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Reunião do Conselho Diocesano de Pastoral

Sugestão…
• Introdução
• Partilhando “Experiências”
▫ História
 Visão histórica da ação pastoral/evangelizadora na Igreja

▫ Teoria
 Clareando Conceitos
 Metodologias de Planejamento
 Uma proposta: Planejamento Participativo

▫ Prática
 Uma experiência concreta…

• Conclusão
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Introdução - Queixas Crônicas…
• “O assessor veio… e nada mudou”
• “A gente já sabe o que tem que fazer: é Campanha da Fraternidade na
Quaresma; terço e coroação em maio; festa da padroeira; mês
missionário, Primeira Comunhão e Crisma.”
• “O padre faz tudo… ele é centralizador!”
• “Esse povo, quando fica para eles não sai nada!”
• “O planejamento foi bem feito, entregue a tempo, explicado na reunião.
Não sabemos por que não funciona. Uns não se envolvem, outros não
sabem trabalhar direito…”
• “Fazem um monte de dinâmicas, mas o grupo continua sem conteúdo”
• “Temos equipe para tudo, mas o pessoal anda meio perdido sem saber o
que fazer.”

Introdução – Doc. de Aparecida...
“Com desafios e exigências, abreabre-se a passagem
para um novo período da história,
história caracterizado
pela desordem generalizada que se propaga por
novas turbulências sociais e políticas, pela
difusão de uma cultura distante e hostil à
tradição cristã e pela emergência de variadas
ofertas religiosas que tratam de responder, à sua
maneira, à sede de Deus que nossos povos
manifestam.”
Documento de Aparecida, 10.
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Introdução - As raízes do problema!
• Hábitos coloniais de dependência;
• O leigo faz o que o padre manda;
• Em geral, não existe o hábito de estudo;
• Um discurso eclesial muito intelectualizado;
• Muito material produzido;
• Pastoral da manutenção;
• “Mas todos trabalham com amor…” O Espírito
completa;
• Mentalidade: “obra de Igreja”
▫ Aquilo que vai devagar;
▫ Trabalho amador… não se cobra eficiência;

Importante perceber…
• O Encantamento dos anos pós conciliares;
▫ Muita técnica;

• O Desencanto generalizado;
▫ Uma espiritualidade pneumática.
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DUAS OPÇÕES DIANTE
DESSA SITUAÇÃO!
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PARTILHANDO EXPERIÊNCIA

“A história nos ensina...”
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João XXIII (novembro de 1958 a junho de 1963)
• Em outubro e novembro de 1962, em carta aos
Bispos da América Latina, datada de 08/12/1961,
pediu “uma ação imediata, para eliminar os perigos
iminentes à fé católica”.
• Em novembro de 1958, em audiência à Presidência
do Conselho Episcopal Latino-americano
(CELAM), ele havia pedido um “plano de ação

realista, previdente quanto aos fins, racional quanto
aos meios, aglutinador das forças, no respeito às
legítimas liberdades”.

Concílio Ecumênico
Vaticano II
1962 a 1965
Plano de
Emergência

...

Plano de
Pastoral de
Conjunto

Diretrizes da
Diretrizes da
Ação Pastoral Ação Evangelizadora
da Igreja no Brasil da Igreja no Brasil

NOVO
PENTESCOSTES

1962

1966

...
1975

QUATRO
EXIGÊNCIAS

Tertio Millennio Adveniente
Projeto Rumo ao Novo Milênio – 1996

QUATRO
COMISSÕES

Novo Millennio Ineunte
Ser Igreja no Novo Milênio – 2000

?

1995 1999 2003 2008

Queremos Ver Jesus, Caminho, Verdade e Vida – 2004
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Rumo à SANTIDADE... (NMI, 30)

Testemunho
de
Comunhão

Anúncio

Diálogo

Serviço

TRABALHO PASTORAL / EVANGELIZADOR

PRÁTICA DE JESUS

A ordem das exigências

“A ordem ‘serviço - diálogo - anúncio comunhão’ expressa, portanto, uma
seqüência pedagógica das exigências todas elas essenciais - da
evangelização.”
Doc. 71, 16
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PARTILHANDO EXPERIÊNCIA

“A Teoria nos ensina...”

Clareando Conceitos
• Planejamento:
Planejamento ato de planejar uma ação
futura através de um método que permite
pensá-la antes, durante e depois.
• Plano: é o registro das decisões tomadas
num processo de palanejamento em vista
da ação futura.
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Clareando Conceitos
• Projeto: Desenho da projeção e da execução
de uma atividade determinada, definindo-se
sua meta, passos, destinatários e
responsáveis, meios, data e local.
• Calendário de Atividades: Um simples
registro dos eventos que acontecerão.

