
 
   Campinas, 7 de novembro de 2019 

 
“Sabemos bem que a vida com Jesus se torna muito mais plena e, com Ele,  

é mais fácil encontrar o sentido para cada coisa. É por isso que evangelizamos” 

(Evangelii Gaudium, 266) 

 
 
Prezados presbíteros, diáconos, religiosos (as),  
agentes de pastoral da Arquidiocese de Campinas: 

 
Enviamos a todas as instâncias da vida pastoral de nossa Arquidiocese o “Anteprojeto do 9º 

Plano de Pastoral Orgânica” (9º PPO), resultado do trabalho e do estudo realizados na assembleia 
arquidiocesana (13 a 15 setembro), na reunião do clero (17 a 19 setembro) e na reunião ampliada da 
coordenação colegiada de pastoral (19 outubro).  

Dando continuidade ao processo de elaboração do 9º PPO, conforme calendário aprovado na 
assembleia, segue o material com o objetivo geral, os objetivos específicos e as propostas de ação dos 
quatro pilares da Comunidade Eclesial Missionária. Nesta etapa, são solicitadas três grandes atividades: 

 

Atividade 1: Elaboração do Planejamento Pastoral 

Âmbito de responsabilidades: Paróquias, pastorais, organismos diocesanos. 

O que realizar:  Conhecer, estudar, aprofundar e incorporar as indicações do “Anteprojeto do 9º PPO” 
no processo de Planejamento Pastoral para 2020. 

Quando: Enviar os planejamentos de pastoral de 2020: 

 Das paróquias para as foranias (novembro e dezembro de 2019); 

 Das foranias, pastorais e organismos para a Coordenação de Pastoral (até 9 de dezembro de 
2019). 

 

Atividade 2: Contribuições para elaboração do 9º PPO 

Âmbito de responsabilidades: Paróquias, pastorais, organismos diocesanos. 

O que realizar:  Destacar e/ou acrescentar indicações relevantes para a ação evangelizadora da Igreja 
Arquidiocesana de Campinas, contidas no “Anteprojeto do 9º PPO” e/ou nas DGAE 2019-2023, e que 
julgam não poder estar ausentes do 9º PPO. 

Quando: Entre fevereiro e março de 2020, enviar as indicações feitas: 

 Das paróquias para as foranias; 

 Das pastorais e organismos diocesanos para as suas respectivas áreas. 

 

 



 

Atividade 3: Contribuições para a redação final do 9º PPO 

Âmbito de responsabilidades: Coordenações colegiadas das foranias e áreas pastorais. 

O que realizar:  Documento que sintetize as contribuições das paróquias que compõem as foranias e 
o das pastorais e organismos diocesanos que integram as respectivas áreas pastorais. 

Quando: Até 22 abril de 2020, as foranias e as áreas enviar as contribuições para a Coordenação de 
Pastoral. 

 
Rogando as bênçãos de Deus, pedimos que nos acompanhe a Virgem Maria, a Imaculada 

Conceição, nossa padroeira, com sua proteção materna, inspirando-nos o seu “Sim” de discípula 
exemplar. 

 
 

 
Dom João Inácio Müller 

Arcebispo Metropolitano de Campinas 


