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PASTORAL DO MENOR

CONSELHO DE PASTORAL
DIOCESE DE CARAGUATATUBA
16/06/2010

DFEFINIÇÃO DE PASTORAL

A pastoral consiste em atualizar para o 
nosso tempo as atitudes de Jesus como 
bom pastor. A boa organização pastoral é 
fundamental para a vivência comunitária, 
o aprofundamento e a perseverança na fé. 
Os organismos vivos da organização 
Pastoral devem ser voltados para as 
exigências da Ação Evangelizadora: 
serviço, diálogo, anúncio e testemunho. 

(site da Arquidiocese de Aparecida)
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DFEFINIÇÃO DE PASTORAL

SENTIDO DA PALAVRA PASTORAL: 

Pastor, pastoreio:

� Ser pastor no contexto de Israel
� ardor, entrega generosa,

� urgência do Reino: “o bom pastor dá a vida”...

DFEFINIÇÃO DE PASTORAL

A PASTORAL NOS LEVA para: 

� vivência (comunitária), 

aprofundamento, 

perseverança

na FÉ
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DFEFINIÇÃO DE PASTORAL

A pastoral nos leva a um modo particular 

de vivermos nossa relação espiritual com 

Deus: 

o que chamamos de MÍSTICA

MÍSTICA DA PASTORAL DO MENOR

Brota da Palavra de Deus

� “Quem acolhe um desses pequeninos a 
mim acolhe” (Mt 18,5)

� “Deixai vir a mim os pequeninos, porque 
deles é o Reino dos céus”  (Mt 19,13)

� “Quem não for como um  desses 
pequeninos não entrará no reino dos céus” 
(Mt 10,13)
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MÍSTICA DA PASTORAL DO MENOR

Brota da Palavra de Deus

� “Quem acolhe um desses pequeninos a 
mim acolhe” (Mt 18,5)

� Ver Jesus Cristo no outro... (não é questão de 
simpatia...)

� Servir a Cristo no meu próximo...

MÍSTICA DA PASTORAL DO MENOR

Brota da Palavra de Deus

� “Deixai vir a mim os pequeninos, porque 
deles é o Reino dos céus”  (Mt 19,13)

� Ajudar o outro a chegar até Jesus Cristo...

� É dar testemunho com a minha vida…
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MÍSTICA DA PASTORAL DO MENOR

Brota da Palavra de Deus

� “Quem não for como um  desses 
pequeninos não entrará no reino dos céus” 
(Mt 10,13)
� Deixar-se evangelizar pelo outro…

� Ter a humildade de aprender e, portanto, 
valorizar aquele que eu sirvo…

MÍSTICA DA PASTORAL DO MENOR

Uma espiritualidade que nos leva a uma 
identificação com Jesus:

� Busca dos preferidos do Reino: 
� os “surdos, os coxos, os aleijados...”

� “não são os sãos que necessitam de médico...”

(“...esses meninos não tem condições de ser 
evangelizados...”)
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A MÍSTICA é a força do Espírito da Vida agindo em nos, 
que dá entusiasmo e animo para o trabalho. É uma espécie 

de motor secreto do compromisso do agente com as 
meninas e meninos empobrecidos, que sustenta sua 

esperança e dá forças para continuar agindo. A Mística é o 
modo de ser, de pensar e de agir que faz com que o agente 
se sinta envolvido constantemente com uma causa que é 
essencial, um motivo que impulsiona a ação, a vida... A 

Mística da Pastoral do Menor é esse motivo escondido que 
responde à pergunta: "Porque faço aquilo que faço?" É 
através de sua mística que a Pastoral do Menor se 

manifesta como presença da Igreja na defesa da vida. Essa 
aproximação torna a presença da Graça libertadora algo 
concreto, histórico. É o lado divino presente no mundo da 

dês-graça para libertá-lo.

IR AO ENCONTRO DA OVELHA PERDIDA:

� Buscar o jovem no estado em que se 
encontram...

� Visão preventiva: curar as feridas, mas, ao 
mesmo tempo, trabalhar para que elas não 
se formem...

EXIGÊNCIAS DA 
AÇÃO EVANGELIZADORA
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EXIGÊNCIAS DA 
AÇÃO EVANGELIZADORA

FORMAÇÃO / PREPARO: 

� Jesus preparou os discípulos... (conteúdo)

� ensinou como deviam ir... (método)

� o que fazer e o que não fazer... (atitude)

� AÇÃO PLANEJADA

� Proposta: bons cristãos e honestos 
cidadãos 

� Conhecer o Evangelho, a lei, a pedagogia

� Projeto político pedagógico: visão de 
mundo que nós temos

� Estudo: oferecer cursos, palestras, 
debates, fóruns, seminários...

EXIGÊNCIAS DA 
AÇÃO EVANGELIZADORA
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AÇÃO ARTICULADA

� Ação em Rede, ação integrada:
� Com  outras pastorais: da criança, da família, 

da sobriedade…

� participação nos conselhos, 

� articulação política, 

� envolvimento dos vários órgãos e das 

diferentes áreas de serviço;

� ação ecumênica

EXIGÊNCIAS DA 
AÇÃO EVANGELIZADORA

OBJETIVO da PASTORAL do MENOR

� “A Pastoral do Menor se propõe, à luz do 
evangelho, estimular um processo que visa à 
sensibilização, à conscientização crítica, à 
organização e à mobilização da sociedade 
como um todo, na busca de uma resposta 
transformadora, global, unitária e integrada à 
situação da criança e do adolescente 
empobrecidos e em situação de risco, 
promovendo, nos projetos de atendimento 
direto, a participação das crianças e 
adolescentes, como protagonistas do mesmo 
processo.”
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Sensibilizar os vários segmentos da sociedade, e 
esta como um todo, para posturas e ações 
efetivas em favor da defesa dos direitos das 
crianças e adolescentes em situação de risco;

� Estimular o trabalho de base, dentro da linha 
comunitária, em vista de uma democracia 
participativa;

� Incentivar um novo tipo de relação entre as 
crianças e adolescentes, educadores e 
comunidade em geral;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Desenvolver ações capazes de apontar caminhos 
a serem assumidos pela sociedade e pelo poder 
público;

� Denunciar toda forma de negligência e violência 
contra a criança e o adolescente;

� Sensibilizar e mobilizar os diversos segmentos 
da Igreja e da sociedade acerca da criança e do 
adolescente, como sujeitos de direitos 
garantidos pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente.


