Plano Diocesano de
Ação Evangelizadora

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” (CNBB, DGAE 2015-2019)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
▪Proporcionar uma ação evangelizadora que fortaleça a vida em comunidade e
desperte para a ministerialidade e a missionariedade;
▪Favorecer uma formação que leve os cristãos a assumirem a consciência de
discípulos missionários e o protagonismo de sujeitos eclesiais;
▪Despertar os sujeitos eclesiais - cristãos leigos e leigas, religiosos e clérigos - para
as consequências do mistério da Encarnação: “Vós sois sal da terra e luz do mundo”
(Mt 5, 13).

PRIORIDADES
FORMAÇÃO PERMANENTE
JUSTIFICATIVA
“A formação de sujeitos eclesiais, que implica em amadurecimento contínuo da
consciência, da liberdade e da capacidade de exercer o discipulado e a missão no
mundo, deve ser um compromisso e uma paixão das comunidades eclesiais. Tratase de buscar uma Igreja participativa que supera as dicotomias. Isso habilita a
Igreja a inserir-se de modo qualificado nas realidades urgentes de nossos dias,
como Igreja ‘em saída’, e contribui com a formação de uma consciência eclesial
crítica dos seus próprios limites” (CNBB, doc. 105, 229). “O discípulo missionário
acolhe e vive a Palavra de Deus em comunhão com a Igreja. Ao escutar atentamente
a Palavra, ele sabe que não o faz isoladamente, mas na comunhão com todos os que
também a acolhem, como dom na Igreja e com toda a Igreja. Assim, a Palavra é
saboreada sobretudo em espírito eclesial” (CNBB, doc. 102, 52).

PRIORIDADES
VIDA DE COMUNIDADE
JUSTIFICATIVA
Tendo em vista o clima cultural pós-moderno, observado nas respostas vindas das
comunidades, nos atentamos ao que diz o papa Francisco: “O individualismo pósmoderno e globalizado favorece um estilo de vida que debilita o desenvolvimento e
a estabilidade dos vínculos entre as pessoas e distorce os vínculos familiares. A
ação pastoral deve mostrar ainda melhor que a relação com o nosso Pai exige e
incentiva uma comunhão que cura, promove e fortalece os vínculos interpessoais.
Enquanto no mundo, especialmente nalguns países, se reacendem várias formas de
guerras e conflitos, nós, cristãos, insistimos na proposta de reconhecer o outro, de
curar as feridas, de construir pontes, de estreitar laços e de nos ajudarmos ‘a
carregar as cargas uns dos outros’ (Gal 6, 2)” (EG 67).

PRIORIDADES
VIDA DE COMUNIDADE
JUSTIFICATIVA
E ainda, é fundamental: “Do ponto de vista da evangelização, não servem as
propostas místicas desprovidas de um vigoroso compromisso social e missionário,
nem os discursos e ações sociais e pastorais sem uma espiritualidade que
transforme o coração. Estas propostas parciais e desagregadoras alcançam só
pequenos grupos e não têm força de ampla penetração, porque mutilam o
Evangelho. É preciso cultivar sempre um espaço interior que dê sentido cristão ao
compromisso e à atividade” (EG 262).

PROJETOS
▪PROJETO MISSÃO PERMANENTE
▪PROJETO FAMÍLIAS
▪PROJETO JUVENTUDES

▪PROJETO PROMOÇÃO HUMANA INTEGRAL
▪PROJETO LITURGIA E CATEQUESE

PROJETO MISSÃO PERMANENTE
JUSTIFICATIVA
“A Igreja é missionária por natureza. Existe para anunciar, por gestos e palavras, a
pessoa e a mensagem de Jesus Cristo. Fechar-se à dimensão missionária implica
fechar-se ao Espírito Santo, sempre presente, atuante, impulsionador e defensor (Jo
14, 16; Mt 10, 19-20), em toda a sua história a Igreja nunca deixou de ser
missionária” (CNBB, doc. 100, 35); como insiste o papa Francisco para que sejamos
uma Igreja em saída. Como afirmava dom José Mauro Pereira Bastos: “Uma Igreja
que não é missionária não é a Igreja de Jesus Cristo”.

PROJETO MISSÃO PERMANENTE
OBJETIVO GERAL
Despertar no(a) discípulo(a) missionário(a) a necessidade de anunciar “Jesus
Cristo em todos os lugares e situações em que se encontrar, apresentando com
clareza e força testemunhal quem é Ele e qual sua proposta para toda a
humanidade” (CNBB, doc. 102, 38).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
▪Fazer da missão o coração de toda ação pastoral e evangelizadora;
▪Intensificar a espiritualidade missionária para “a superação do individualismo,
crise de identidade e o declínio do fervor” (EG 78).

