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PERCURSO SINODAL
Em 2008, a Diocese de Guaxupé realizou sua 4ª Assembleia Diocesana de Pastoral com o objetivo geral de “evangelizar a
partir do encontro pessoal com Jesus Cristo,
formando a pessoa, renovando a comunidade à luz do jeito antigo/novo de ser Igreja e
transformando a sociedade, atentos à Palavra: ‘tendo partido, pregaram por todas as
partes’” (Mc 16,20); e com objetivos específicos: a articulação aprimorada da Formação Cristã; o fortalecimento dos Conselhos
Pastorais, visando ao compromisso com a
missão; e uma sociedade mais justa a partir
da fé, das ações e das pastorais sociais.
Após quase 10 anos, se faz necessário
continuar o processo. A partir da convocação para a 5ª Assembleia Diocesana de
Pastoral, feita pelo bispo diocesano, Dom
José Lanza Neto, e a composição da Equipe
Preparatória em dezembro de 2016, foram
promovidas, de forma sinodal, a partilha e
a escuta atenciosa dos anseios de todas as
comunidades, pastorais e movimentos.
Para condução desta assembleia, atenta à caminhada diocesana, pautada nas
“Diretrizes Gerais da ação evangelizadora
da Igreja no Brasil 2015 - 2019” (Doc. 102);
“Comunidade de Comunidades: uma nova
paróquia” (Doc. 100) (Doc 105); nos documentos do Pontificado do papa Francisco,
especialmente a Exortação Apostólica Evangelii Gaudium e nos projetos paroquiais
enviados ao Secretariado de Pastoral da
Diocese, verificou-se a necessidade de se
trabalhar três linhas de ação, a saber: “Missão e Comunidade”, “Missão e Formação” e
“Missão, Caridade Cristã e Partilha.”
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A reflexão destes temas bem como
o desenrolar de toda a Assembleia foram
fundamentados pela Palavra de Deus e tiveram como meta encontrar caminhos para
continuarmos a fazer de nossa Diocese uma
“Igreja em saída”, em estado permanente
de missão.
Na Diocese de Guaxupé, este processo,
iniciado em assembleias anteriores e numa
dinâmica sinodal que ao longo dos anos
vem sendo desenvolvida, assume uma maturidade com o desenvolvimento das Santas Missões Populares, uma vez que toda a
Igreja se consolidou como protagonista de
uma verdadeira transformação nas estruturas pastoral e orgânica. Nesta perspectiva,
torna-se essencial afirmar que a ação missionária não é uma pastoral a mais e nem
a repetição do processo das SMP, o qual foi
um despertar para a missionariedade. Toda
pastoral tende a ser missionária: para ser
verdadeira, deve ter a marca da missão em
favor da vida.
A missão permanente busca romper
círculos fechados, superar barreiras e colocar-se a serviço da vida. E tivemos a
oportunidade de presenciar isso durante
o processo vivenciado nas Santas Missões
Populares em toda a diocese, com mais de
dois mil missionários/as atuando nas paróquias, criando consciência e alma missionárias, unindo pessoas vindas de diversas
pastorais, movimentos e ministérios, numa
ação conjunta em favor da missão. O fortalecimento de grupos de reflexão e de setores missionários urbanos e rurais pode ser
constatado em muitas realidades paroquiais

da diocese de Guaxupé. Mas tudo isso ainda não é o suficiente. Faz-se necessário
continuar avançando no anúncio do Reino
de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo, na
alegria de sermos discípulos missionários
numa “Igreja em Saída”.
Papa Francisco diz que: “Todos nós
somos convidados a esta nova ‘saída’ missionária: sair da própria comodidade e ter
a coragem de alcançar todas as periferias
que precisam da luz do Evangelho” (EG 20).
Assim, a diocese é chamada a superar uma
pastoral de mera conservação e promover
as conversões pessoal e pastoral, a partir da
prática das cinco urgências na evangelização: “Igreja em estado permanente de missão”; “Igreja, casa de iniciação à vida cristã”;
“Igreja, lugar de animação bíblica”; “Igreja,
comunidade de comunidades”; “Igreja, a
serviço da vida plena”.
É importante ressaltar algo peculiar desta edição da ADP. As lideranças pastorais
puderam apreciar as propostas da ADP an-

tecipadamente nas reuniões dos CPSs realizadas no dia 20 de outubro de 2018, com
representantes da Equipe Preparatória. O
objetivo foi apresentar os projetos e as prioridades e, a partir da análise dos conselheiros, ajustar possíveis alterações.
No dia 24 de novembro, com a convocação de representantes das paróquias, das
pastorais e dos movimentos que compõem
a diocese, foi realizado o evento celebrativo
e deliberativo, que consolidou e confirmou
os projetos desenvolvidos pela Equipe Preparatória, após a acolhida e o debate das
contribuições enviadas por todas as expressões evangelizadoras da diocese.
Com votação aberta em plenário, após
momentos de reflexão e debate em setores
pastorais, os participantes votaram e sugeriram ajustes nos objetivos, nas prioridades e
nos projetos que serão desenvolvidos pela
diocese, pelos setores e pelas paróquias
nos próximos anos.

