem um custo alto, frequentemente im-
pondo inquietações humanas patológicas em que pessoas e comunidades são 
transformadas em ilhas de isolamento. É preciso contornar esta triste situação. 
E o Projeto Paróquias Irmãs é um meio efetivo e eficaz de nos tornar mais fra-
ternos, solidários e cristãos.

2. OBJETIVO 
Constituir efetivamente um órgão de ajuda mútua entre as comunidades pa-

roquiais através de um fundo econômico, a nível diocesano, destinado a ajudar 
as paróquias com dificuldades financeiras. Esta ajuda será destinada, funda-
mentalmente, para construções de capelas, casas paroquiais, centros catequéti-
cos e outras edificações necessárias para a evangelização. Também pode servir 
para outras finalidades, desde que haja demonstração explícita da necessidade. 

3. JUSTIFICATIVA 
Temos assistido ao avançado êxodo rural brasileiro, que também tem atingi-
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do nossa Diocese nas últimas décadas. Enquanto algumas cidades e paróquias 
vão se esvaziando demograficamente, o inverso acontece em cidades como 
Apucarana e Arapongas. Vemos novos bairros surgirem e serem habitados em 
questão de dias, normalmente conjuntos habitacionais formados por centenas 
de famílias pobres. 

As paróquias, especialmente, destas duas cidades, por falta de recurso finan-
ceiro, não conseguem chegar a tempo de adquirir terreno e fazer as edificações 
necessárias e funcionais para o atendimento pastoral. 

Embora, destacamos as cidades maiores, evidentemente, temos ciência de 
que nas paróquias em municípios menores poderão ocorrer necessidades fi-
nanceiras, e também com elas devemos contribuir, com espírito e sensibilida-
de de cristãos, desde que comprovadas as reais necessidades. Mas, geralmente, 
estas paróquias, além de terem estruturas suficientes – e exatamente por tê-las  
contam com facilidades e estratégias de arrecadação e de suprimento. 

O apelo a esta iniciativa, certamente, não nasce e nem pode vir de um decre-
to episcopal! Ela tem que proceder da própria natureza da fé cristã, como nos 
anuncia São Lucas nos Atos dos Apóstolos: “Os que aceitaram a fé (...) eram as-
síduos em escutar os ensinamentos dos Apóstolos, na solidariedade, na fração do 
pão e nas orações. Os fiéis estavam todos unidos e possuíam tudo em comum; ven-
diam bens e posses, e os repartiam segundo a necessidade de cada um” (2,41-45). 

Assim, pretendemos responder às urgências da Ação Evangelizadora, com 
verdadeiro vigor missionário, neste Ano da Fé, preparando-nos para celebrar o 
Jubileu Áureo da nossa Diocese (1.965-2.015). Com este projeto, somos convo-
cados a realizar nossa missão divina a partir desta realidade que nos interpela, e 
como Igreja testemunhar nossa comunhão de discípulos missionários. 

4. OPERACIONALIZAÇÃO 

1. Constituir um Fundo Diocesano de Solidariedade interparoquial, da se-
guinte forma: 

1.1 1% do total das receitas de cada paróquia a ser enviada mensalmente à 
Cúria Diocesana, que o repassará ao fundo.

1.2 1% do total das receitas da Cúria Diocesana a ser depositada mensal-
mente no fundo.

1.3 1% do total das receitas da Gráfica, da Univale e da Loja Eclesiática. 

2. Paróquias que quiserem poderão ajudar com um percentual maior. Tam-
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bém poderão colaborar livremente os padres, os fiéis e empresas. 

3. O gerenciamento desse fundo será feito pelo Conselho Administrativo 
do Fundo de Solidariedade (CAFS), constituído pelo bispo diocesano, vigário 
ecônomo e decanos. 

4. O CAFS deliberará sobre os pedidos recebidos e sobre a ordem de libera-
ção de recursos e estabelecerá as prioridades entre as paróquias requerentes e 
os critérios a serem observados para cada paróquia favorecida. 

5. Os recursos serão liberados pelo CAFS, mediante a apresentação e apro-
vação do projeto. 

6. O pedido respeitará a seguinte ordem sequencial de trâmite: 
6.1 Em formulário próprio e assinado pelo pároco deverá ser apresentado ao 
Decanato ao qual pertence a paróquia, através do Decano. 
6.2 Deverá ser discutido primeiramente pelo clero que compõe o Decanato e, 
por este deliberado. Este poderá requerer ulteriores informações; poderá rejei-
tar o projeto ou modificá-lo. Somente quando aprovado nesta instância, será 
encaminhado pelo Decano ao CAFS.

6.3 O CAFS deliberará sobre o pedido, aceitando, rejeitando ou modificando 
o projeto. Poderá requerer ulteriores informações, caso julgue necessário. A 
decisão constará das motivações que a sustenta e será entregue ao requerente 
através do Decano, que anunciará a decisão em momento oportuno aos demais 
membros do Decanato. 

7. Constatada irregularidades administrativas e/ou pastorais, a comunida-
de paroquial será orientada pelo CAFS a efetuar as devidas adequações, como 
condição para receber o auxílio.

8. O CAFS fará prestação de contas mensais às paróquias, de todas as recei-
tas, débitos e investimentos efetuados. 

9. A ajuda será destinada, preferencialmente, para a edificação de capelas, 
centros catequéticos, casas paroquiais e outras construções necessárias à evan-
gelização. 

10. Finalidades específicas como despesas com água, luz, telefone, internet, 
manutenção do padre, taxa da Cúria, aquisição ou manutenção de veículos e 
outras, podem ser contempladas desde que haja demonstração explícita da ne-
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cessidade. 

11. A Paróquia contemplada é obrigada a apresentar todas as notas fiscais 
que comprovem a autenticidade das despesas. 

12. A falta de prestação de contas ou irregularidades na mesma implicará na 
suspensão imediata dos auxílios. 

13. Fica vedada qualquer contribuição unilateral e particular de paróquia 
para paróquia. 

14. Este Projeto será regido autonomamente, conforme as normas aqui apre-
sentadas. 

15. Este projeto poderá ser alterado somente com proposição apresentada 
ao CAFS, por qualquer padre que atua na diocese, ou por iniciativa do próprio 
CAFS, quando julgar necessário. A aprovação, porém, deve ser feita pelo pres-
bitério da Diocese. 

16. Este Projeto entrará em vigor em 1 de janeiro de 2016. 

Obs.: O CAFS deverá elaborar o Regimento Interno e não se esquecer de enca-
minhar a elaboração do Projeto de Solidariedade Pastoral Interparoquial (PSPI), 
previsto no PLADAE.

Aprovado pelos Presbíteros da Diocese de Apucarana no dia 08 de outubro de 2015

Gratidão a todos os presbíteros e equipe de decanos até 2015 e ajuda do Pe 
Domingos Sávio Lazarim.

Coordenador diocesano da Ação Evangelizadora
Pe Jefferson Nogueira da Matta
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