Metodologias de Planejamentos…
• Normativo:
Normativo: partindo da autoridade (partilhada ou não)
▫ Tomada de decisão;
▫ Regulamentação e promulgação através de norma;
▫ Definição de mecanismos de cobrança.
• Estratégico:
Estratégico: partindo da instituição (eficiência)
▫ Defini-se a identidade da instituição;
▫ Análise interna e externa da instituição (ameaças);
▫ Estratégico;
▫ Tático-operacional.
• Prospectivo:
Prospectivo: partindo do ideal
▫ Atitude prospectiva – definição do modelo ideal;
▫ Reflexão prospectiva – elaboração do modelo da situação;
▫ Programação prospectiva – elaboração do modelo
operacional.
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Planejamento Participativo
• VER – Observar a realidade!
▫ Levantamento da realidade (Fotografia)
▫ Causas e Consequências
• JULGAR – Iluminar a realidade!
▫ Palavra de Deus
▫ Documentos oficiais
▫ Oração
• Fixar o Objetivo Geral
• AGIR – Transformar a realidade!
▫ Prioridades
▫ Projetos
▫ Viabilização
▫ Cronograma
• Avaliar a caminhada do Planejamento

Planejamento Participativo - PréPré-requisitos…
• Convencer-se mutuamente sobre a necessidade e as
vantagens do Planejamento Pastoral / Evangelizador;
• Criar uma comissão para conduzir o Planejamento
(com coordenador/a e secretário/a);
▫ Registrar todos os dados

• Convidar alguém (que entenda de planejamento
pastoral) para ajudar em todo o processo;
• Disponibilizar datas para reuniões e assembléias;
• Celebrar sempre cada passo do processo.
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VER – Observar a realidade!
• Coletar dados sobre a realidade, em seus diversos aspectos:
social, cultural, político, econômico, religioso, eclesial,
pastoral...;
• Responder a perguntas sobre a realidade, tais como:
▫ Onde vamos atuar?
▫ Quem são as pessoas que queremos atingir?
▫ Quais suas necessidades, preocupações, angústias, alegrias, ideais,
valores, cultura?
▫ Qual sua situação econômica, política, social, religiosa?
▫ Como as instituições civis, a sociedade, as outras igrejas e religiões
vêem a Igreja?

VER – Observar a realidade!
• Isso pode ser feito de diversos modos:
▫ Nas reuniões ordinárias do CPP, através de coleta espontânea de
observações sobre esses aspectos.
▫ Através de um questionário, com perguntas sobre a realidade. Ele
pode ser enviado aos fiéis participantes das missas, às lideranças,
aos/às religiosos/as, aos grupos de reflexão, às comunidades,
pastorais, movimentos. Deve ser diferenciado, conforme os
destinatários. Com perguntas simples e diretas.

• Catalogar o resultado e redigir um texto sobre a realidade;
• Quando se tiver completado o quadro, faz-se uma reunião para
partilhar, ordenar e ampliar o conjunto dos dados coletados;
• Fotografia e não quadro! O perigo aqui é querer melhor a foto;
• Estudar as causas e as consequências dos fatos observados.
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JULGAR – Iluminar a realidade!
• Encontrar na Palavra de Deus passagens ou ensinamentos que
possam iluminar essa realidade;
• Servir-se de documentos da Igreja (Papa, CNBB Nacional,
Congregação e Diocese) e de nossas Diretrizes para iluminar a
realidade;
• Rezar o Planejamento! Orações de compromisso que reflitam o
desejo comum de deixar-se guiar pela graça de Deus.
• Compor um texto que contenha os princípios doutrinais da fé,
da espiritualidade e da evangelização, que irão inspirar a ação
transformadora desta realidade;
• Pode-se convidar algum pastoralista ou teólogo (que esteja a
par da realidade levantada), para ajudar a iluminar a realidade
com os dados da fé.

Fixar o Objetivo Geral
• Elaborar o Objetivo Geral da Ação Evangelizadora;
• Compor um breve texto que aprofunde a
compreensão de cada item do Objetivo Geral.
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AGIR – Transformar a realidade!
• Estabelecer prioridades (poucas!), ao redor das quais devem
girar as outras propostas de ação;
• Decidir sobre projetos a serem executados em vista de
intervenção eficaz e transformadora sobre a realidade;
• Definir estruturas, espaços, agendas, recursos, etc., que
sejam necessários para a execução de tais projetos;
• Especificar as responsabilidades (quem fica responsável por
isso e aquilo!);
• Determinar um prazo de execução do Planejamento;

AGIR – Transformar a realidade!
• Estabelecer meios para propagação dos dados, objetivos e
decisões do Planejamento;
• Elaborar, em cada ano, o cronograma geral de ação,
insistindo sobre as prioridades e os programas e projetos
comuns;
• Concluir e publicar o Plano Paroquial de Pastoral, que será
formado por: dados do ver, princípios do julgar, Objetivo
Geral e sua explicitação, e propostas de ação e os projetos;
• Após tudo isso, cada comunidade, pastoral e movimento faz
seu cronograma, levando em conta o que foi decidido em
comum;

13

15/8/2011

Avaliar a Caminhada do Planejamento
• Definir os critérios que servirão para avaliação;
• Verificar constantemente se o Plano, o Objetivo Geral e as
prioridades estão sendo efetivados;
• Agendar reuniões para avaliar, permanentemente, a execução
dos programas e projetos;
• Garantir a possibilidade de fazer algum ajuste ou mesmo
mudança de direção na ação;
• Agendar, para um semestre antes do prazo final de execução,
uma assembléia para: avaliação geral do Planejamento e
proposição de um novo processo/etapa de planejamento.