ORAÇÃO
Senhor, Deus de nossos pais, Verbo encarnado e defensor de nossa gente: neste último
século, unistes o povo desta terra generosa na Diocese de Guaxupé!
Ouvi, agora, nossa voz e aceitai o fruto de nossa esperança: concedei-nos celebrar
dignamente nossa 5ª Assembleia de Pastoral!
Visitai cada coração, cada lar, cada comunidade: conhecei a causa de suas lágrimas e o
motivo de suas alegrias, as lutas em favor do vosso Reino,
a simplicidade de suas obras e a grandeza de sua fé!
Animai nossa diocese: fazei dela uma Igreja missionária, destemida, alegre e servidora!
Santiﬁcai-nos pela vida em comunidade! Formai-nos pelo anúncio e conhecimento!
Salvai-nos pela ousadia de amar, servir e partilhar!
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DISCURSO DE ABERTURA
DOM JOSÉ LANZA NETO

Saudações carinhosas e fraternas aos
participantes desta nossa 5ª Assembleia
Diocesana de Pastoral: padres, diáconos, religiosos e religiosas, seminaristas,
leigos e leigas.
Nossa Assembleia de Pastoral tem
um caráter celebrativo pelo caminho percorrido e pelo método de trabalho que
escolhemos desde o início.
Sua estruturação levou em conta as
bases paroquiais e setoriais. Tivemos o
envolvimento dos CPPs ampliados com
confluência nos CPSs, remetendo suas
ideias e conclusões em sintonia com a
Equipe Preparatória, que procurou levar
em conta todas as indicações e os anseios, já desenhando os futuros projetos
com destaque para: missão e formação
permanentes, comunidade, ação social e
ainda maior ênfase na dimensão familiar
e a juventude.
Após uma síntese e formulação do
esboço dos projetos, mais uma vez, o
conteúdo foi apresentado e partilhado
nos CPSs para complementação, acréscimos, e, até mesmo, possíveis alterações.
A grosso modo, compreendemos que a
missão deve ser o grande eixo articulador: missão e comunidade; missão e formação; missão, caridade cristã e partilha.
A partir daí, indicamos cinco projetos que
serão analisados, discutidos e votados
nesta Assembleia.
HISTÓRICO
Gostaria, agora, de relembrar o per-
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curso que nos trouxe até aqui neste dia.
Em 2008, a Diocese de Guaxupé realizou
sua 4ª ADP, tendo por objetivo central
“evangelizar a partir do encontro pessoal
com Jesus Cristo, formando a pessoa, renovando a comunidade à luz do jeito antigo/novo de ser Igreja e transformando a
sociedade, atentos à Palavra: ‘tendo partido, pregaram por todas as partes’” (Mc
16,20); e por objetivos específicos a articulação aprimorada da Formação Cristã;
o fortalecimento dos conselhos pastorais
visando o compromisso com a missão; e
uma sociedade mais justa a partir da fé e
das pastorais sociais.
Quase 10 anos depois, é necessário
continuar o processo. Após a convocação
para esta 5ª Assembleia Diocesana de
Pastoral e do trabalho desenvolvido pela
Equipe Preparatória desde 2016, chega o
momento de ouvir e acolher a decisão de
nossas comunidades, nossas pastorais e
nossos movimentos sobre os caminhos
pastorais dos próximos anos.
Para a condução desta assembleia,
atenta à caminhada diocesana, nos pautamos, também, nas Diretrizes Gerais da
Ação Evangelizadora da Igreja do Brasil
2015-2019; no documento Comunidade
de Comunidades: uma nova paróquia;
no documento Cristãos leigos e leigas na
Igreja e na Sociedade – sal da terra e luz
do mundo; nos documentos do Pontificado do papa Francisco, especialmente a
exortação apostólica Evangelli Gaudium;
e nos projetos paroquiais enviados ao

