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2015 - 2019
Diretrizes da Ação Evangelizadora da Arquidiocese de Campinas

Objetivo Geral da Arquidiocese de Campinas
EVANGELIZAR,
a partir de Jesus Cristo e 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.

Urgências da Ação Evangelizadora
1. ‘Igreja em estado permanente de missão’;
2. ‘Igreja: casa da iniciação à vida Cristã’;
3. ‘Igreja: lugar de animação Bíblica da vida e da pastoral’;
4. ‘Igreja: comunidade de comunidades’;
5. ‘Igreja a serviço da vida plena para todos’.

Apresentação de
Dom Airton José dos Santos
Arcebispo Metropolitano de Campinas
Aos Presbíteros e Diáconos que exercem seu ministério em nossa Arquidiocese
de Campinas;
Aos Religiosos que estão presentes em nossa Arquidiocese e que, com o
testemunho de sua consagração, deixam transparecer o amor radical de Deus por
seu povo, anunciando-lhe, Sua presença misericordiosa;
Aos fiéis leigos que buscam viver, lá onde Deus os colocou, os valores do Reino
do Céu, colocando em prática a graça batismal, testemunhando seu amor a Deus e
ao próximo e assumindo sua responsabilidade na Missão que a Igreja recebeu de
nosso Senhor Jesus Cristo,
Apresento este texto, fruto do amadurecimento e da compreensão eclesial
quanto à Ação Pastoral a ser realizada por nossa Arquidiocese.
Motivados e inspirados pelo Evangelho de Cristo, ouvimos, com grande alegria,
as palavras fortes do Santo Padre, o Papa Francisco, que convoca toda a Igreja para
ser Missionária, anunciadora da misericórdia do Pai e testemunha fiel do Senhor
Jesus Cristo que veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Alegramo-nos, imensamente, com os frutos da Assembleia Diocesana deste
ano de 2015 e com o desdobrar da inspiração que nos deu, seja para nossas
Paróquias e Comunidades, seja para o fortalecimento do exercício do Ministério de
nossos Padres e Diáconos.
Transparece, nestas novas diretrizes do nosso Plano de Pastoral Orgânica,
nossa proximidade efetiva com as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja
no Brasil, para o quadriênio 2015-2019, através do Objetivo Geral que assumimos
integralmente na organização de nossa vida eclesial.
Saibamos dar consistência às orientações destas diretrizes para sermos um
sinal transparente de nosso Senhor Jesus Cristo que veio para servir e não para ser
servido.
Que Nossa Senhora da Conceição, Padroeira de Nossa Arquidiocese, nos
inspire o seu sentimento de amor a Deus e ao próximo e sua atitude de serviço a
Cristo e seu Evangelho.
Com uma especial bênção, faço votos de que nossa querida Arquidiocese, nos
seus leigos, Padres, Religiosos, seminaristas com todo o povo de Deus, seja, cada
vez mais, servidora e testemunha fiel.

Dom Airton Jose dos Santos
Arcebispo Metropolitano de Campinas
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INTRODUÇÃO
“A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se
encontram com Jesus... Com Jesus Cristo, a alegria renasce sem cessar” (EG
01). Ao ler o Plano de Pastoral Orgânica convidamos a todos para uma nova
etapa evangelizadora, marcada por essa alegria de indicar caminhos para o
percurso da Igreja nos próximos anos.
A Evangelização é a finalidade da Igreja: Entendemos por evangelização
a totalidade de ações da Igreja em função de Anunciar, Celebrar e Viver o
Evangelho de Jesus Cristo. E, como a evangelização é um todo, é preciso que
seja realizada de forma orgânica, isto é, como uma Pastoral planejada,
programada e realizada mediante uma espiritualidade de Comunhão e
Participação, como nos ensinam o Concílio Vaticano II e os documentos
produzidos pelo episcopado do Brasil, da América Latina e pelo Papa
Francisco.
O Planejamento Pastoral Participativo foi o caminho escolhido para
orientar a Arquidiocese de Campinas, por entendermos que uma ação bem
planejada é fruto da precisão e do ordenamento do processo de vivência numa
comunidade cristã e do testemunho que seus membros são chamados a dar.
Desde a elaboração do 7º Plano de Pastoral Orgânica, fomos iluminados
pela Carta Pastoral do saudoso Dom Bruno Gamberini e assumimos o
compromisso de alinhar o Objetivo Geral de nossa Igreja arquidiocesana ao
texto apresentado pelas Diretrizes Gerais da CNBB.
O 7º PPO foi edificado e assumido pela Arquidiocese com os pés no
chão, os olhos no horizonte e as mãos na massa. Os pés no chão nos fazem
sentir e presenciar a realidade para que, em vista do trabalho nela
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desenvolvido, seja apontado o caminho evangelizador; os olhos no horizonte
são os olhos da fé e os ouvidos do coração que nos indicam pontos de luz e
motivação para uma renovada pastoral que responda aos desafios que a
realidade nos coloca; as mãos na massa foram articuladas em três grandes
eixos, interligados entre si, e vivenciados como grandes pontos de força do 7º
Plano: uma Igreja que Acolhe, uma Igreja que se Renova e uma Igreja do
Serviço Solidário.
Com a chegada de Dom Airton José dos Santos para pastorear nossa
Igreja, esse processo foi enriquecido com as Disposições para a atualização do
7º PPO. Estas disposições marcam uma história que vem sendo construída há
mais de um século e indicam os referenciais fundamentais para que a nossa
Igreja apareça como sinal luminoso para todos os que buscam Jesus Cristo,
Caminho, Verdade e Vida. A elaboração das disposições reafirmou o desejo
de que nosso testemunho de Fé seja vivido no serviço solidário e na ação
social.

Com a publicação das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da
CNBB para o período 2015-2019, a Arquidiocese de Campinas se
sentiu desafiada a reorganizar o Plano de Pastoral com o objetivo de
ajudar a Igreja local a se manter ativa, inspirada e alinhada às
urgências para a ação evangelizadora apresentadas pela Igreja do
Brasil. Com um trabalho de estudo e aprofundamento, nossa Igreja
Particular se apropria das inspirações do episcopado brasileiro para
enriquecer e apresentar sob uma nova metodologia o seu Plano de
Pastoral Orgânica.
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Esse texto que agora apresentamos traz nossas propostas e disposições
sob a forma de perspectivas de ação, do mesmo modo utilizado pela CNBB.
Essas perspectivas devem agora iluminar o caminho de nossa Igreja, para que,
por meio do planejamento pastoral participativo (ponto inicial do nosso
caminho), possamos responder aos desafios que nos cercam.
Que esse subsídio reorganizado nos ajude a desenvolver a “pastoral do
coração”, a mistagogia (nosso constante aprendizado a partir do Mistério
Pascal do Senhor) e a vivência de uma espiritualidade trinitária, eucarística e
pascal. Que esse texto nos inspire ainda mais a sermos cristãos empenhados
no amor-serviço, protagonistas de uma Igreja “em saída”, para a glória de
Deus e para a salvação de todos.
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Capítulo 1
PARTIR DE JESUS CRISTO

1.

“Jesus Cristo fez de nós um Reino de Sacerdotes para seu Deus e Pai”

(Ap. 1,6a). Essa exortação do autor sagrado nos serve de iluminação para
iniciarmos uma reflexão sobre a inquietante pergunta que o Papa Francisco faz
à Igreja, de modo geral, e a cada um de nós, em particular: “O que Deus pede
a nós?”. A chave dessa resposta está no sacramento do Batismo, origem de
toda a vida cristã. Nele, assumimos o compromisso e recebemos a Graça de
orientar a nossa vida cotidiana e o nosso agir pastoral em Cristo - centro, fonte
e meta da nossa existência - no lugar onde Deus nos colocou.

2.

Somos os cidadãos do Reino que Jesus inaugurou e, por isso, pedimos ao

Pai, na força do Espírito, como o Senhor nos ensinou: “Venha a nós o Vosso
Reino”. Queremos colaborar, com todo ardor missionário, para que a
Arquidiocese de Campinas seja a Igreja que Jesus Cristo deseja, espalhando as
sementes do Reino, trabalhando na sua messe.

3.

A primeira palavra no nosso Objetivo Geral é “Evangelizar”, ou seja,

anunciar a boa nova da salvação em Jesus Cristo, a partir do encontro com
Ele. Este anúncio toca o presente e o futuro dos tempos. Cristo é o rosto da
Palavra que orienta o caminho, provoca uma confissão de fé e nos chama à
conversão de vida. A partir Dele, a Igreja deve ser missionária e profética,
samaritana e misericordiosa, portadora de vida e de esperança. Como disse o
Apóstolo Paulo: “Anunciar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É
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antes uma necessidade que se me impõe. Ai de mim, se eu não evangelizar
(1Cor 9,16)”.

