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Em Efésios 4,2-16; São Paulo exorta a “agir com toda a humildade e modéstia, com 
paciência, suportando-vos mutuamente com amor, esforçando-vos por manter a unidade 
do espírito com o vínculo da paz. Um é o corpo, um o Espírito, assim como é uma a espe-
rança a que fostes chamados; um é o Senhor, uma a fé, um o batismo, um Deus, Pai de 
todos, que está acima de todos, entre todos, em todos. Cada um de nós recebeu a graça 
na medida do dom de Cristo. A uns nomeou apóstolos, a outros profetas, evangelistas, 
pastores e mestres, para a formação dos consagrados na obra confiada, para construir o 
corpo de Cristo; até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de 
Deus, e sejamos homens perfeitos, e alcancemos a idade de uma maturidade cristã. Assim 
não seremos crianças, joguete das ondas, sacudidos por qualquer vento de doutrina, pelo 
engano da astúcia humana, pelos truques do erro. Ao contrário, com a sinceridade do 
amor, cresçamos até alcançar inteiramente aquele que é a cabeça, Cristo. Graças a ele, 
o corpo inteiro, coeso e unido pela contribuição das junturas e pelo exercício próprio da 
função de cada membro, vai crescendo e construindo-se com amor”.

Obrigado, caríssimo São Paulo por nos motivar com tanta clareza e energia a iniciarmos 
um caminho de colegialidade e sinodalidade através do Projeto Diocesano de Pastoral 
“Construindo Comunhão”. Dom Fernando Mason, OFMConv. e Dom Antonio Carlos Al-
tieri, SDB. bispos que me antecederam nesta Diocese através de seus planos diocesanos e 
diretrizes já buscavam essa unidade pastoral. Cabe a mim, atento aos anseios de todos dar 
continuidade a esta busca de unidade. 

Nosso Papa Francisco diz: “Em uma civilização paradoxalmente ferida pelo anonimato 
e, simultaneamente, obcecada com os detalhes da vida alheia, descaradamente doente de 
morbosa curiosidade, a Igreja tem necessidade de um olhar solidário para contemplar, co-
mover-se e parar diante do outro, tantas vezes quantas forem necessárias. Neste mundo, os 
ministros ordenados e os outros agentes de pastoral podem tornar presente a fragrância da 
presença solidária de Jesus e o seu olhar pessoal. A Igreja deverá iniciar os seus 
membros – sacerdotes, religiosos e leigos – nesta “arte do acompanhamento”, 
para que todos aprendam a descalçar as sandálias diante da terra sagrada do 
outro. Devemos dar ao nosso caminhar o ritmo salutar da proximidade, com 
um olhar respeitoso e cheio de compaixão, mas que ao mesmo tempo cure, 
liberte e anime a amadurecer na vida cristã. (Evangelii Gaudium, 169). 

Obrigado Papa Francisco a nos indicar caminhos que nos ajudam a construir 
unidade.

A todos apresento o Projeto Diocesano de Pastoral “Construindo Comun-
hão” que deverá se realizar de 2015 a 2020.

Que o Divino Espírito Santo nos ilumine e anime a viver mais esta etapa de 
construção do Reino de Deus.

A todos minha saudação fraterna e minha benção.

  

Dom José Carlos Chacorowski CM
Bispo Diocesano de Caraguatatuba-SP
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INTRODUÇÃO

Ao celebrar os 15 anos de caminhada, somos convidados a preparar o nos-
so Jubileu de 20 anos de existência enquanto Igreja Particular. Nossa intenção 
é para que este Jubileu não se limite ao celebrativo, mas seja um marco no 
exercício da nossa missão. A nossa resposta a esta exigência é este Projeto. O 
nome do Projeto não é apenas algo ilustrativo. O Papa João Paulo II afirma 
a necessidade de fazer da Igreja uma escola de comunhão1  e queremos que 
isso seja uma realidade na nossa Diocese, daí o nome “Projeto Construindo 
Comunhão”.

