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“A N T E P R O J E T O  D O  9°PPO  –  A R Q U I D I O C E S E  D E  C A M P I N A S  –  SP”  

OBJE TIV O GE RAL  

EVANGELIZAR no Brasil cada vez mais urbano, 

pelo anúncio da Palavra de Deus, 

formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, 

em comunidades eclesiais missionárias, 

à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, 

cuidando da Casa Comum e testemunhando o Reino de Deus rumo à plenitude. 

A  GRA NDE PRIORIDADE DO PLA NO DE PA STORA L ORGÂ NIC A :  COMUNIDADES ECLESIAIS MISSIONÁRIAS 

A partir do objetivo geral da ação evangelizadora da Igreja no Brasil - que assumimos como nosso -, 
priorizamos as Comunidades Eclesiais Missionárias como ambiente e meta da ação pastoral da 
Arquidiocese de Campinas. Desejamos fortalecer e revitalizar as comunidades já existentes na perspectiva 
missionária e criar outras, com as várias características que constituem a vida eclesial, como: acolhimento, 
profetismo, comunhão fraterna, espiritualidade encarnada, ministerialidade, caridade pastoral, 
transformadora da realidade, priorizando a dimensão missionária. 

“As Diretrizes destacam a centralidade das comunidades eclesiais missionárias, com a imagem da 
casa” (Doc. 109, nº 144), as quais “como ambiente de vivência da fé e forma da presença da Igreja na sociedade, 
são sustentadas por quatro pilares fundamentais: Palavra, Pão, Caridade e Ação Missionária” (Doc. 109, nº 

203). Esses pilares “correspondem à natureza mesma da Igreja” (Doc. 109, nº 204), e encontram-se de tal modo 
unidos que um implica o outro e, por isso mesmo, não podem ser tomados separados ou como se fosse 
possível fazer opções, excluindo outras. Nesse sentido, todos os pilares devem estar presentes nos 
processos de planejamento pastoral de todas as forças vivas da nossa Arquidiocese. 

I.  PILAR  DA  PALAVRA (INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ E ANIMAÇÃO BÍBLICA DA VIDA E DA PASTORAL) 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Cultivar o encontro com a Palavra de Deus, em Comunidades Eclesiais Missionárias, como critério 
fundamental para proporcionar a iniciação à vida cristã, visando a conversão pessoal e a adesão ao estilo 
de vida de Jesus Cristo (cf. Doc. 109, nos 84 e 92).  

PROPOSTAS DE AÇÃO 

1. Estabelecer, nos diversos âmbitos, a formação integral de agentes, a partir do conhecimento bíblico-
teológico-pastoral e do engajamento nas realidades sociais e políticas, incentivando as práticas 
formativas já existentes;  

2. Promover curso de graduação em teologia para leigos e, também, cursos à distância, acessíveis às 
comunidades, buscando parceria com as Universidades e com o Centros de Estudos Bíblicos; 

3. Fortalecer os grupos que se reúnem em torno da Palavra de Deus e motivar a formação de novos 
grupos geográficos ou de interesses: vivência, famílias, círculos bíblicos e outros; 

4. Ampliar e aperfeiçoar a produção de subsídios bíblico-catequéticos para a leitura orante da Palavra de 
Deus; 

5. Elaborar o Diretório de Catequese da Arquidiocese, como instrumento orientador e incentivador do 
processo formativo e permanente da iniciação à vida cristã; 

6. Incentivar iniciativas ecumênicas e encontros fraternos em torno da Palavra de Deus; 

7. Utilizar o potencial das mídias sociais como instrumento para a difusão da Palavra de Deus.  
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II.  PILAR  DO  PÃO (LITURGIA E ESPIRITUALIDADE) 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Aprofundar a vivência da Reforma Litúrgica do Vaticano II na nossa Igreja Arquidiocesana, favorecendo uma 
espiritualidade dos discípulos e discípulas encarnada no seguimento de Jesus Cristo (cf. Doc. 109, nos 96 e 162).  