4.

Na força da missão de Jesus - “O Espírito do Senhor está sobre mim, pois

Ele me consagrou com a unção para evangelizar os pobres: enviou-me para
proclamar a libertação aos presos e, aos cegos, a recuperação da vista; para dar
liberdade aos oprimidos e proclamar um ano de graça da parte do Senhor” (Lc
4,18-19) - somos convocados a assumir permanentemente a missão
evangelizadora, condição fundamental para guardar e reviver o clima pascal
de alegria no Espírito, que animou a Igreja em seu nascimento e a sustenta em
todos os momentos de sua História.

5.

O discípulo nasce pela fidelidade que brota do encontro com Cristo - um

encontro pessoal - e se desenvolve pela força da atração que permanece na
experiência de comunhão dos discípulos de Jesus. Como Igreja nos
comprometemos a ser sinal visível da salvação realizada por Jesus Cristo e
estamos comprometidos, também, em anunciar esta salvação a todos os
homens e mulheres, sendo sal da terra e luz do mundo, empenhados em
promover a graça do encontro pessoal com Jesus Cristo em todos os âmbitos
da Ação Evangelizadora: pessoal, comunitário e social.

6.

O encontro com Jesus Cristo na Palavra, nos Sacramentos, na prática da

religiosidade popular e no acolhimento dos pobres nos leva a seguir o caminho
do Senhor. Fortalece-nos como seus discípulos e discípulas, para viver, amar,
perdoar, cuidar dos mais pobres e dos pequeninos. Esse encontro é o fio
condutor de um processo que culmina na maturidade do discípulo e discípula e
11

deve renovar-se constantemente pelo testemunho pessoal, pelo anúncio do
Evangelho e pela ação missionária da comunidade. É na comunidade
missionária que desabrocham as vocações e ministérios e nela todos devem
encontrar os tempos e espaços adequados para sua devida formação, num
processo de preparação para a missão - disposição primeira de todo aquele
que, pelo batismo, adere ao Cristo e ao Seu corpo místico, a Igreja.

7.

Neste sentido entendemos o discipulado como amadurecimento constante

do reconhecimento do Cristo como verdadeiro rosto da Palavra, Verbo
encarnado do Pai. O amor a Ele e o consequente seguimento de Jesus Mestre
são ainda mais alimentados quando também se aprofunda a experiência de sua
Pessoa, de seu ensinamento e do Mistério Pascal, graças à catequese
permanente e à vida sacramental encarnada no dia a dia das nossas
comunidades.

8.

Queremos ser uma Igreja unida na fé em Jesus Cristo para testemunhar

sempre a sua vitória sobre as trevas do pecado e da morte. Desejamos viver
“em saída”, para levar a novidade da Salvação em Cristo aos cenários sempre
novos que trazem os ritmos e vicissitudes dos tempos. Temos em mente que
esse desapego de si em favor daqueles que estão nas periferias geográficas e
existenciais requer um processo permanente de conversão, tanto no âmbito
pessoal quanto na vida comunitária-pastoral, para que estejamos sempre com
nossos olhos na direção do anúncio do Reino de Deus, por meio de um
autêntico testemunho de comunhão e participação.
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9.

Como Igreja discípula, missionária, profética e misericordiosa, somos

chamados a testemunhar nosso batismo, nossa fé, nosso fervor. “Portanto,
conservemos a suave e reconfortante alegria de evangelizar, mesmo quando
for preciso semear com lágrimas! Isto constitua para nós - como para João
Batista, para Pedro, para Paulo, para os outros apóstolos e para uma multidão
de admiráveis evangelizadores no decurso da história da Igreja - um impulso
interior que ninguém nem nada possam extinguir. O mundo do nosso tempo
que procura, ora na angústia, ora na esperança, possa receber a Boa Nova dos
lábios, não de evangelizadores tristes e desencorajados, impacientes ou ansiosos, mas sim de ministros do Evangelho cuja vida irradie fervor, pois foram os
que receberam primeiro em si a alegria de Cristo, e são aqueles que aceitaram
arriscar a sua própria vida para que o Reino seja anunciado.” (EN, 80).
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Capítulo 2
MUDANÇA DE ÉPOCA: DESAFIOS DA REALIDADE

10. Jesus sempre pode renovar a nossa vida e nossa comunidade e a proposta
cristã, ainda que atravesse períodos obscuros e fraquezas eclesiais, nunca
envelhece. Sempre que queremos voltar à fonte e recuperar o frescor original
do Evangelho, despontam novas estradas, métodos criativos, outras formas de
expressão, sinais eloquentes, palavras cheias de renovado significado para o
mundo atual. Na realidade toda ação evangelizadora autêntica é sempre nova.
Em qualquer forma de evangelização, o primado é sempre de Deus. A
verdadeira novidade é aquela que o próprio Deus misteriosamente quer
produzir, aquela que Ele inspira, aquela que Ele provoca, aquela que Ele
orienta e acompanha de mil e uma maneiras.

11. No Concílio Vaticano II, a Igreja percebeu a necessidade de se atualizar
para melhor servir ao povo. O Concílio insistiu que, para realizar a
Evangelização, a Igreja precisava se preparar, planejar suas ações e promover
ações conjuntas; por isso sugeriu que todas as Dioceses planejassem a sua ação
pastoral. Assim, a partir da realidade da Igreja de Campinas cada comunidade é
convidada a conhecer bem os desafios locais, entre os quais tem que viver e
com os quais tem que interagir no cumprimento de sua missão. Observamos que
nesta mudança de época não faltam sinais de esperança, constata-se o avanço do
trabalho. Os desafios existem para serem superados (EG, 12).
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CAMINHOS PARA EVANGELIZAR NA REALIDADE ATUAL
12. Na perspectiva de discípulos missionários de Jesus Cristo: “Caminho,
Verdade e Vida”, destacamos os principais aspectos que, por um lado, nos
desafiam e, por outro, nos encorajam, na missão de evangelizar, à luz da fé.
“Evangelizar é em primeiro lugar, dar testemunho” (DGAE, 17), vivenciando
o sentido original das primeiras comunidades cristãs (At 2,44-47).

13. A Sagrada Escritura, o Documento de Aparecida, a Exortação Apostólica
“Evangelii Gaudium”, a Bula “Misericordiae Vultus”, alguns discursos do
Papa Francisco no CELAM e outros dirigidos ao Episcopado brasileiro, seus
gestos e iniciativas, o Ano da Vida Consagrada, o Jubileu Extraordinário da
Misericórdia, o Jubileu do Concílio Vaticano II, o Catecismo da Igreja
Católica, os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora da Conceição
Aparecida, entre outros, serviram de inspiração para a elaboração das
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil para o período
2015-2019 e nos iluminam igualmente no caminho pastoral da Arquidiocese
de Campinas. Somem-se igualmente as inspirações vindas do Sínodo da
Família, a partir do seu instrumento de trabalho.

14. Nas palavras textuais do Papa Francisco: “Aumentam algumas doenças.
O medo e o desespero apoderam-se do coração de inúmeras pessoas, mesmo
nos chamados países ricos. A alegria de viver frequentemente se desvanece;
crescem a falta de respeito e a violência, a desigualdade social torna-se cada
vez mais patente. É preciso lutar para viver e muitas vezes viver com pouca
dignidade. Esta mudança de época foi causada pelos enormes saltos
qualitativos, quantitativos, velozes e acumulados que se verificam no
15

progresso científico, nas inovações tecnológicas e nas suas rápidas aplicações
em diversos âmbitos da natureza e da vida. Estamos na era do conhecimento e
da informação, fonte de novas formas de um poder muitas vezes anônimo”
(EG, 52).

15. O Documento de Aparecida também nos oferece considerações
importantes sobre a globalização das mudanças no planeta como um todo e
recorda as palavras do Papa Emérito Bento XVI em seu discurso de abertura
da V Conferência do CELAM: “Só quem reconhece Deus, conhece a realidade
e pode responder a ela de modo adequado e realmente humano” (discurso
inaugural do Papa Bento XVI na V Conferência do CELAM, em Aparecida).

16. Entre as 9 cidades que compõem a Arquidiocese de Campinas, 8
integram a Região Metropolitana de Campinas, com contrastes geográficos,
sociais e econômicos que sugerem um olhar atento às suas implicações na vida
das pessoas: os avanços tecnológicos, o fenômeno da conurbação, a
globalização, os reflexos da internacionalização da economia e as implicações
no modelo de estrutura familiar católica, caracterizando uma mudança de
época.