JUSTIFICATIVA

Qualquer evento deve contribuir para que a Igreja exerça com fidelidade a 
sua missão evangelizadora. A construção da celebração do Jubileu de 20 anos 
da Diocese de Caraguatatuba deve ser uma oportunidade que não pode ser 
perdida nem negligenciada no processo de fortalecimento do trabalho evange-
lizador na nossa Igreja Particular. Neste sentido, é necessário que toda a Dio-
cese de Caraguatatuba seja envolvida num processo global de evangelização 
que responda às exigências da nossa época e fortaleça a sua atuação pastoral 
e evangelizadora.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver as condições necessárias para que a celebração dos 20 anos 
de criação da Diocese de Caraguatatuba seja a coroação de um processo de 
renovação eclesial com destaque para a unidade pastoral e a comunhão de 
toda a Igreja na atuação evangelizadora.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Atingir todos os âmbitos da atuação da Igreja, ou seja, da Palavra, da 
Liturgia e da Caridade;

2. Desenvolver uma forte ação formativa a fim de que os fiéis possam con-
hecer melhor as razões da própria fé;

3. Desenvolver um processo missionário a fim de atingir os batizados com 
pouco ou nenhum senso de pertença eclesial;

4. Trabalhar a renovação das estruturas da Diocese para que ela possibilite 
um processo de conversão pastoral.

1Cf Exortação Apostólica Novo Millennio Ineunte, do Papa João Paulo II, 43.
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TEMÁTICAS A SEREM DESENVOLVIDAS

A partir do tema central: Construindo Comunhão, o projeto desenvolve de 
forma pedagógica cinco temáticas que serão desenvolvidas nos cinco anos de 
duração do mesmo, conforme segue:
•	 Introdução	ao	Projeto;
•	 Iniciação	cristã;
•	 Vida	comunitária;
•	 Presença	no	mundo;
•	 Diocese	jubilar	celebrando	a	comunhão.

ÂMBITOS DE ATUAÇÃO

O Projeto Construindo Comunhão abrange a atuação da Igreja nas seguintes áreas:

PALAVRA

Tendo como ponto de partida a Palavra de Deus, abrange todas as áreas 
implicadas com o universo bíblico como Escola da Palavra, Círculos Bíblicos, 
Animação Bíblica e Leitura Orante da Bíblia (Lectio Divina). Envolve também a 
Catequese de Iniciação Cristã e Permanente de crianças, adolescentes e adul-
tos. A Diocese deve criar uma comissão que coordene esta área e acompanhe 
o planejamento, realização e avaliação.

LITURGIA

Compreende o universo celebrativo da Igreja, de modo que não pode ser 
reduzida à Celebração Eucarística, mas deve englobar as celebrações de todos 
os sacramentos, inclusive Celebrações Comunitárias da Penitência e da Unção 
dos Enfermos, Sacramentais e Paraliturgias. A Diocese deve criar uma comissão 
que coordene esta área e acompanhe o planejamento, realização e avaliação.

CARIDADE

Compreende toda ação social da Igreja, seja assistencial, promocional ou 
sócio transformadora, realizada pela Diocese, paróquia ou organismos de 
prestação de serviços como Cáritas entre outros. A Diocese deve criar um 
comissão que coordene esta área e acompanhe o planejamento, realização e 
avaliação.
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FORMAÇÃO

A formação geral dos fiéis deve ser priorizada durante o processo. Isso impli-
ca num Centro Diocesano que trabalhe a formação de agentes multiplicadores 
dos conteúdos de cada ano que deverão atuar em todas as paróquias e co-
munidades da Diocese. A Diocese deve criar uma comissão que coordene esta 
área e acompanhe o planejamento, realização e avaliação.