secretariado de pastoral da diocese. Verificamos, com as propostas e os anseios
vindos das paróquias e dos setores, a necessidade de se trabalhar em três linhas
de ação, presentes no Subsídio Preparatório: Missão e Comunidade, Missão
e Formação e Missão, Caridade Cristã e
Partilha.
CENTENÁRIO DIOCESANO E
SANTAS MISSÕES POPULARES
Não podemos nos esquecer do nosso
Centenário Diocesano, marca profunda
de evangelização e catequese, uma caminhada inquestionável do anúncio do Reino e da pessoa de Jesus. Uma luz brilhou
nesta porção do povo de Deus. A Diocese
de Guaxupé escolheu para as celebrações o seguinte lema: “Lançando redes,
gerando comunidades”! A frase transparece o rosto Missionário que a Igreja de
Guaxupé se esforça em transmitir às comunidades pelo trabalho de todos. O símbolo escolhido para as comemorações, a
Catedral de Guaxupé, exalta a unidade e
a fé de todos os fiéis, clérigos e leigos,
escolhidos com generosidade na Igreja
Mãe de todas as comunidades.
Junto da celebração do Centenário,
presenteamo-nos com as Santas Missões
Populares e, com grandes frutos, chegamos à conclusão do itinerário missionário, conduzido pelo Espírito Santo e sob
a orientação do padre Luís Mosconi, idealizador das SMP, e também da incansável
dedicação do padre Henrique Neveston,
a quem faço memória neste momento e
expresso minha infinita gratidão por seu
trabalho em nossa diocese.
Assim, a Diocese de Guaxupé se man-

tém convicta que o despertar missionário
e um processo permanente de evangelização gerados em nós, padres, religiosos
e religiosas, leigos e leigas foram fundamentais para celebrar o Centenário Diocesano e para destacar as forças vivas
desta Igreja Particular.
Ao decidir realizar as Santas Missões
Populares, nossa diocese tomou consciência e transformou essa consciência
em ação, não somente em promover
momentos missionários, mas ao se fazer
missionária em tempo integral. Muitas
histórias foram transformadas pelas Santas Missões Populares. Nossas paróquias
e comunidades se abriram à consciência
missionária. Como herança das Santas
Missões Populares, entramos definitivamente no espírito de uma Igreja em estado permanente de missão.
Percebemos a coerência de nosso
atual trabalho de evangelização ao relermos o documento de Aparecida com
um forte apelo às dioceses naquele momento: “A Diocese, em todas as suas
comunidades e estruturas, é chamada a
ser “Comunidade Missionária” (DAp 168).
E insiste: “A decisão missionária deve impregnar todas as estruturas eclesiais e
todos os planos pastorais das dioceses,
paróquias, comunidades religiosas, movimentos e de qualquer instituição da Igreja; nenhuma comunidade deve isentar-se
de entrar decididamente, com todas as
forças, nos processos constantes de renovação missionária e de abandonar as
estruturas ultrapassadas que já não favorecem a transmissão da fé” (DAp 365).
É preciso evitar, absolutamente, que
tudo fique como antes. Nesta perspec-

5ª ASSEMBLEIA DIOCESANA DE PASTORAL -

9

tiva, torna-se essencial reafirmar nesta
Assembleia de Pastoral que toda pastoral
tem de ser missionária, como tanto insiste o documento de Aparecida e nos exortam, também, os documentos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
A Missão deve estar no coração de
toda pastoral. Toda pastoral, para ser
verdadeira, deve ter a marca da missão
em favor da vida, e vida plena, que brota
de uma comunhão profunda com Jesus
de Nazaré, o Bom Pastor. Não se entende uma pastoral sem ardor missionário.
Uma pastoral convicta da missão verdadeira necessita de convicções profundas,
capazes de sustentar práticas corajosas.
Tudo deve ser feito com uma chave missionária.
ANO DO LAICATO
Este ano ainda vivemos um grande
esforço da Igreja do Brasil ao promover
o “Ano do Laicato”, despertando todos os
batizados e batizadas para o compromisso de anunciar o Evangelho no Reino de
Deus sendo, assim, presenças marcantes
na Igreja e no mundo com verdadeiros
testemunhos - autênticos protagonistas.
Cristãos leigos e leigas, sujeitos na Igreja em saída, a serviço do Reino. Somos
imensamente gratos a Deus pela generosidade com que cumulou nossa diocese
de vocação laical. Em nossas comunidades, encontramos inúmeros e grandiosos
testemunhos de fé e de compromisso
com a missão cristã. Nos leigos e leigas
que hoje participam desta 5ª Assembleia
Diocesana, expresso minha admiração ao
trabalho desenvolvido por vocês em tantos ministérios, serviços e pastorais.
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EVANGELIZAÇÃO NO MUNDO URBANO
A partir de agora, em comunhão com
a Igreja do Brasil e com nosso Regional
Leste 2, precisamos nos atentar para os
desafios de “Uma Igreja em saída frente
aos desafios e esperança do mundo urbano”. Assim, ao definirmos os rumos de
nossa Diocese para os próximos anos,
devemos refletir elementos que inspiraram o anúncio do Evangelho em contextos diversos e desafiadores, como são os
ambientes das cidades e grandes metrópoles.
Olhar as cidades nos dias de hoje
não é tarefa fácil. São realidades diversas, complexas, com arranjos variados.
Lembremo-nos mais uma vez de nosso
Papa Francisco que insiste, na Alegria do
Evangelho, em nos aconselhar a termos
um olhar contemplativo, um olhar de fé,
que penetre as cidades como lugar privilegiado de evangelização. Neste cenário
contemporâneo, devemos ter ousadia
para anunciar o projeto de Jesus Cristo,
aproveitando a sensibilidade espiritual
das pessoas e dos grupos, sobretudo da
piedade popular.
O Papa ressalta, ainda, que “a cidade
dá origem a uma espécie de ambivalência permanente, porque, ao mesmo tempo que oferece aos seus habitantes infinitas possibilidades, impõe numerosas
dificuldades ao pleno desenvolvimento
da vida de muitos” (EG 74).
CONCLUSÃO
Ao levarmos em conta alguns apontamentos da Igreja e também as decisões
pastorais de nossa diocese, gostaria de
destacar a metodologia escolhida pela