17. A realidade histórica da Igreja é lembrada por Dom Bruno, em sua Carta
Pastoral em 08/12/2008, ao afirmar: “Ela é divina e humana, é peregrina na
história e por isso não pode ser somente espiritual e invisível. É encarnada e
aparece como corpo social, ‘organismo visível, sociedade dotada de órgãos
hierárquicos’ (LG, 8) Nela todo poder é serviço exigente à liberdade dos filhos
de Deus em nome de Jesus Cristo, o Servo de todos. Daí a necessidade da
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instituição. A liberdade sem instituição vira anarquia e morre, a instituição
sem liberdade acaba se tornando sistema impessoal. A Igreja é sociedade
(porque é constituída de pessoas), é instituição (porque é organizada), mas não
é sistema, porque é comunidade de encontro pessoal e, portanto, é comunhão
na força do Evangelho” (CP, 32).

18. O fenômeno da globalização privilegia o consumo e o lucro,
comprometendo o equilíbrio e harmonia na sociedade, impelindo as pessoas à
cultura do ter, sobrepondo-se ao ser, valorizando o sucesso pessoal em
detrimento das práticas de solidariedade, de fraternidade e de cooperação
mútua, cabendo ao processo de evangelização despertar no povo de Deus,
presente em nossa Arquidiocese, a consciência da importância da busca
incessante de um encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo, a partir da
prática dos ensinamentos contidos no Evangelho e assumidos como
verdadeiro querigma: “Buscai antes o Reino de Deus e a sua justiça e todas
estas coisas vos serão dadas por acréscimo (...) Pois onde estiver o vosso
tesouro, ali estará também o vosso coração” (Lc 12,31 e 34).

19. Resumindo, podemos dizer que vivemos uma época de transformações
profundas que implicam mudanças na vida das pessoas, favorecendo a
relativização dos valores cristãos, éticos e morais, nos mais diferentes
aspectos, resultando em contrastes sociais importantes com “a fragmentação
social, o aumento da violência , o narcotráfico e o consumo crescente de
drogas entre os mais jovens, a perda da identidade (...) são ao mesmo tempo
sintomas de uma verdadeira degradação social, de uma silenciosa ruptura dos
vínculos de integração e comunhão social” (LS, 46).
17

AS CONSEQUÊNCIAS NO SEIO DAS FAMÍLIAS
20. Todas essas interferências de mudança de época repercutem no seio da
família, deteriorando o relacionamento entre seus membros, alienando os
valores e princípios cristãos, chegando a deturpar o sentido do Sacramento do
Matrimônio, da sexualidade e da família, a partir da relativização e do
amoralismo. Por extensão, “surgem práticas preocupantes de banalização da
vida, tais como: manipulação de embriões, práticas abortivas e tantas outras
mortes absurdas. A banalização da vida traz consigo a violência” (DGAE, 23).

21. Dentro de casa, os tempos da chamada “pós-modernidade” trazem uma
realidade incômoda e desafiadora: nossas famílias não se encontram mais; em
casa, cada um trabalha e estuda em um horário diferente; na prática, são vários
mundos que, por coincidência, habitam a mesma morada; o computador e a
mídia superam a relação entre as pessoas que dividem o mesmo teto. O
resultado: falta de diálogo e a chamada desagregação familiar. A configuração
da família também mudou. Hoje, a realidade dos casais em segunda união e as
casas que se organizam sem a figura do pai ou da mãe são cada vez mais
frequentes (7º PPO, p.13).

22. Sem perder de vista o necessário respeito que é devido a todas as pessoas
e movimentos que defendem ideias e valores contrários aos ensinamentos do
Evangelho, a Igreja assume a defesa da instituição família que tem sua origem
na união entre um homem e uma mulher: “Deus criou o homem à sua imagem;
criou-o à imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou:
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‘Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a’” (Gn 1,2728).

23. E sobre o Sacramento do Matrimônio, Jesus Cristo nos ensina: “Por isso,
o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher; e os dois
formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne” (Mt 19, 56), (Mc 10, 2-9). Em nossos dias, num mundo que se tornou estranho e até
hostil à fé, as famílias cristãs são de importância primordial, como lares de fé
viva e irradiante. Por isso, o Concílio Vaticano II chama a família, usando
uma antiga expressão, de ‘Ecclesia doméstica’. É no seio da família que os
pais são para os filhos, pela palavra e pelo exemplo... “os primeiros mestres da
fé. E favoreçam a vocação própria a cada qual, especialmente a vocação
sagrada” (LG, 11).

24. É, pois, um fundamento teológico considerar a família uma “Igreja
doméstica”. A Igreja é o povo de Deus, a comunidade que se estabelece com a
comunhão em Cristo - ou em Deus através de Cristo. Nela o ser humano
encontra os meios de salvação, principalmente a Revelação divina e a graça,
cuja entrada é o Batismo e cujos principais canais são os sacramentos e a
oração.
OS DESAFIOS EXISTEM PARA SEREM SUPERADOS
25. Sim, “os desafios existem para serem superados. [...] Não deixemos que
nos roubem a força missionária” (EG, 109). A CNBB nos lembra que “eles
oferecem oportunidade para discernir as urgências da ação evangelizadora.
Este é um tempo para responder missionariamente à mudança de época com
19

o recomeçar a partir de Jesus Cristo, com ‘novo ardor, novos métodos e nova
expressão’ (São João Paulo II, Homilia na abertura da 19ª Assembleia Geral
do CELAM, Porto Príncipe, Haiti, 09/03/1983). O semeador quando vê surgir
o joio no meio do trigo, não tem reações lastimosas ou alarmistas. Encontra o
modo para fazer com que a Palavra se encarne numa situação concreta e dê
frutos de vida nova” (EG, 26) - (DGAE, 29).

26. Nossa realidade segue intensamente influenciada pelo fenômeno da
conectividade por meio das relações virtuais. Os dispositivos móveis de
comunicação atraem cada vez mais atenção e tempo das pessoas,
independentemente da idade ou da condição social. Nota-se, a partir do uso
desmedido desses canais, um esvaziamento das relações interpessoais e uma
potencialização da ânsia pela satisfação imediata dos desejos de consumo.

27. Ao mesmo tempo em que essa mudança de época nos aponta tantos
desafios, devemos ser agradecidos por tantas outras situações que
caracterizam a região em que está inserida a Igreja Particular de Campinas: os
centros avançados de pesquisa voltados para a agricultura, para a tecnologia
de ponta; as instituições de Ensino Superior como a Pontifícia Universidade
Católica de Campinas, a UNICAMP, a Universidade São Francisco, o Centro
Universitário Salesiano, dentre tantas outras; a rede hospitalar privada e
pública com profissionais de excelência, com destaque para o Hospital e
Maternidade Celso Pierro, o Hospital SOBRAPAR e o CAISM; a
infraestrutura de transporte aéreo com o Aeroporto Internacional de
Viracopos; a malha rodoviária que possibilita escoar a produção agrícola e o
deslocamento seguro de pessoas; as indústrias que proporcionam emprego
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para milhares de pessoas e geram tributos para o Poder Público reverter em
diferentes formas de atendimento à população; e o comércio que igualmente
gera empregos e atende as necessidades de consumo.

28. Nossa realidade aponta contrastes que precisamos saber equacionar em
favor do conjunto da população presente em nossa Arquidiocese, visto que por
outro lado, notamos avanços e paradoxalmente, estagnações que nos
interpelam. Como lembra o texto do 7º PPO, as exclusões persistem. Urge
uma reflexão madura sobre quais caminhos devemos seguir para diminuir
essas diferenças e melhorar tudo aquilo que compromete a qualidade de vida
da população como um todo, proporcionando às pessoas mobilidade urbana e
meios de transporte, atendimento na educação infantil (creches), nos postos de
saúde e nos hospitais públicos, oferta de moradias populares, entre tantas
outras situações relacionadas ou não a políticas públicas, capazes de promover
a justiça social que almejamos.