MISSÃO

A atividade missionária é fundamental dentro do projeto, principalmente 
porque precisamos atingir os batizados que estão afastados da vida da Igreja 
e as pessoas que ainda não conhecem Jesus ou não deram a sua adesão ao 
projeto do Reino. A Diocese deve criar uma Comissão que coordene esta área 
e acompanhe o planejamento, realização e avaliação.

ORGANIZAÇÃO

As estruturas da Igreja também são mensagem, uma vez que a Igreja é Sac-
ramento de Salvação. Por isso, devemos repensar as estruturas da Igreja, princi-
palmente no que diz respeito aos Conselhos de Participação (Conselho Admin-
istrativo e Econômico e Conselho de Pastoral) em todos os níveis, assim como 
as Secretarias Paroquiais. A Diocese deve criar uma comissão que coordene 
esta área e acompanhe o planejamento, realização e avaliação.
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PROJETO CONSTRUINDO COMUNHÃO
QUADRO SINÓTICO – 2015 - 2019

Ano 2015

1 - Formar e capacitar pessoas para atuar 
nas dimensões apontadas pelo Projeto 

(Palavra, Liturgia e Caridade) a partir 2016.

2 - Censo

3 - Organização dos Conselhos



DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

ANO 1 - 2015

TEMÁTICA
Introdução ao Projeto

PALAVRA
Formação de novos ministros da Palavra 2  para atuação em todas as comu-

nidades da Diocese.

LITURGIA
Formação de agentes de pastoral em vista da constituição de Equipes de 

Liturgia 3  em todas as comunidades da Diocese.

CARIDADE
Formação de agentes de pastoral para atuarem nas Pastorais Sociais, or-

ganismos e Associações de prestação de serviços em vista da estruturação das 
Pastorais Sociais em todas as paróquias da Diocese.

FORMAÇÃO
É preciso que o Projeto Construíndo Comunhão seja conhecido por todas 

as pessoas para que de fato ele possa ser assumido e executado em todas as 
suas dimensões. A Diocese deve elaborar os subsídios e materiais pedagógicos 
para que os multiplicadores possam trabalhar com eficiência nas paróquias e 
comunidades.

MISSÃO
A missão propriamente dita começa no ano 2. No ano 1, deve ser realizado 

o trabalho de pré-missão, que consiste na realização de um censo que indique 
os principais problemas a serem abordados pelo trabalho missionário nos anos 
decorrentes, assim como as suas principais áreas de incidência.

ORGANIZAÇÃO
A Diocese deve estar preparada para realizar o Projeto Construindo Comun-

hão. Para isso, é necessária a reorganização de todos os Conselhos para que 
possam atender às demandas do Projeto. Para que a atuação dos Conselhos 
seja legítima e clara, é necessária a Provisão de todos os membros dos Con-
selhos por parte do bispo diocesanos assim como a investidura de cada um com 
documentação própria da Cúria Diocesana e registro no Livro Tombo.

 2 “ministros da palavra” entendemos aqui aquele que vai atuar em todos os setores como responsável pela formação, seja 
da Palavra, seja da Doutrina, seja da Pastoral não se deve confundir com o Ministro da Celebração da Palavra.

3 Novo ministério de Liturgia que coordena todas as equipes ligadas á liturgia que irão atuar em todos os setores como 
responsáveis pela formação, celebrações, sacramentos e sacramentais.
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Comissões para o Ano 1 - 2015



Considerações sobre o 1º ano/2015
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ANO 2 - 2016

TEMÁTICA

Iniciação Cristã.

PALAVRA

Todos os Ministros da Palavra devem participar de estudos promovidos na 
Diocese sobre os quatro Evangelhos e serem multiplicadores4t  desse estudo 
em todas as comunidades. A Diocese deve elaborar os subsídios e materiais 
pedagógicos para que os multiplicadores possam trabalhar com eficiência nas 
paróquias e comunidades. Isto deve ser feito porque os cristãos têm o dever de 
conhecer a Palavra de Deus, principalmente os Evangelhos.

