
 
“A Igreja nas casas tem a coordenação de cristãos leigos e leigas,  

com proeminência das mulheres. Quem coordena é alguém com senso de 
pertença eclesial e amor à Igreja. Trata-se de um serviço eclesial, 

indispensável para a vida das pequenas comunidades,  
um verdadeiro ministério”  (DGAE 2019-2023, n°. 86) 

 

Campinas, 13 de maio de 2020 

Caros irmãos e irmãs,  

Tendo em vista o atual contexto da pandemia do novo coronavírus e a experiência do 
distanciamento social como forma de minimizar os efeitos do contágio, somos chamados a estar 
atentos aos apelos dessa nova realidade e a refletir sobre nossa prática eclesial. Em meio a tantas 
indefinições, não temos como apresentar hoje uma programação pastoral elaborada. No 
entanto, estamos nos reunindo regularmente, estudando e preparando caminhos mais 
adequados para o retomar da ação pastoral da Arquidiocese: calendário, organismos diocesanos 
e o 9°PPO. 

Dentre as várias iniciativas, está o cuidado em ajudar os agentes de pastoral a manter vivo 
o desejo e o espírito desencadeados na construção de um novo Plano de Pastoral. Para isso, 
durante os meses de maio a julho, enviaremos, semanalmente, um roteiro em linguagem 
popular, focando os quatro pilares: Palavra, Pão, Caridade e Ação Missionária, que sustentam a 
vida da comunidade eclesial missionária (cf. DGAE 2019-2023, nº 144-202). 

Os acontecimentos da pandemia, estão exigindo caridade fraterna, suscitando novos 
sentimentos, aprendizados e questionamentos. Os roteiros que lhes enviaremos têm o propósito 
de suscitar e recolher essas experiências que estão sendo vividas neste tempo. Tudo isso 
contribui na elaboração - e vivência - do novo Plano de Pastoral e enriquece a ação 
evangelizadora da Igreja. 

Pedimos que ao receberem esses roteiros, imediatamente retransmitam-nos pelos meios 
disponíveis, ao maior número de agentes de pastoral de suas paróquias. Com esta pequena 
atividade pastoral, cria-se uma rede de comunhão e comunicação nos diversos âmbitos da vida 
eclesial. 

Contamos com a colaboração de todos nesse singelo modo de evangelizar. Segue, em 
anexo, o roteiro nº 01. Rogamos à Imaculada, padroeira de nossa Igreja, que caminhe conosco 
neste tempo de incertezas, renovando nossas esperanças nas promessas de seu Filho, nosso 
Senhor. 

Fraternalmente, 
 

 

Pe. Cláudio Zaccaria Menegazzi 
Pe. Edemilson Euclides Lovatto 

Pe. Luiz Carlos de Araújo 

(equipe de Coordenação de Pastoral) 

 