29. Impõe-se, pois, um despertar para o exercício pleno da cidadania,
motivando os cidadãos a acompanharem a adoção e implementação de
políticas públicas nas diversas áreas de interesse, participando dos
movimentos sociais, dos conselhos municipais e grupos de acompanhamento
dos trabalhos nas Câmaras Municipais, a partir da organização das
comunidades paroquiais.
30. No campo religioso, urge uma pastoral encarnada, capaz de superar as
práticas que levam ao fundamentalismo, ao sentimentalismo e ao
emocionalismo - características que facilmente levam à deturpação da
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mensagem do Evangelho (DGAE, 25). Constata-se, em algumas comunidades,
situações que interpelam a ação evangelizadora: a persistência de uma pastoral
de manutenção em detrimento de uma pastoral decididamente missionária; a
compreensão da comunidade como mera prestadora de serviços religiosos do
que lugar de vivência fraterna da fé; a passividade do laicato do que o
engajamento nas diversas instâncias da vida social; a concentração do clero
em determinadas áreas do que à efetiva solidariedade eclesial; a tendência de
centralização excessiva do que ao exercício da comunhão e participação; o
mundanismo sob vestes espirituais e pastorais do que a efetiva conversão;
sinais de apegos a ‘vantagens e privilégios’ do que ao espírito de serviço;
celebrações litúrgicas que tendem mais à exaltação da subjetividade do que à
comunhão com o Mistério; a utilização de uma linguagem inadequada do que
uma linguagem acessível e atual; a tendência à uniformidade do que a unidade
na diversidade. Sente-se a necessidade de encontrar uma nova figura de
comunidade eclesial, acolhedora e missionária.
A RESPONSABILIDADE DOS CRISTÃOS LEIGOS E LEIGAS NO
DISCIPULADO MISSIONÁRIO DE JESUS CRISTO
31. “Neste

momento

histórico,

estamos

diante

de

uma

realidade

particularmente complexa e, ao mesmo tempo, contraditória e fragmentada.
Torna-se, portanto, difícil - mas não impossível! - compreender os rumos da
história atual ou fazer julgamentos corretos. Nasce, em muitos, a sensação de
incerteza, muitas vezes de desorientação, da qual procuram fugir,
‘simplificando’ a realidade, considerando apenas alguns aspectos dela, criando
esquemas ou imagens simplistas do que está acontecendo. Mesmo assim, é
necessário esforço para situar nosso contexto, dentro de um quadro mais
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amplo, visto que a ‘globalização’ aumenta sempre mais as influências externas
sobre a realidade em que vivemos” (Doc. 62 CNBB, 11).

32. “O cristão ‘levanta a cabeça’ e olha para a libertação que se aproxima,
mas não deixa de ‘pôr as mãos no arado’ (cf. Lc 9,62) ou na enxada, não se
cansa de trabalhar para alimentar a família humana nem deixa de ser o
‘administrador fiel’ (cf. Mt 24,45-51; Lc 12,42-46) dos bens que Deus lhe
confiou, a serviço dos irmãos e irmãs. O cristão eleva seu coração a Deus na
oração, de onde recebe luz para discernir os caminhos da justiça e da paz no
mundo” (Doc. 62 CNBB, 9).

33. Como povo de Deus, para superar as dificuldades da realidade atual,
necessitamos de uma verdadeira conversão pastoral: “... quero lembrar que
‘pastoral’ nada mais é que o exercício da maternidade da Igreja. Ela gera,
amamenta, faz crescer, corrige, alimenta, conduz pela mão (...) por isso, faz
falta uma Igreja capaz de redescobrir as entranhas da misericórdia” (Doc. 100
CNBB, 54).

34. Diante dessa situação em que nos encontramos, necessitamos, mais do
que nunca, buscar forças com redobrado ânimo, “na presença do Senhor,
como verdadeiros discípulos missionários, crendo que o Espírito é a força de
Deus presente na vida das pessoas e da comunidade eclesial e confiando que
Ele o conduz, orienta e ilumina” (1Sm 3,9-10) (DGAE, 28).
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Capítulo 3
URGÊNCIAS NA AÇÃO EVANGELIZADORA

35. Somos uma Igreja em contínuo processo de conversão. Uma Igreja “em
saída” que se esforça por superar uma pastoral de conservação e manutenção
para assumir uma pastoral decididamente missionária, numa atitude de
conversão pastoral.

36. Este caminho exige o Planejamento Pastoral, mas principalmente a
“pastoral do coração”, a mistagonia reveladora de uma espiritualidade
trinitária, eucarística e pascal. Pelo mistério pascal vivenciamos a paixão,
morte de Cristo e sua ressurreição. Na ação evangelizadora testemunhamos
sua “intervenção libertadora” e sua “ação divina de salvação”.

37. Como Igreja em contínuo processo de conversão, há necessidade do
acompanhamento pessoal e comunitário dos processos de crescimento. A
Igreja deverá iniciar os seus membros - sacerdotes, religiosos e leigos - nesta
“arte do acompanhamento”, para que todos aprendam a descalçar sempre as
sandálias diante da terra sagrada do outro (Ex 3,5). Devemos dar ao nosso
caminhar o ritmo salutar da proximidade, com um olhar respeitoso e cheio de
compaixão, mas que ao mesmo tempo cure, liberte e anime o amadurecer na
vida cristã.

38. O tempo estrutura os espaços. “Dar prioridade ao tempo é ocupar-se mais
com iniciar processos do que possuir espaços. [...] Trata-se de privilegiar as
ações que geram novos dinamismos na sociedade e comprometem outras
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pessoas e grupos que os desenvolverão até frutificar em acontecimentos
históricos importantes. Sem ansiedade, mas com convicções claras e tenazes”
(EG, 223).

39. Com esta atitude de descalçados é que queremos chegar às periferias para
que em nós brilhe a Alegria do Evangelho que vai enriquecer a vida da
Pessoa, da Paróquia, da Comunidade e de todos os Organismos de nossa Igreja
Arquidiocesana.
A IGREJA EM ESTADO PERMANENTE DE MISSÃO
40. A Igreja é Missionária por natureza, existe para anunciar, ela nunca
deixou de ser missionária, em cada tempo e lugar assume perspectivas
distintas. Jesus nos envia na força do Espírito, como discípulos em missão
com os pés no chão, os olhos no horizonte e as mãos na massa.

41. Somos convocados a ser uma Igreja toda missionária, por isso sair de
nossa comodidade e ter coragem de alcançar todas as periferias que
necessitam da luz do Evangelho. Afinal, a missão “é o paradigma de toda a
obra da Igreja”, e assume três características: Urgência, Amplitude e Inclusão.
É urgente anunciar o Evangelho com renovador ardor missionário, perante os
graves problemas éticos e os desafios pastorais da realidade brasileira. É
ampla e inclusiva, porque reconhece que todas situações, tempos e locais são
seus interlocutores.

42. O ardor missionário deve ser envolvido pela ternura, pela cordialidade,
pelo abraço, pela solidariedade cristã e pela postura samaritana. A Igreja em
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saída é a comunidade que se envolve e toma iniciativas e assume o anúncio
jubiloso do perdão, para cuidar das fraquezas de seus filhos. Por isso Missão e
Misericórdia andam juntas no mesmo projeto redentor e salvador. Foram
assim com os profetas e com os apóstolos, os primeiros e os de todos os
tempos. “Dar-se a Cristo é dar-se e entregar-se apaixonadamente à sua obra
misericordiosa e redentora, pois a missão é uma paixão por Jesus e
simultaneamente uma paixão pelo povo” (EG, 268).

43. É necessário alimentar uma consciência missionária que nos interpele a
sair ao encontro das pessoas, famílias, comunidades e povos para lhes
comunicar e compartilhar a alegria do encontro com Cristo. O distanciamento
de Cristo e de seu Reino traz consequências de desrespeito e destruição da
vida. Sabemos que não nos cabe a exclusividade na construção de uma nova
época que está para surgir, mas temos a responsabilidade de testemunhar e
anunciar, oportuna e inoportunamente (2Tm 4,2) Jesus Cristo e o seu Reino
que é vida, paz, justiça, concórdia e reconciliação (Gl 5, 22).

44. Urge pensar estruturas pastorais que favoreçam a consciência
missionária, que derrubem as estruturas caducas e mudem o coração do
cristão. A igreja precisa agir com firmeza e rapidez, impondo-nos a
necessidade de conversão pastoral, para sair de uma pastoral de mera
conservação rumo a uma pastoral decididamente Missionária.
IGREJA: CASA DA INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ
45. O estado permanente de Missão implica numa efetiva iniciação à vida
Cristã que desperta uma resposta consciente e livre. É vincular-se intimamente
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com Jesus. È preciso ajudar as pessoas a conhecer Jesus, fascinar-se por Ele e
optar pelo seguimento.

46. A Iniciação à Vida Cristã não se esgota na preparação aos sacramentos,
mas se refere principalmente à decisão de seguir Jesus Cristo, numa catequese
de inspiração catecumenal. Nossas comunidades precisam ser mistagógicas,
lugares por excelência da catequese, preparadas para favorecer que o encontro
com Jesus Cristo se faça permanentemente.

47. A Catequese de inspiração catecumenal fundamenta-se na centralidade
do querigma, o primeiro anúncio da fé. Este primeiro anúncio desencadeia um
caminho de formação e amadurecimento, que deve ser alimentado e cultivado,
pois precisamos sempre mais de Cristo e a evangelização não pode deixar que
nos contentemos com pouco, precisamos crescer em Cristo. Esta catequese
requer atitudes de acolhida, diálogo, partilha, escuta da Palavra e adesão à
vida comunitária. Implica estruturas eclesiais apropriadas. E um perfil de
catequista-evangelizador, ponte entre o coração que busca Jesus Cristo e seu
seguimento na comunidade.