LITURGIA

Devem ser constituídas e formadas Equipes de Liturgia em todas as paróquias 
que realizem o trabalho de conscientização de todos os fiéis sobre os sacra-
mentos do Batismo e da Confirmação e formem equipes de liturgia para a 
celebração desses sacramentos em todas as paróquias. A diocese deve elabo-
rar os subsídios e materiais pedagógicos para que os multiplicadores possam 
trabalhar com eficiência nas paróquias.

CARIDADE

Esta área vai usar o método VER-JULGAR-AGIR5  durante os anos 2, 3 e 4. 
Neste anos vamos realizar o VER. Para isso, vamos fazer um levantamento dos 
principais desafios sociais presentes na diocese e demarcar a presença desses 
desafios nas paróquias e comunidades. Deve ser feito um mapeamento desses 
desafios e este mapeamento deve ser mantido em arquivo e disponibilizado 
para acesso dos membros das pastorais sociais. Este mapeamento será de im-
portância fundamental para a realização de um Fórum Social Diocesano, que 
irá acontecer no Ano 4 deste Projeto.

FORMAÇÃO

O conteúdo mínimo da fé de qualquer cristão está presente no Catecis-
mo da Igreja Católica, por isso, a Diocese deve promover um curso sobre ele 
para lideranças que sejam multiplicadoras do seu conteúdo nas paróquias e 

  4Os multiplicadores são os agentes de pastoral responsáveis pela transmissão do conteúdo aos agentes de instancias 
menores (diocese, setores, paróquias e comunidades), afim de que todos tenham acesso a esse mesmo conteúdo.

  5Método desenvolvido pela Ação Católica que consiste em três passos: 1. conhecimento da realidade; 2. iluminação da 
realidade a partir da Palavra e da Doutrina da Igreja; 3.atuação na realidade a partir da iluminação.
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comunidades. A diocese deve elaborar os subsídios e materiais pedagógicos 
para que os multiplicadores possam trabalhar com eficiência nas paróquias e 
comunidades.

MISSÃO

O Conselho Missionário Diocesano (COMIDI) deve elaborar e realizar um 
processo missionário comunitário. Este trabalho vai ter como objetivo convidar 
todos os afastados para participar da comunidade eclesial. Cada paróquia 
deverá enviar o seu coordenador do trabalho missionário para participar dos 
eventos promovidos pela Diocese em vista da realização dessas missões e este 
coordenador deverá cuidar da formação de missionários e a coordenação do 
seu trabalho nas comunidades. É importante pensar que as paróquias deverão 
desenvolver pastorais específicas que respondam aos desafios surgidos no tra-
balho comunitário. As comunidades devem desenvolver estruturas para acolher 
de forma satisfatória aos que responderem de forma positiva ao apelo mis-
sionário. Não podemos nos esquecer que a temática missionária é a mesma do 
ano, ou seja, Iniciação Cristã, de modo que o objetivo do trabalho missionário 
é trazer as pessoas para a vida comunitária.

ORGANIZAÇÃO

Devido à complexidade cada vez maior do processo e da importância da 
Secretaria Paroquial como ponto de referência do povo e dos agentes de pas-
toral, é importante que a Diocese promova a Atualização Permanente de todas 
as secretárias paroquiais, principalmente no que diz respeito ao Projeto Con-
struindo Comunhão como também nas noções básicas do Código de Direito 
Canônico (não podemos nos esquecer que muitos afastados irão procurar a 
secretaria da paróquia em vista da recepção dos sacramentos tantos para ca-
sais como para adolescentes e jovens) e nos trabalhos de recepção, acolhida e 
encaminhamento dos fiéis que procuram a Igreja.
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Considerações sobre o 2º ano/2016
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ANO 3 - 2017

TEMÁTICA

Vida Comunitária

PALAVRA

Todos os Ministros da Palavra devem participar de estudos promovidos na 
Diocese sobre os cinco livros do Pentateuco e serem multiplicadores desse estu-
do em todas as comunidades. A diocese deve elaborar os subsídios e materiais 
pedagógicos para que os multiplicadores possam trabalhar com eficiência nas 
paróquias e comunidades. Isto deve ser feito porque o Pentateuco nos mostra 
as bases para a compreensão da Igreja como povo de Deus.