TROCANDO EXPERIÊNCIA
“A prática nos ensina...”
“Ando devagar porque já tive pressa e levo
esse sorriso, porque já chorei demais”
Almir Sater e Renato Teixeira
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Diocese de São José dos Campos
• Uma experiência;
• Diocese de São José dos Campos - 1o. de maio de 1.981;
▫ Primeiros anos tivemos a criação e a estruturação de um
grande número de pastorais.
▫ Algumas delas tiveram a oportunidade de realizar suas
assembléias, aprovando suas diretrizes, tais como: Pastoral
Familiar, da Juventude, Catequética...

• 1ª Assembléia Diocesana de Pastoral - junho de 1.994 ;
▫ Fruto desta 1ª Assembléia foi o “Plano Diocesano de
Pastoral”, onde nossa Diocese assumiu três prioridades
pastorais: formação permanente, pastoral social e juventude.

Diocese de São José dos Campos
• 2ª Assembléia Diocesana de Pastoral - 1.996
▫ Já nesta Assembléia, papel fundamental ocuparam os
coordenadores das exigências da evangelização: Serviço,
Diálogo, Anúncio e Testemunho.
▫ O fruto colhido desta 2ª Assembléia foi o “Projeto Diocesano
de Evangelização”.
▫ Nesta ocasião foram reassumidas as três prioridades da 1ª
Assembléia Diocesana de Pastoral.
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Diocese de São José dos Campos
• 3ª Assembléia Diocesana de Pastoral - 11 de outubro de 2.003
▫ Teve a incumbência de atualizar o “Projeto Diocesano de
Evangelização” à luz das Diretrizes gerais da Ação Evangelizadora no
Brasil, 2.003-2.006
▫ Estimular e consolidar a Pastoral orgânica na Diocese, alicerçada nas
quatro exigências fundamentais da Evangelização: “Serviço – Diálogo –
Anúncio – Testemunho de Comunhão”
▫ Escolheu três prioridades para cada comissão;





Serviço:
Serviço formação permanente, participação sócio-política e promoção
humana;
Diálogo:
Diálogo formação, ação na educação e interação entre as Igrejas
cristãs, religiões e culturas;
Anúncio:
Anúncio formação, missões e comunicação;
Testemunho de comunhão:
comunhão formação permanente, juventude e ceb’s

Aprendendo…
• Conquistas:
Conquistas
▫ Participação excelente (clero, religiosos, leigos…)
▫ Envolvimento dos diversos níveis (paróquias, regiões, diocese
e CDP)
▫ Possibilidade de formação;
▫ Conhecimento da realidade;

• Falhas:
Falhas
▫
▫
▫
▫
▫

Faltou clareza no método;
Faltou a participação de um assessor capacitado;
Faltou participação do mediador no nível diocesano;
Muitas prioridades;
Comissão e Linhas.

▫ Necessidade de algo mais profundo: Sínodo!
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Conselho…
• Assessoria;
• Mediador;
• “Atenção” as sugestões da CNBB;
• Tempo suficiente.

CONCLUSÃO

“Isso tudo acontecendo eu aqui na praça
dando milho aos pombos!”
Zé Geraldo
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Dom Luciano Mendes de Almeida
“Eis
Eis aí uma proposta concreta para todos os líderes: conseguir
ordenar a atuação pastoral, estabelecendo, com clareza, as metas,
os meios e a capacitação dos agentes. O Planejamento pastoral é
fruto do zelo missionário e nasce do empenho com que cada um
assume por amor a missão de discípulos de Cristo nesse mundo.
Caros líderes, a ação evangelizadora depende da boa vontade de
cada um que se fortalece na oração confiante e no auxílio divino,
mas requer, também, a capacidade de reunir-se com os demais
para colocar em comum as luzes de Deus e os passos concretos a
dar na realização do projeto divino.”

Sempre teremos...

18

15/8/2011

PLANEJANDO É POSSÍVEL!

SENDO ASSIM!
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O problema não são os projetos...
“Não
Não depende tanto de grandes programas
e estruturas,
estruturas mas de homens e mulheres
novos que encarem essa tradição e
novidade , como discípulos de Jesus Cristo
e missionários de seu Reino.”
Documento de Aparecida, 11.
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