48. Neste crescimento destaca-se o lugar da liturgia na ação missionária e no
seguimento de Cristo. Por isso “nenhuma atividade pastoral pode se realizar
sem referência à Liturgia”. Ela é fonte de verdadeira alegria e tem um papel
fundamental na missão evangelizadora da Igreja na consolidação da
comunidade cristã e na formação dos discípulos missionários. É necessário
sentir-se imerso numa mística sacramental.
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IGREJA: LUGAR DE ANIMAÇÃO BÍBLICA DA VIDA E DA PASTORAL
49. A Iniciação à vida Cristã e a Palavra de Deus estão intimamente ligadas.
Uma não pode acontecer sem a outra. Todos sejam iniciados na contemplação
da vida à luz da Palavra, para que ela seja colocada em prática.

50. Deus se dá a conhecer no diálogo que estabelece conosco. É importante
que o povo seja formado para se abeirar das Sagradas Escrituras na relação
com a tradição viva da Igreja, reconhecendo nelas a própria Palavra de Deus.
Todos devem redescobrir o contato pessoal e comunitário com a Palavra de
Deus como lugar privilegiado de encontro com Cristo. Devemos ter
consciência da necessidade de introduzir as novas gerações através do
encontro e do testemunho autêntico do adulto, dos amigos e da comunidade
eclesial.

51. O atual excesso de informações exige formação. O desafio é de escutar a
Voz de Cristo em meio a tantas outras vozes. Todos devem estar
familiarizados com a Palavra e com o Deus da Palavra para continuar
firmemente em Cristo e interpelar os corações que o questionam. A Bíblia,
quando não é compreendida como luz para a vida, pode ser instrumentalizada
e até mesmo gerar engodo. Ela é dirigida a todos para gerar solidariedade,
justiça, reconciliação, paz e defesa da criação. O discípulo missionário acolhe
na gratuidade e na alteridade, deixando-se apaixonadamente interpelar.

52. A Palavra de Deus deve ser acolhida em comunhão com a Igreja. Assim,
a Palavra é saboreada sobretudo na comunidade. Quanto bem tem feito a
Leitura da vida à luz da Palavra de Deus para as comunidades que se nutrem
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dominicalmente da Palavra de Deus, da Leitura Orante da Bíblia, da riqueza
de nossos Círculos Bíblicos e Grupos de reflexão e vivência espalhados por
todos os lados.

53. A animação Bíblica de toda a pastoral é um caminho de conhecimento e
interpretação da Palavra, um caminho de comunhão e oração com a Palavra e
um caminho de Evangelização e proclamação da Palavra. O contato
interpretativo, orante e vivencial com a Palavra de Deus não forma,
necessariamente, doutores, mas forma santos.
IGREJA: COMUNIDADE DE COMUNIDADES
54. O discípulo missionário vive sua fé em comunidade, que implica
convívio, vínculos profundos, afetividade, interesses comuns, estabilidade e
solidariedade nos sonhos, nas alegrias e nas dores. A Comunidade eclesial
acolhe, forma e transforma, envia em missão, restaura, celebra, adverte e
sustenta. Acreditamos na importância da vida fraterna e na comunhão que
estes vínculos estabelecem a partir da fé. As paróquias devem tornar-se
comunidades vivas e dinâmicas.

55. A busca por Jesus Cristo faz surgir diversas formas de vida comunitária.
Alimentadas pela Palavra e pela Eucaristia, articuladas entre si na fé e na
missão, se unem, dando lugar a verdadeiras comunidades de comunidades.
Entre elas se encontram as CEBs e outras formas válidas de pequenas
comunidades, cada uma vivendo seu carisma e assumindo a missão
evangelizadora de acordo com a realidade local e articulando de modo a
testemunhar a comunhão na pluralidade. Temos comunidades territoriais e
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transterritoriais, ambientais e afetivas que permitem novos horizontes de vida
comunitária.

56. Destacam-se dois desafios: ambientes marcados pela urbanização, onde
vizinhança não significa convívio, e os ambientes virtuais onde a comunicação
e a superação de distâncias geográficas tornam-se grandes atrativos,
especialmente nos jovens. É necessária a consciência de que nada substitui o
contato pessoal.

57. A existência de comunidades fechadas contradiz a dinâmica do Reino e a
Igreja Missionária. A comunidade gera fraternidade e união. O diálogo é o
caminho para boa convivência. Grande é desafio da educação para a vivência
da unidade na diversidade. Quanto maior for a comunhão, tanto mais autêntico
e eficaz será o testemunho da comunidade.
IGREJA A SERVIÇO DA VIDA PLENA PARA TODOS
58. A vida é dom de Deus! É nossa missão o serviço à vida plena. As
condições que contradizem o projeto do Pai desafiam os discípulos
missionários que se angustiam diante de todas as formas de vida ameaçada.
Através da promoção da cultura da vida, testemunham sua fé Naquele que
veio dar a vida em resgate de todos. Contemplando os diversos rostos
sofredores, ele vê o rosto de seu Senhor. Seu amor pelo Crucificado o faz
reconhecê-Lo nas situações de morte, e não aceitá-las. Ele não se cala diante
da vida impedida de nascer, da vida sem alimentação, casa, terra, trabalho,
educação, saúde, lazer, liberdade, esperança e fé.
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59. A caridade é expressão da própria essência da Igreja. Daí a opção
preferencial pelos pobres, implícita na fé cristológica Naquele que se fez
pobre para nos enriquecer com sua pobreza. Ela deve atravessar todas as
estruturas e prioridades pastorais. O Cristão não pode manter distância das
chagas do Senhor.

60. Precisamos contribuir para superar a miséria e exclusão e não podemos
restringir a solidariedade à doação. Opção pelos pobres implica convívio,
relacionamento fraterno, atenção, escuta, acompanhamento nas dificuldades,
buscando a mudança de sua situação e a transformação social. Os pobres são
sujeitos da evangelização e da promoção humana e estão no centro da vida da
Igreja.

61. Os leigos devem participar na construção de um mundo mais justo,
fraterno e solidário. É muito importante a atuação na política. Daí a urgência
de formação e apoio aos leigos e leigas para que atuem neste âmbito,
iluminados pelo ensino social da Igreja.

62. É preciso avançar na consciência ecológica. Não somos meramente
beneficiários, mas guardiões das outras criaturas. Temos a responsabilidade de
cuidar e utilizar de tudo o que nos foi concedido, sempre com grande respeito
e gratidão.

63. O serviço testemunhal à vida, de modo especial à vida fragilizada e
ameaçada, é a mais forte atitude de diálogo, profetismo e misericórdia que o
discípulo missionário pode e deve estabelecer com a realidade que sente a
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primazia da negação do ser humano e o peso da cultura da morte. Na igreja
samaritana, o discípulo missionário vive o anúncio de mundo diferente que,
acima de tudo, por amar a vida, convoca à comunhão efetiva entre todos os
seres humanos.
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Capítulo 4
DIRETRIZES DA AÇÃO PASTORAL

64. As diretrizes da ação querem contribuir, por um lado, com uma Igreja
“comunhão e participação”, despertando a criatividade e fornecendo subsídios
às diversas iniciativas da ação evangelizadora. Por outro, quer promover, na
Arquidiocese, uma pastoral orgânica e de conjunto mais eficaz, pois a Igreja é
“Comunidade de comunidades”. Estas diretrizes da ação pastoral estão
divididas em cinco partes: Igreja em estado permanente de missão; Igreja, casa
da iniciação à vida cristã; Igreja, lugar de animação bíblica da vida e da
pastoral; Igreja, comunidade de comunidades; Igreja a serviço da vida plena
para todos.

65. A Igreja de Campinas, fiel à missão de evangelizar, busca ser uma
presença de vida, esperança, consolo, justiça e paz. Partindo do encontro que
Deus estabeleceu conosco em Jesus Cristo, com seu nascimento, vida, morte e
ressurreição, ela é provocada a ser uma Igreja em estado permanente de
missão.
A IGREJA EM ESTADO PERMANENTE DE MISSÃO
66. Partindo, em tudo e sempre, da pessoa de Jesus Cristo, somos impelidos a
desenvolver com renovado ardor missionário e criatividade uma nova
evangelização, que possibilite um anúncio explícito da Boa Nova do
Evangelho e um encontro pessoal com Ele. Essa missão deve atingir a todos:
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- Os fiéis que vivem sua fé pela participação na comunidade e frequência nos
sacramentos - os quais devem ser acompanhados para um maior crescimento e
aprofundamento;
- Os que foram batizados, mas ainda não evangelizados para que possam
reencontrar a alegria da fé, o compromisso com o Evangelho e a vivência
comunitária;
- Os que não conhecem Jesus Cristo ou que o recusam, aos quais os cristãos
têm o dever de anunciar o Evangelho, como partilha de uma alegria que
confere à vida um horizonte de significado e realização, especialmente através
do testemunho de vida (DGAE ,74).