LITURGIA

Devem ser formadas equipes de liturgia em todas as paróquias que realizem 
o trabalho de conscientização de todos os fiéis sobre os sacramentos da Eu-
caristia e da Penitência e formem equipes de liturgia para a celebração desses 
sacramentos em todas as paróquias e comunidades. As celebrações peniten-
ciais reforçam a dimensão eclesial do Sacramento da Penitência. A Diocese 
deve elaborar os subsídios e materiais pedagógicos para que os multiplicadores 
possam trabalhar com eficiência nas paróquias e comunidades.

CARIDADE

Neste ano, vamos realizar o JULGAR. A Diocese deverá promover uma for-
mação sobre os fundamentos teórico teológicos do ministério da caridade que 
seja o verdadeiro fundamento da sua ação caritativa. Esta formação deverá 
ser dada para multiplicadores que deverão repassar o material nas paróquias. 
A diocese deve elaborar os subsídios e materiais pedagógicos para que os 
multiplicadores possam trabalhar com eficiência nas paróquias. A diocese deve 
elaborar os subsídios materiais e pedagógicos para que os multiplicadores pos-
sam trabalhar com eficiência nas paróquias. Este material também será de im-
portância fundamental para a realização do Fórum Social Diocesano, que irá 
acontecer no próximo ano (2018).

FORMAÇÃO

Sem um conhecimento mínimo da eclesiologia do Concílio Vaticano II e Con-
ferências Latino6 Americanas , principalmente no que diz respeito à concepção 

  6Cf Doc 100 CNBB, Cap.3.
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da Igreja como comunhão e como Sacramento de salvação, não é possível a 
construção da comunhão. Por isso, é necessário que a Diocese promova um 
curso para multiplicadores sobre a eclesiologia de comunhão e estes multipli-
cadores realizem o repasse nas paróquias e comunidades. A diocese deve elab-
orar os subsídios e materiais pedagógicos para que os multiplicadores possam 
trabalhar com eficiência nas paróquias e comunidades.7

MISSÃO

A missão deste ano tem uma importância fundamental para o andamento 
de todo o Projeto Construindo Comunhão, pois irá direcionar a paróquia para 
ser uma comunidade de comunidades, desenvolvendo o modelo comunitário 
participativo proposto pelo Concílio Vaticano II e Conferência Episcopal Latino 
Americana (Celam). Por isso, a finalidade da missão será o desenvolvimento da 
consciência da pertença paroquial. 

ORGANIZAÇÃO

Como o Projeto Construindo Comunhão está cada vez mais se voltando para 
a realidade paroquial, é necessária a revisão de todas as estruturas da ação 
evangelizadora e pastoral em função da conversão pastoral da paróquias. Por 
isso, todas as pastorais, movimentos, serviços e organismos devem rever as 
suas coordenações e este trabalho deve ser orientado como um todo para a 
reorganização do CPP em todas as paróquias, inclusive com a aprovação do 
seu Estatuto e do seu Regimento. Para que a atuação do Conselho seja legítima 
e clara, é necessária a Provisão de todos os membros dos Conselhos por parte 
do bispo diocesano assim como a investidura de cada um com documentação 
própria da Cúria Diocesana e registro no Livro Tombo.

 7Segue como anexo um texto que eu escrevi para uma formação que aconteceu na diocese de Imperatriz – MA, juntamente 
com um power point que usei como recurso pedagógico para a referida formação.
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Considerações sobre o 3º ano/2017
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ANO 4 - 2018

TEMÁTICA

Presença no Mundo.