PROJETO MISSÃO PERMANENTE
ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
▪Prosseguir com a setorização das paróquias, tendo como texto iluminador o
documento Comunidade de Comunidades: uma nova Paróquia (CNBB, doc. 100);

▪Fortalecer grupos de reflexão como instâncias de formação, espaços de convivência
e partilha;
▪Capacitar animadores de setores missionários e demais lideranças pastorais;

▪Acompanhar as instâncias sinodais em vista de uma pastoral orgânica.

PROJETO MISSÃO PERMANENTE
CRONOGRAMA
▪1º semestre de 2019 - Tempo de Assimilação e Planejamento/Operacionalização
das instâncias missionárias (Comidi, Comipa, GAM e Comise);

▪2º Semestre de 2019 – Mês Missionário Extraordinário (em atenção à carta do papa
Francisco enviada aos bispos datada de 21 de outubro de 2018);
▪1º Semestre de 2020 – Desenvolvimentos das instâncias missionárias.
RESPONSÁVEIS
Coordenação Diocesana de Pastoral e Comidi.

PROJETO FAMÍLIAS
JUSTIFICATIVA
“A família é um bem de que a sociedade não pode prescindir, mas precisa de ser
protegida” (AL 44). “Ninguém pode pensar que o enfraquecimento da família como
sociedade natural fundada no matrimônio seja algo que beneficia a sociedade,
antes, pelo contrário, prejudica o amadurecimento das pessoas, o cultivo dos
valores comunitários e o desenvolvimento ético das cidades e das vilas” (AL 52).
Neste sentido, para o fortalecimento da vida comunitária, são inadiáveis a
redescoberta e a promoção da família, primeira comunidade que realiza uma
junção social plena.

PROJETO FAMÍLIAS
OBJETIVO GERAL
Fortalecer o Setor Famílias como estrutura de comunhão das forças eclesiais já
existentes, bem como as tratativas da Pastoral Familiar, já em curso.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
▪Ampliar e dinamizar o setor famílias na diocese;

▪Acompanhar, discernir e integrar as novas configurações familiares na comunidade
cristã.

PROJETO FAMÍLIAS
ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
▪Promover estudos de documentos e temas relacionados à família, no formato de
estudo popular em pequenos grupos;

▪Realizar encontros que fortaleçam a família como “célula primeira e vital da
sociedade” (Apostolicam Actuositatem);
▪Desenvolver uma Catequese Matrimonial, que contemple o Magistério Eclesiástico,
especialmente a exortação apostólica Amoris Laetitia do papa Francisco;
▪Promover ações direcionadas às famílias em situação de risco (dependência
química, intolerância, violência doméstica, abandono de idosos e crianças).

PROJETO FAMÍLIAS
CRONOGRAMA
▪1º semestre de 2019 - Tempo de Assimilação e Planejamento;
▪2º semestre 2019 – Ampliar o Setor Famílias;

▪1º semestre 2020 – Fomentar a criação do Setor Famílias nas instâncias setorial e
paroquial.
RESPONSÁVEIS
Coordenação de Pastoral – Setor Famílias.

PROJETO JUVENTUDES
JUSTIFICATIVA
No trabalho com as diversas expressões juvenis “somos convidados a escutar e
olhar os jovens nas condições reais em que se encontram e a ação da Igreja a seu
respeito. Não se trata de acumular dados e evidências sociológicas, mas de assumir
os desafios e as oportunidades que emergem nos vários contextos à luz da fé,
permitindo que nos toquem em profundidade, de modo a fornecer uma base de
concretude para todo o caminho subsequente” (Instrumento de Trabalho, Sínodo
dos Bispos 2018). Afinal, “sem o rosto jovem, a Igreja se apresentaria desfigurada”
(Bento XVI).

PROJETO JUVENTUDES
OBJETIVO GERAL
Otimizar as atividades do Setor Juventudes a partir da realidade contemporânea e
da proposta do papa Francisco em evangelizar novos espaços de presença juvenil
(arte, política, cultura, esporte e educação).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▪Adequar a formação das lideranças para uma “Igreja em saída” à luz da 15ª Reunião
Ordinária do Sínodo dos Bispos, realizado em 2018;
▪Qualificar a presença do jovem nas instâncias sinodais a partir da pessoa e da
mensagem de Jesus de Nazaré.