67. Neste mundo de mudanças rápidas e complexas, cada comunidade
eclesial tem a missão de compreender os grupos humanos, as categorias
sociais e os estratos culturais que necessitam de uma atenção especial, para
que possa acolher esses grupos com carinho e dedicação, priorizar e
fundamentar a evangelização. Em tempos de muitas mudanças, o melhor é
discernir onde o Senhor nos chama a evangelizar e fazê-lo com sabedoria,
graça e entendimento (DGAE, 75).

68. Chama atenção o trabalho com a juventude, tanto pela especificidade
quanto pela complexidade. Como recorda a CNBB no seu estudo 95, há
muitas juventudes, com desafios, questionamentos, organizações, projetos
próprios, que precisam encontrar na Igreja um espaço acolhedor. Um espaço
no qual possam crescer no conhecimento de Jesus Cristo, na vivência
comunitária, na partilha dos dons, na ajuda ao próximo entre outros, como
jovens, sem perder sua característica e o que lhe é próprio. Pois é isso que
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embeleza a Igreja de Jesus Cristo, muitos rostos e vários carismas formando
um único Povo de Deus. Afinal, uma Igreja sem jovens é uma Igreja sem
futuro (DGAE 76).

69. As missões populares, em suas diversas modalidades, têm se mostrado
um caminho eficaz de evangelização e de incentivo à disposição missionária
fundamental (DGAE 77). De modo especial quando fomentam o surgimento
de pequenas comunidades que incentivam, acompanham e fortalecem o
anúncio do Evangelho. Também é necessário assumir a missão ad gentes,
como um compromisso de batizados e enviados pelo Cristo, dando “de nossa
pobreza” em outras regiões e além fronteiras (DGAE, 78).

70. Num mundo marcado pelo individualismo, nosso testemunho de
evangelização necessita tornar visível a atitude de acolhida fraterna a todos e
de solidariedade entre as comunidades eclesiais e as Igrejas. Faz-se necessário
estimular, sempre mais, com oportunas iniciativas, a comunhão dos recursos
humanos e materiais para que nosso testemunho de partilha seja visível e
contagiante, com vistas a um maior engajamento de todos à missão
evangelizadora (DGAE 82). Essa atitude de oferecer a cada um de acordo com
as suas necessidades deve se fazer presente tanto de modo individual, por
meio de uma consciente experiência do dízimo, quanto comunitariamente, por
meio de conselhos pastorais, econômicos e administrativos que atuem de
forma efetiva e madura, acolhendo e zelando pelas necessidades das diversas
expressões da evangelização.
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71. Com ousadia, criatividade e empenho missionário, somos também
instados a rever nossos métodos e nossas ações no campo da comunicação,
tanto entre as estruturas da Igreja quanto no relacionamento com a sociedade.
Merece um novo vigor o trabalho via Pastoral da Comunicação. Urge
igualmente o engajamento e a integração de todos os organismos da vida
pastoral da Arquidiocese nas iniciativas de comunicação que já temos em
funcionamento, notadamente por meio do rádio, da mídia impressa e da
internet.

72. Não se faz uma “Igreja em saída” sem diálogo. Por isso, a perspectiva do
ecumenismo e do diálogo inter-religioso é extremamente importante. “Não
bastam as manifestações de bons sentimentos. São necessários gestos
concretos que penetrem nos espíritos e sacudam as consciências,
impulsionando cada um à conversão interior, que é o fundamento de todo
progresso no caminho do ecumenismo” (DGAE 79). Combatendo a
intolerância religiosa e reafirmando a liberdade de todos, buscando criar
ambiente de encontro e convivência fraterna (DGAE 81).
IGREJA: CASA DE INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ
73. É necessário desenvolver, em nossas comunidades, um processo de
iniciação à vida cristã que conduza ao “encontro pessoal com Jesus Cristo”,
no cultivo da amizade com Ele pela oração, pela leitura da Palavra de Deus,
no apreço pela celebração litúrgica, na experiência comunitária e no
compromisso apostólico, mediante um permanente serviço ao próximo
(DGAE 83).
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74. A Catequese de inspiração catecumenal a serviço da iniciação à vida
cristã trata-se não de uma Catequese ocasional, como preparação para receber
algum sacramento, mas continuada. Isso implica melhor formação dos
responsáveis e um itinerário catequético permanente, que não se limite a uma
formação doutrinal, mas integral. A Catequese de inspiração bíblica,
mistagógica e litúrgica é condição fundamental para a iniciação cristã de
crianças, bem como de adolescentes, jovens e adultos que não foram
suficientemente orientados na fé e nas obras inspiradas pela fé (DGAE 84).

75. O processo de iniciação à vida cristã requer grande atenção às pessoas,
com atendimento personalizado. Trata-se de estabelecer um diálogo
interpessoal, de reflexão sobre a experiência de vida e de seu verdadeiro
sentido. É importante valorizar a experiência de vida de cada pessoa,
ajudando-a a reconhecer a própria busca de Deus e a abrir-se à Sua presença e
ação salvadora. É sempre necessário recordar que a pedagogia evangélica
consiste na persuasão do interlocutor pelo testemunho de vida e por uma
argumentação sincera e rigorosa, que estimula a busca da verdade (DGAE,
89). A primeira responsável pelo crescimento na fé, no processo de iniciação
cristã, é a família que deve assumir seu papel indispensável. Além dela, a
comunidade eclesial é o lugar da iniciação à vida cristã e da educação na fé
das crianças, adolescentes e jovens, como também dos adultos batizados e não
suficientemente evangelizados (DGAE 90).

76. É essencial uma estreita relação entre a Catequese e a Liturgia, pois esta
assume o caráter de eco do mistério experimentado e vivenciado na liturgia e
se abre para a missão: “a formação catequética ilumina e fortifica a fé, nutre a
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vida segundo o espírito de Cristo, leva a uma participação consciente e ativa
no mistério litúrgico e desperta para a atividade apostólica”. Por sua vez, a
celebração litúrgica, ao mesmo tempo que é atualização do mistério da
salvação, requer, necessariamente, uma iniciação aos mistérios da fé (DGAE,
86).

77. Sendo assim, torna-se fundamental uma pastoral litúrgica que conjugue
esforços e iniciativas para animar a vida de fé, levando em conta cada
realidade histórica, cultural, eclesial, de modo que os cristãos possam tomar
parte das celebrações de forma ativa, consciente e plena, e colher dela os
frutos espirituais. Para tanto, é importante uma formação litúrgica num
processo mistagógico, integrando na ação ritual o sentido teológico e litúrgico
nela expresso, pois compreende-se que a melhor Catequese litúrgica é a
liturgia bem celebrada. Além disso, uma função importante da pastoral
litúrgica é preparar as celebrações, respeitando-se as partes que compõem o
rito; realizar com dignidade e competência as ações celebrativas; avaliar a
preparação e a realização em busca do crescimento na qualidade das
celebrações (DGAE, 87).

78. As muitas manifestações da piedade popular católica precisam ser
valorizadas e estimuladas e, onde for necessário, purificadas. Tais práticas têm
grande significado para a preservação e a transmissão da fé e para a iniciação
à vida cristã, bem como para a promoção da cultura. “As expressões da
piedade popular têm muito que nos ensinar e, para quem as sabe ler, são um
lugar teológico a que devemos prestar atenção particularmente na hora de
pensar a nova evangelização” (DGAE 88).
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79. A formação dos leigos e leigas precisa ser uma das prioridades das
comunidades eclesiais. Para que a mesma seja efetiva e frutuosa deve estar
integrada num projeto orgânico de formação que contemple a formação básica
de todos os membros da comunidade e a formação específica e especializada
(DGAE 92). Esta formação deve abranger cinco aspectos fundamentais: o
encontro com Jesus Cristo; a conversão; o discipulado; a comunhão; a missão.

80. O processo formativo se constitui no alimento da vida cristã e precisa
estar voltado para a missão, que se concretiza no anúncio explícito de Jesus
Cristo, vida plena para todos, em especial para os pobres. A formação não se
reduz a cursos. Ela integra a vivência comunitária, a participação em
celebrações e encontros, a interação com os meios de comunicação, a inserção
nas diferentes atividades pastorais e espaços de capacitação, movimentos e
associações (DGAE, 91).
IGREJA: LUGAR DE ANIMAÇÃO BÍBLICA DA VIDA E DA PASTORAL
81. A animação bíblica da vida e da pastoral é essencial para formar uma
Igreja “escola de interpretação ou conhecimento da Palavra, escola de
comunhão e oração com a Palavra e escola de evangelização e proclamação da
Palavra”. Por isso é necessário o envolvimento de todas as forças vivas da
Igreja: comunidades, pessoas, pastorais, associações, organismos, num
processo de três etapas. Ao se criarem os meios de aproximação das pessoas à
Palavra de Deus, para conhecê-la e interpretá-la corretamente, cada qual terá a
oportunidade de entrar em comunhão com a Palavra de Deus por meio da
oração. Assim, poderá também evangelizar, proclamando a Palavra como
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fonte de vida em abundância para todos. Para tanto é necessário uma equipe
de animação bíblica da pastoral que possibilite e impulsione os batizados ao
encontro com a Palavra de Deus através de grupos de famílias, círculos
bíblicos e pequenas comunidades em torno à meditação e vivência da Palavra
(DGAE, 93 e 96).