PALAVRA

Todos os ministros da Palavra devem participar de estudos promovidos na 
Diocese sobre os Profetas e serem multiplicadores desse estudo em todas as 
comunidades. A diocese deve elaborar os subsídios e materiais pedagógicos 
para que os multiplicadores possam trabalhar com eficiência nas paróquias e 
comunidades. Isto deve ser feito porque o profetismo sempre significou a inter-
venção da fé na realidade.

LITURGIA

Devem ser formadas equipes de liturgia em todas as paróquias que realizem 
o trabalho de conscientização de todos os fiéis sobre o sacramento da Unção 
dos Enfermos e formem equipes de liturgia para a celebração desse sacramen-
to, seja na paróquia e nas comunidades, seja nas residências e no ambiente 
hospitalar. As missas dos enfermos reforçam a dimensão eclesial do Sacramen-
to da Unção dos Enfermos. A Diocese deve elaborar os subsídios e materiais 
pedagógicos para que os multiplicadores possam trabalhar com eficiência nas 
paróquias e comunidades.

CARIDADE

Neste ano, vamos realizar o AGIR. À luz da reflexão dos dois anos anteri-
ores, precisamos levantar pistas para o enfrentamento dos problemas sociais 
presentes na nossa diocese. Para isso, precisamos organizar um Fórum Social 
Diocesano que deverá seguir as seguintes etapas:

1 – Apresentação do mapeamento dos desafios sociais presentes na Diocese, 
elaborado no ano 2 deste Projeto;

2 – Apresentação do material pedagógico sobre os fundamentos teórico 
teológicos do ministério da caridade;

3 – Elaboração de um diagnóstico pastoral em relação aos desafios sociais 
presentes na Diocese;

4 – A partir deste diagnóstico pastoral, elaborar um objetivo geral para a 
ação social da Diocese.

5 – Tendo como ponto de partida o objetivo geral, elaborar passos a serem 
dados em toda a Diocese para que este possa ser atingido, assim como priori-
dades de ação que deverão ser adotas em todos os âmbitos da Igreja Particular, 
ou seja, Diocese, setores, paróquias e comunidades.
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FORMAÇÃO

A ação evangelizadora e pastoral no mundo deve ter como critério a Doutri-
na Social da Igreja. Por isso, é necessário que a diocese promova um curso 
para multiplicadores sobre a Doutrina Social da Igreja e estes multiplicadores 
realizem o repasse nas paróquias e comunidades. A diocese deve elaborar 
os subsídios e materiais pedagógicos para que os multiplicadores possam tra-
balhar com eficiência nas paróquias e comunidades.

MISSÃO

Este ano realizaremos missões diocesanas. O objetivo deste trabalho será o 
empenho pela unidade diocesana em todos os sentidos. “Pelo Espírito Santo a 
comunidade recebe o dom da unidade que permite a comunhão das pessoas 
com Cristo e entre sí. Essa unidade dos seguidores de Jesus Cristo é a Co-
munhão da Igreja...”8  É importante compreender a questão das identidades 
na diocese (bispo, presbíteros, religiosos e religiosas, diáconos, consagrados 
e consagradas, leigos e leigas) numa eclesiologia de comunhão e numa visão 
ministerial.

ORGANIZAÇÃO

A organização econômica da Diocese como estrutura da Igreja, é também 
instrumento de evangelização, portanto deve ser entendida como sacramento 
de salvação. Por isso, neste ano, será realizada a reorganização dos Conselhos 
Administrativos e Econômicos de todas as paróquias. Para que a atuação dos 
Conselhos seja legítima e clara, é necessária a Provisão de todos os membros 
dos Conselhos por parte do bispo diocesano assim como a investidura de cada 
um com documentação própria da Cúria Diocesana e registro no Livro Tombo. 
É necessária a aprovação do seu Estatuto e Regimento.