PROPOSTAS DE AÇÃO 

1. Oferecer formação litúrgica, segundo o Concílio Vaticano II, em todos os âmbitos (comunitário, 
paroquial, diocesano) e dimensões (ano litúrgico, acolhimento, leitores, com especial destaque à 
partilha da Palavra de Deus); 

2. Promover cursos de Canto Pastoral a fim de colaborar com as comunidades e paróquias; 

3. Reconhecer a celebração da Palavra como experiência do encontro com o Senhor; 

4. Incentivar a presença dos jovens nos diversos ministérios eclesiais; 

5. Utilizar dos meios de comunicação disponíveis para a transmissão de formação, celebrações e 
informações, favorecendo a evangelização; 

6. Reformular o espaço arquidiocesano de espiritualidade (Casa de Encontro); 

7. Elaborar o Diretório dos Sacramentos da Arquidiocese. 

 

I I I .  PILAR  DA  CARIDADE (SERVIÇO À VIDA PLENA) 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Concretizar o compromisso com os excluídos e vulneráveis, contemplando as realidades de sofrimento 
humano e do cuidado da casa comum com os olhos de Jesus Cristo (cf. Doc. 109, nos 102, 105, 110 e 171).  

PROPOSTAS DE AÇÃO 

1. Fortalecer as iniciativas no âmbito da caridade, para acolhimento de pessoas em situação de 
vulnerabilidade social e existencial; 

2. Motivar um trabalho solidário de profissionais das diferentes áreas, desenvolvendo atividades junto 
aos necessitados; 

3. Criar um núcleo de fé e política, pautado na Doutrina Social da Igreja (DSI) e no Desenvolvimento 
Humano Integral (DHI), para encorajar o engajamento consciente do laicato frente às realidades do 
mundo urbano: nos diversos conselhos municipais e instâncias públicas de decisão; 

4. Inserir na lista de prioridades pastorais o cuidado para com a “casa comum” na perspectiva de uma 
ecologia integral, educação para a paz e para o bem-viver; 

5. Reativar o Fundo de Solidariedade da Arquidiocese; 

6. Instalar a Comissão de Justiça e Paz na Arquidiocese; 

7. Colocar no site da Arquidiocese uma plataforma para conhecimento e divulgação das ações sociais 
realizadas pela Igreja de Campinas. 
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IV.  PILAR  DA  AÇÃO  MISSIONÁRIA (ESTADO PERMANENTE DE MISSÃO) 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Viver a dimensão vocacional e missionária de uma Igreja em saída como modelo de toda ação eclesial, 
irradiando as experiências do amor gratuito de Deus e o anúncio explícito da Boa Nova de Jesus Cristo (cf. 

Doc. 109, nos 116, 143 e 186).  

PROPOSTAS DE AÇÃO 

1. Investir na criação de comunidades eclesiais que se compreendam como missionárias em sinal de 
conversão pastoral; 

2. Fortalecer a consciência missionária por meio de gestos concretos, sendo presença solidária e atenta 
nos espaços urbanos; 

3. Priorizar a formação e a espiritualidade missionária numa perspectiva bíblica, humano-afetiva e 
espiritual; 

4. Criar e fortalecer conselhos missionários nos diversos âmbitos da Arquidiocese, fomentando projetos 
missionários (visitas, acompanhamento de pessoas que receberam os sacramentos, paróquias-irmãs, 
missão ad gentes...); 

5. Divulgar observatórios de análise da realidade para perceber os ritmos de vida das cidades, suas 
tendências e alterações; 

6. Considerar a família e a juventude como prioridades pastorais, investindo na formação e 
acompanhamento; 

7. Priorizar o acolhimento como valorização da individualidade da pessoa e como um sinal profético 
diante de um mundo marcado pelo individualismo, pelas relações virtualizadas o pelo medo da 
violência. 