82. “Palavra de Deus é elemento de máxima importância na Liturgia”
(IGMR, 9). Desse modo a Comunidade deve estar atenta a este momento
singular de um Deus que fala e o povo escuta e responde. Cada ação litúrgica
está, por sua natureza, impregnada da Escritura Sagrada (DGAE, 94). “A
eficácia da Palavra de Deus é aumentada pela exposição viva, isto é, a
homilia, que é parte integrante da ação litúrgica” (IGMR 9). A homilia pode
ser “uma experiência intensa e feliz do Espírito, um consolador encontro com
a Palavra, uma fonte constante de renovação e crescimento” (DGAE, 95).

83. O encontro com a Palavra viva exige que todos os fiéis tenham acesso
material à Bíblia e, além disso, uma singular experiência de fé. Para tanto, o
católico precisa ser devidamente capacitado tanto no conteúdo bíblico quanto
na pedagogia para iniciar e manter contato permanente com a Escritura
(DGAE, 97). Uma forma tradicional e importante na espiritualidade bíblica é a
leitura orante, que possibilita um encontro pessoal com Jesus Cristo, o Verbo
de Deus, e deve ser incentivada para que ilumine a realidade vivida pelos
participantes, animando-os e despertando-os para o compromisso evangélico a
serviço do Reino de Deus.
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84. Considerando que a Bíblia encerra “valores antropológicos e filosóficos
que influíram positivamente sobre toda a humanidade”, é importante favorecer
o seu conhecimento “entre os agentes culturais, mesmo nos ambientes
secularizados e entre os não crentes”, assim como nas escolas e universidades,
sobretudo através da educação religiosa (DGAE, 99). Importa utilizar o espaço
“dos novos meios de comunicação social, especialmente a internet com
inúmeras redes sociais, que constituem um novo fórum para se fazer ressoar o
Evangelho”, cuidando para que o mundo virtual jamais substitua o mundo
real, pois “o encontro pessoal permanece insubstituível” (DGAE, 100).

85. Investir na animação bíblica da vida e da pastoral, em agentes e equipes,
leva à instituição e à formação continuada dos ministros e ministras da
Palavra, para que em todas as comunidades a Palavra de Deus ressoe nas
celebrações da Palavra, nos grupos e círculos bíblicos, em momentos de
espiritualidade e reflexão e também nas reuniões das diversas pastorais
(DGAE, 101).
IGREJA: COMUNIDADE DE COMUNIDADES
86. A Igreja-comunhão se constrói como Comunidade de comunidades,
onde haja uma integração entre todos, formando um corpo articulado. Importa
muito investir na descentralização e setorização das paróquias, como
ferramenta fundamental para o processo de nova evangelização e renovação.
Assim, a Igreja se faz presente nas diversas realidades, vai ao encontro dos
afastados, promove novas lideranças e a iniciação à vida cristã acontece no
ambiente em que as pessoas vivem (DGAE 103). As comunidades eclesiais
de base, as CEBs, alimentadas pela Palavra, pela fraternidade, pela oração e
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pela Eucaristia, são um exemplo importante dessa forma de evangelizar como
pequenas comunidades (DGAE 104). Mas também há diversas outras formas
válidas de pequenas comunidades, de movimentos, de associações, de grupos
de vida, de oração e de reflexão da Palavra de Deus. Elas “são uma riqueza da
Igreja que o Espírito suscita para evangelizar todos os ambientes e setores”.
Eles possibilitam a experiência da gratuidade, dos relacionamentos e do
compromisso missionário. Todos são convocados a se comprometerem com a
paróquia local e a assumirem os planos pastorais (DGAE, 105).

87. A pastoral vocacional se torna prioritária neste novo momento da
história da evangelização, colaborando para suscitar e acompanhar vocações
para o serviço da comunidade e para a atuação profético-transformadora na
sociedade. Destaca-se em seu trabalho o cuidado com as vocações ao
ministério ordenado e à vida consagrada e com a constante adequação da
formação diaconal e presbiteral, inicial e permanente. Trata-se de suscitar e
desenvolver

uma

verdadeira

cultura

vocacional

nas

comunidades,

especialmente entre os adolescentes e jovens (DGAE, 106).

88. Para uma Igreja comunidade de comunidades, é imprescindível o
empenho por uma efetiva participação de todos nos destinos da comunidade,
pela diversidade de carismas, serviços e ministérios. Para isso, faz-se
necessário promover primordialmente a diversidade ministerial, na qual
todos, trabalhando em comunhão, manifestam a única Igreja de Cristo, quer
organizada nos conselhos e comissões pastorais, quer na elaboração e
consolidação da pastoral de conjunto, de modo em tudo favorecer a ação
evangelizadora.
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89. Dessa disposição deve brotar a união dos presbíteros e diáconos, sob a
orientação do bispo diocesano, em torno das grandes metas evangelizadoras e
dos projetos pastorais, para ser uma Igreja com diversas formas de ser
comunidade, mas que testemunha a comunhão de dons, serviços e ministérios.

90. No que tange aos leigos e leigas, é preciso valorizar especialmente as
vocações que brotam do matrimônio, como a de ser esposo e esposa, mãe, pai,
filho e irmão, sem perder de vista que a missão fundamental dos leigos é a
presença e o testemunho na sociedade.

91. O testemunho de consagração ao Senhor se torna ainda mais efetivo
quando se incentiva o carisma da vida consagrada, em suas dimensões
apostólica e contemplativa, presente em fronteiras missionárias, inserida junto
aos pobres, atuante no mundo da educação, da saúde, da ação social, uma
atitude incessante de oração, mas sempre comprometida a evangelizar por sua
vida e missão (DGAE, 107).
IGREJA A SERVIÇO DA VIDA PLENA PARA TODOS
92. A Igreja, através de uma pastoral social estruturada, orgânica e integral,
tem a vocação e missão de promover, cuidar e defender a vida em todas as
suas expressões. Ao fazer isso, testemunha que “o querigma possui um
conteúdo inevitavelmente social: no próprio coração do Evangelho, aparece a
vida comunitária e o compromisso com os outros. O conteúdo do primeiro
anúncio tem uma repercussão moral imediata, cujo centro é a caridade”
(DGAE, 109). O serviço à vida começa pelo respeito à dignidade da pessoa
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humana em todas as etapas da existência, desde a fecundação até a morte
natural; essa missão passa necessariamente por tratar todo ser humano sem
preconceito nem discriminação, acolhendo, perdoando, recuperando a vida e a
liberdade de cada pessoa, tendo presentes as condições materiais e o contexto
histórico, social, cultural em que cada pessoa vive (DGAE, 110).

93. Um olhar especial merece a família, patrimônio da humanidade, lugar e
escola de comunhão, primeiro espaço para a iniciação à vida cristã das
crianças, no seio da qual, os pais são os primeiros catequistas. Sendo assim, é
preciso uma pastoral intensa, vigorosa e frutuosa, capaz de animar a vivência
da santidade no matrimônio e na família, atendendo também as diversas
situações familiares. É preciso intensificar o empenho na defesa da dignidade
das mulheres, das pessoas com deficiência e dos idosos. A consciência da
igualdade de seus direitos e sua plena inclusão na sociedade precisam ser
promovidas. Crianças, adolescentes e jovens precisam de maior atenção por
parte de nossas comunidades eclesiais, pois são os mais expostos ao
abandono, às drogas, à violência, ao abuso sexual, ao tráfico humano, às
várias formas de exploração do trabalho, bem como à falta de oportunidades e
perspectivas de futuro (DGAE, 111-113).

94. No âmbito da Economia, é necessário compartilhar as alegrias e
preocupações dos trabalhadores e das trabalhadoras, por meio da presença
evangélica nos locais de trabalho, nos sindicatos, nas associações de classe e
lazer. Atenção especial merecem os migrantes forçados pela busca de
trabalho e moradia. De forma especial os novos imigrantes estrangeiros em
busca de sobrevivência em nossa pátria, muitos se encontrando em situação de
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não cidadania e discriminação. No âmbito da cultura, cabe promover uma
sociedade que respeite as diferenças, combatendo o preconceito e a
discriminação nas mais diversas esferas, efetivando a convivência pacífica das
várias etnias, culturas e expressões religiosas, o respeito às legítimas
diferenças. Neste particular, cabe apoiar as iniciativas em prol da inclusão
social e o reconhecimento dos direitos das minorias. Cabe-nos denunciar toda
prática de discriminação e de racismo (DGAE 114-117).