  8Doc. 100 CNBB, Nº 152
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Considerações sobre o 4º ano/2018
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ANO 5 - 2019

TEMÁTICA

Diocese jubilar celebrando a comunhão.

PALAVRA

Todos os ministros da Palavra devem participar de estudos promovidos na 
Diocese sobre as Cartas Pastorais Paulinas e serem multiplicadores desse estudo 
em todas as comunidades. A Diocese deve elaborar os subsídios materiais e 
pedagógicos para que os multiplicadores possam trabalhar com eficiência nas 
paróquias e comunidades. 

LITURGIA

Devem ser formadas equipes de liturgia em todas as paróquias que realizem 
o trabalho de conscientização de todos os fiéis sobre os sacramentos Ordem 
e do Matrimônio e formem equipes de liturgia para a celebração desses sac-
ramentos. A Diocese deve elaborar os subsídios e materiais pedagógicos para 
que os multiplicadores possam trabalhar com eficiência nas paróquias e comu-
nidades.

CARIDADE

No ano passado, chegamos a um diagnóstico pastoral que nos possibilitou 
a elaboração de um objetivo geral para a ação social da diocese, e este obje-
tivo nos possibilitou pensar passos e prioridades para podermos realizar ações 
conjuntas. Agora precisamos pensar nas estruturas que irão desenvolver este 
trabalho. De modo que precisamos realizar uma Assembleia Diocesana das 
Pastorais Sociais que defina a organização das pastorais sociais na Diocese, 
assim como as áreas de competências e instâncias de atuação.

FORMAÇÃO

O caminho fundamental para que possamos de fato construir comunhão na 
nossa diocese passa necessariamente pela paróquia. Por isso, é necessário que 
a Diocese promova um curso para multiplicadores sobre a uma Nova Paróquia 
e estes multiplicadores realizem o repasse nas paróquias e comunidades. A 
Diocese deve elaborar os subsídios e materiais pedagógicos para que os mul-
tiplicadores possam trabalhar com eficiência nas paróquias e comunidades.
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MISSÃO

As missões agora deverão acontecer em todos os níveis da Diocese, ou seja, 
em nível diocesano, paroquial e comunitário. Precisamos pensar uma Igreja 
ministerial, na qual todos os fiéis tenham condições de assumir o seu batismo e 
participar da missão da Igreja e isso aconteça na comunhão entre bispo, pres-
bíteros, diáconos, religiosos e religiosas, consagrados e consagradas, leigos e 
leigas. O tema da missão deve ser: “Igreja em comunhão celebrando o jubileu 
e construindo o Reino de Deus”.

ORGANIZAÇÃO

Coroando o Projeto Construindo Comunhão vamos voltar os nossos olhos 
para a realidade paroquial, buscando criar condições para aprimorar a comun-
hão e a participação de todos os batizados na vida da Igreja. O caminho para 
esse trabalho é a setorização. Nos setores, vamos formar ministros da Palavra, 
Liturgia e Caridade, dando continuidade à estrutura do Projeto Construindo 
Comunhão e evitando a ruptura da caminhada que desenvolvemos durante 
todos esses anos.

28



Considerações sobre o 5º ano/2019
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Espírito Divino de Amor a nós doado por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
ilumina nossa Diocese e os caminhos que nos propomos a seguir. Dai-nos, 
Senhor, sabedoria para prosseguirmos em espírito de sinodalidade. Sínodo 
significa: “caminhar juntos na mesma direção”.

Fazei, Senhor, que cada um de nós: bispo, sacerdote, diácono, ministro, 
leigo; cumpra a tarefa que lhe cabe com dedicação, esforço e carinho. 

Fazei que sejamos como ramos bem unidos ao tronco que é Jesus e 
assim guardando a sua palavra possamos dar muito fruto. Sem Jesus nós 
não podemos fazer nada. 

Assim a alegria prometida por Jesus àqueles que guardassem a sua pa-
lavra cresça em cada um de nós para a vossa maior glória. 

Amém.