PROJETO JUVENTUDES
ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
▪Promover ações e eventos direcionados ao público jovem, em consonância com o
projeto IDE;

▪Criar, organizar e fortalecer as lideranças juvenis nos setores;
▪Fomentar a Pastoral Universitária;
▪Criar canais de formação, participação e evangelização nos ambientes virtuais e
mídias sociais;
▪Investir na formação eclesial do jovem para as dimensões da fé e da política à luz da
Doutrina Social da Igreja.

PROJETO JUVENTUDES
CRONOGRAMA
▪1º semestre 2019 – Tempo de Assimilação e Planejamento;
▪2º semestre 2019 – Estudo e reflexão dos resultados do Sínodo dos Bispos para a
Juventude;
▪1º semestre de 2020 – Realização de ações concretas: utilização de datas
comemorativas.
RESPONSÁVEIS
Setor Juventudes, Serviço de Animação Vocacional e Pastoral da Comunicação.

PROJETO PROMOÇÃO HUMANA INTEGRAL
JUSTIFICATIVA
“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 tem 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’ (EG 177).

PROJETO PROMOÇÃO HUMANA INTEGRAL
OBJETIVO GERAL
Criar o Setor de Promoção Humana, resgatando a práxis e o querigma cristãos das
primeiras comunidades, em defesa e promoção da vida e vida plena.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
▪Implementar ações em prol de pessoas marginalizadas, empobrecidas e
vulneráveis;
▪Desenvolver iniciativas com povos migrantes.

PROJETO PROMOÇÃO HUMANA INTEGRAL
ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
▪Constituir um Fórum Permanente de Fé e Política;
▪Estabelecer participação nos conselhos municipais e parceria com entidades e
organizações já existentes;
▪Promover estudo sistemático da Doutrina Social da Igreja;
▪Criar Comissões Setoriais das Pastorais Sociais;

▪Divulgar as ações sociais existentes (Pastoral da Sobriedade, Pastoral da Criança,
Pastoral Carcerária etc.) e identificar novas demandas.

PROJETO PROMOÇÃO HUMANA INTEGRAL
CRONOGRAMA
▪1º semestre de 2019 - Tempo de Assimilação e Planejamento;
▪2º semestre de 2019 – Constituição da equipe setorial de Promoção Humana
Integral;
▪1º semestre de 2020– Instalação do Fórum Permanente de Fé e Política.

RESPONSÁVEIS
Coordenações Diocesana e Setorial de Pastoral.

PROJETO LITURGIA E CATEQUESE
JUSTIFICATIVA
“Na Liturgia Deus fala a seu povo, Cristo ainda anuncia o Evangelho e o povo
responde a Deus com cânticos e orações” (SC 33); “ela, ao realizar sua missão,
torna-se uma educação permanente da fé (...) a liturgia é fonte inesgotável da
catequese, não só pela riqueza do seu conteúdo, mas pela sua natureza de síntese e
cume da vida cristã. (...) Celebração e festa contribuem para uma catequese
prazerosa, motivadora e eficaz que nos acompanha ao longo da vida” (DNC 118).

PROJETO LITURGIA E CATEQUESE
OBJETIVO GERAL
Redescobrir o valor da unidade entre Liturgia e Catequese, fundamentada nas
Sagradas Escrituras, despertando para o entendimento de que “a Catequese como
educação da fé e Liturgia como celebração da fé são duas funções da única missão
evangelizadora da Igreja” (DNC 120).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
▪Retornar às fontes da Iniciação à Vida Cristã, nos moldes das primeiras
comunidades;
▪Favorecer a inserção da pessoa nos mistérios de Cristo e na vida comunitária.

PROJETO LITURGIA E CATEQUESE
ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
▪Criar a equipe diocesana de Iniciação à Vida Cristã;
▪Implantar o Projeto “Viver em Cristo”, já assumido pela Província Eclesiástica de
Pouso Alegre, tendo em vista a especificidade diocesana;
▪Promover encontros
catequéticos;

paroquiais,

setoriais

e

diocesanos

bíblico-litúrgico-

▪Elaborar orientações litúrgico-catequéticas de acordo com as demandas específicas
da diocese e para o exercício dos ministérios leigos.

PROJETO LITURGIA E CATEQUESE
CRONOGRAMA
▪1º semestre de 2019 - Tempo de Assimilação e Planejamento;
▪2º semestre de 2019 - Formação e Operacionalização da Equipe IVC;

▪1º semestre de 2020 - Implantação do Projeto “Viver em Cristo” nas paróquias.
RESPONSÁVEIS
Coordenação de Pastoral, Coordenação de Catequese e Serviço de Animação
Litúrgica.