95. Tarefa de grande importância é a formação de pensadores e pessoas
que estejam em níveis de decisão, evangelizando, com especial atenção e
empenho, os “novos areópagos”: o mundo universitário; o mundo da
comunicação; presença pastoral junto aos empresários, aos políticos, aos
formadores de opinião no mundo do trabalho, dirigentes sindicais e líderes
comunitários. Cabe também incentivar a Pastoral da Cultura, viva e atuante,
através de centros culturais católicos e de projetos que visem atingir os
núcleos de criação e difusão cultural e a diversidade das culturas de cunho
popular (DGAE 118-120).

96. Ressalte-se a importância do cuidado da vida no planeta, dilapidado
tanto ética quanto ecologicamente, pelo uso ganancioso e irresponsável dos
recursos naturais. Importante campo de ação, hoje, é educar para a
preservação da natureza e o cuidado com a ecologia humana, através de
atitudes que respeitem a biodiversidade e de ações que zelem pelo meioambiente (DGAE 121-122).
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97. Promova-se cada vez mais a participação social e política dos cristãos
leigos e leigas nos diversos níveis e instituições, por meio de formação
permanente e ações concretas. Como cidadãos cristãos, cabe generoso
empenho para que as comunidades e demais instituições e organizações
católicas colaborem ou ajam em parceria com outras instituições privadas ou
públicas, com os movimentos populares e entidades da sociedade civil, em
favor da implantação e da execução de políticas públicas voltadas para a
defesa e a promoção da vida e do bem comum, segundo a Doutrina Social da
Igreja. Incentive-se, para tanto, a participação, ativa e consciente, nos
Conselhos de Direitos e o empenho generoso na busca de políticas públicas
que ofereçam as condições necessárias ao bem-estar de pessoas, famílias e
povos (DGAE 123-124).

98. A promoção da cultura de paz deve ser o chamado a todo cristão. A paz,
fruto da justiça e do desenvolvimento integral de todos, pressupõe a
participação em campanhas que busquem efetivar, com gestos concretos, a
convivência pacífica, em meio a uma sociedade marcada por violência e
banalização da vida (DGAE 125).

99. Urge uma presença mais efetiva da Igreja, especialmente através das
pastorais sociais, nas periferias existenciais, em regiões suburbanas e em
situações de fratura social, tais como as favelas, os cárceres, as remoções
forçadas, os moradores em situação de rua, enfermos, as crianças,
adolescentes e jovens em situações de risco, a realidade da drogadição, a
mulher marginalizada e outras situações de sofrimento humano (DGAE 126).
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100. Para uma efetiva descoberta e atuação das comunidades nos meios
sociais, com empenho de fé pela promoção humana e pela justiça social,
exige-se amplo e decidido esforço para educar a comunidade eclesial no
conhecimento e na aplicação da Doutrina Social da Igreja, como decorrência
da fé cristã. A ética social cristã, contribuição da Igreja para a construção de
uma sociedade justa e solidária, precisa ocupar lugar de destaque em nossos
processos de formação e planos de pastoral. Os documentos sociais do
Magistério, o Compêndio de Doutrina Social da Igreja e outras orientações
oficiais são referenciais imprescindíveis para essa atuação (DGAE 127).
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Anexo 1
INDICAÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

Este Plano de Pastoral Orgânica é um farol a iluminar o caminhar da
Igreja Particular de Campinas. Tendo nas Diretrizes Gerais da CNBB um
referencial para o processo de planejamento pastoral, a Arquidiocese,
Foranias, Paróquias, Comunidades e outros organismos eclesiais devem
encontrar caminhos para responder aos desafios locais a partir das urgências e
diretrizes de ação.
Em sua história, a Arquidiocese de Campinas propõe o Planejamento
Pastoral participativo como um serviço à missão evangelizadora. Ele “é feito a
partir da realidade (Pés no Chão), da reflexão da Palavra de Deus e dos
ensinamentos da Igreja (Olhos no Horizonte), e promove o pensar e o
trabalhar juntos (Mãos na Massa). Contribui para superar a improvisação e a
rotina, motivando o surgimento de novas lideranças e um maior dinamismo
pastoral. O planejamento participativo é, antes de tudo, um processo de pensar
a ação e de tomada de decisão, que quer envolver o maior número possível de
pessoas e grupos, onde todos são convidados a opinarem e decidirem” (7º
PPO, p.26).
Portanto, planejar a Pastoral não é um processo meramente técnico. É
uma ação carregada de sentido espiritual. Por isso, todo processo precisa ser
rezado, celebrado e transformado em louvor a Deus. Para tanto, são
necessários evangelizadores “que se abrem sem medo à ação do Espírito
Santo”, “que anunciam a Boa-Nova com uma vida transfigurada pela presença
de Deus e que rezam e trabalham” (DGAE, 128).
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Acompanhar o processo pastoral é restabelecer o primado da ação
pastoral que é a pessoa de Jesus Cristo e a construção do Reino de Deus.
Acompanhar reflexiva e criticamente a ação pastoral à luz de uma
espiritualidade mistagógica é vivenciar as ações de uma Igreja que Acolhe, se
Renova e Serve, atenta à formação da Pessoa, à Renovação da Comunidade e
ao Serviço para a transformação da Sociedade, acolhendo o Reino de Deus.
Desse modo, nosso atual momento exige que este Plano de Pastoral
Orgânica ilumine a elaboração de Planos de Ação Pastoral para as
Comunidades, Paróquias, Foranias, Áreas, Organismos, Movimentos, Equipes
e para a Arquidiocese. Os Planos de Ação Pastoral são, então, o conjunto de
atividades articuladas entre si para superar os desafios e alcançar os objetivos
estabelecidos.
“Sem um Plano, os sonhos não conseguem tocar o chão da realidade”
(DGAE, p. 89).
A experiência eclesial aponta para a necessidade de alguns passos de
operacionalização dos planos.
O primeiro passo implica compreender que a todos é dada a missão de
colaborar para a vida pastoral da Igreja. Além disso, nos cabe definir quem vai
trabalhar na elaboração do Plano de Ação Pastoral (CCP, Colegiadas das
Foranias, CPPs, CPCs, equipes de trabalho criadas para esse fim, Áreas e
demais organismos eclesiais).
O segundo passo é o atento estudo do Plano de Pastoral Orgânica, para
conhecermos profundamente todo o seu conteúdo, acompanhado de uma
sólida avaliação do trabalho pastoral realizado em 2015, para identificar até
que ponto as ações pastorais planejadas alcançaram seus objetivos, para
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podermos nos situar, identificar onde nos encontramos, tanto no âmbito
eclesial quanto social.
O terceiro passo consiste em olhar atentamente a realidade e identificar
os desafios que lhes são próprios, a partir deles, definir os objetivos a serem
alcançados. É importante que eles sejam definidos com clareza para que
compreendamos o quanto teremos que caminhar para chegar aonde devemos.
O quarto passo é a elaboração do Plano propriamente dito. É hora de
pensar as atividades que contribuirão para chegar aos objetivos estabelecidos.
Vamos responder a questões bem concretas: O quê? Com quem? Com o quê?
Quando? Onde? (consulte o roteiro no anexo 2).
O quinto passo é o acompanhamento da implementação do Plano. Essa
responsabilidade é de todos os que se engajaram na elaboração e na execução
das atividades.
Por fim, o sexto passo consiste na avaliação antes, durante e depois da
ação pastoral. Ela ajuda a verificar se os objetivos foram alcançados.
É fundamental não perdermos de vista que o planejamento é um processo
contínuo. Para que ele funcione e seja oportunamente avaliado, cada Plano de
Ação deve ser elaborado prevendo as ações por um período de um ano.
Essa avaliação é um dado importante para ser levado em conta no
planejamento do período seguinte.
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Anexo 2
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PASTORAL

Objetivo(s) do plano
- Diante dos desafios levantados, que objetivos pretendemos alcançar

O que faremos
- Quais atividades vamos propor

Com quem
- Como mobilizar as pessoas no processo de elaboração e implementação do
Plano

Com o que
- Quais são os recursos humanos e financeiros, material de trabalho e
equipamentos que vamos precisar para realizar as atividades planejadas

Quando
- Elaborar o cronograma, distribuindo as atividades a serem realizadas ao
longo do tempo que temos

Onde
- Prever para que não haja duas atividades diferentes ocorrendo no mesmo
local, pensar os espaços que possam ser aproveitados
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AVALIAÇÃO
- A Paróquia, Comunidade, Organismo alcançou os objetivos propostos para o
período avaliado?
- O que favoreceu a realização das atividades?
- Quais as dificuldades encontradas?
- Sugestões para novos encaminhamentos.
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