Equipe Preparatória e que foi executada
até agora. Diferentemente da última Assembleia Diocesana, em 2009, o processo definido para essa 5ª Assembleia Diocesana de Pastoral visou à valorização da
sinodalidade, motivando a participação
das comunidades, das paróquias e dos
setores. E isso aconteceu em dois momentos distintos. No primeiro semestre
deste ano, todas as instâncias sinodais
(comunidades, movimentos, pastorais,
paróquias, setores) puderam, com o auxílio do Subsídio Preparatório, partilhar
suas esperanças, suas dificuldades e
suas realidades. Daí, com o material enviado pelas paróquias e setores, a Equipe
Preparatória pôde desenvolver projetos
que atendessem às demandas pastorais
em toda a diocese. Então, com os projetos desenvolvidos, em outubro próximo,
houve a possibilidade do CDP e dos CPSs
conhecerem as linhas de ação que embasam a proposta desta Assembleia.
Acreditamos que o desenvolvimento
do caminho feito acolheu, respondeu e
contemplou as diversas sugestões manifestadas em nossos espaços de participação pastoral.
Destacaria, ainda, uma peculiaridade desta Assembleia: a permanência da
Equipe Preparatória - como organismo
reflexivo de todo o processo - junto da

Coordenação de Pastoral, para dar consistência, dinamicidade e aconselhamento ao término de cada ano, acompanhando as paróquias e as comunidades em
seu planejamento em vista dos passos
seguintes.
Esperamos, com esta Assembleia
Diocesana de Pastoral, dar passos importantes, acreditando numa Igreja dinâmica, alegre, profética e missionária,
concretizando o sonho do Reino de Amor
e Justiça. Conto com todos vocês naquilo que está ao nosso alcance e no que é
possível realizar. Deus estará conosco,
Ele é a nosso favor! Acreditemos.
Vislumbramos abundantes frutos que
o Espírito suscitará em nossa diocese. A
evangelização e a missionaridade são
obras de Deus. Avante, adentremo-nos
em águas mais profundas, tendo presente a ordem de Jesus: “Dai-lhes vós mesmos de comer”! Resta-nos, ainda, desejar
a caminhada com aquela que, no silêncio
e no serviço desinteressado, é modelo
para nós. Nesses cem anos de evangelização, catequese e missão, temos a constante marca e presença de Nossa Mãe Senhora das Dores.
A todos, mais uma vez, desejo boas
vindas, excelente participação e iluminação necessária para sábias decisões e
conclusões!
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PROJETOS
5ª ASSEMBLEIA DIOCESANA DE PASTORAL
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).
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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.
Trata-se 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).

•

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
pós-moderno 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).
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).
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1 - 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”.
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).
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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.
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.

2 - 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.
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.

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).
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.
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3 - 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).

instâncias sinodais a partir da pessoa e
da mensagem de Jesus de Nazaré.

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).

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.

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
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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.

RESPONSÁVEIS
Setor Juventudes, Serviço de Animação
Vocacional e Pastoral da Comunicação.

4 - PROJETO PROMOÇÃO HUMANA INTEGRADA
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).
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.

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.
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.
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5 - 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).
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;
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Favorecer a inserção da pessoa nos
mistérios de Cristo e na vida comunitária.
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 paroquiais, setoriais e diocesanos bíblico-litúrgico-catequéticos;
Elaborar orientações litúrgico-catequéticas de acordo com as demandas
específicas da diocese e para o exercício
dos ministérios leigos.
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
A ser constituída

