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        Com alegria e esperança, acolhemos o novo Plano de Pas-
toral de nossa Diocese de Caxias do Sul, que deve orientar e dar
expressão à pastoral de conjunto na Diocese. Ele é fruto de um
intenso trabalho, conduzido pela Coordenação Diocesana de
Pastoral, e contou com a participação do clero, de religiosos e de
leigos envolvidos e comprometidos com a causa do Evangelho
nas nossas comunidades. Foi elaborado para estar em sintonia
com as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no
Brasil 2019 – 2023, da CNBB, e nos coloca diante dos grandes
desafios pastorais que temos de enfrentar na Igreja Diocesana. 
           Os quatro pilares: da Palavra, do Pão, da Caridade e da Ação
Missionária, contemplados também no nosso Plano de Pastoral,
foram pensados, refletidos e aprovados tendo em vista uma ação
evangelizadora de comunhão, comprometida com o anúncio do
Evangelho de Jesus Cristo, a partir do nosso compromisso de
discípulos e missionários, levando em consideração a
necessidade de respondermos com nossas ações, no anúncio do
Evangelho ao homem de hoje, que crê em tantas coisas, mas
pode não conhecer Jesus Cristo, caminho, verdade e vida que
nos conduz ao Pai.
       Como Igreja Diocesana, temos uma bonita herança de fé,
que recebemos de nossos antepassados, mas percebemos uma
grande necessidade de reavivarmos o sentido de sermos Igreja,
Povo de Deus a caminho da casa do Pai, que celebra a fé nas
famílias e nas comunidades, “em saída”, com rosto missionário
centrado na Palavra de Deus. A nossa relação com a Palavra de
Deus é a base da fé e da vida cristã. Sem a referência constante à
Palavra de Deus, a Igreja se torna autorreferencial e corre o
risco de se tornar  uma ONG entre tantas  (Papa Francisco).  Pre-



cisamos nos deixar conduzir pela  Palavra de Deus,  para sermos
comunidades eclesiais missionárias animadas por ela. Com uma
especial à iniciação à vida cristã e ao testemunho da fé.
          Uma Igreja samaritana, misericordiosa, que se deixa envol-
ver nas situações e na vida ordinária que toca o sofrimento do
homem de hoje, como Cristo. Uma Igreja de portas abertas, com
prioridades para ir ao encontro dos menos favorecidos, tendo
uma espiritualidade que toca o coração dos jovens, dos homens
e mulheres do nosso tempo. Uma Igreja que tem consciência da
sua missão de evangelizar a partir da realidade das pessoas, sem
excluir, mas envolvendo a todos em sua ação pastoral.
      Que o fogo do Espírito Santo reavive a nossa paixão de
sermos discípulos e missionários do Senhor Jesus, compro-
metidos com  o Reino, na Igreja comunidade de fé e na
sociedade. Sob o olhar e a ternura materna de Nossa Senhora de
Caravaggio, Padroeira da Nossa Diocese, invoquemos a bênção
de Deus sobre todo o nosso querido povo que, na fé e com
esperança, peregrina para a casa do Pai.

Caxias do Sul,  fevereiro de 2021.
 
 

+ Dom José Gislon, OFMCap
Bispo Diocesano de Caxias do Sul
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Introdução
        Com o Plano de Pastoral, inspirados pela Palavra de Deus,
norteados pela missão da Igreja deixada por Jesus Cristo,
buscamos pensar, sonhar, organizar e dinamizar a ação
evangelizadora da Igreja junto à porção do povo de Deus,
presente e atuante na Diocese de Caxias do Sul – RS, à luz das
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora (DGAE) da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 2019-2023.
          O objetivo do Plano de Pastoral da Diocese de Caxias do Sul
é evangelizar as pessoas e as comunidades, anunciando e
testemunhando a alegria do Evangelho, por meio da formação
de discípulos (as) missionários (as) de Jesus Cristo para uma
significativa experiência de vida em comunidades eclesiais
missionárias, comprometidas com a vivência dos valores do
Reino de Deus, à luz da opção preferencial pelos pobres.
          E, para que este Plano de Pastoral seja fiel à missão da Igre-
ja, alguns aspectos são importantes e precisam ser sublinhados.
Destacamos os seguintes:

- permanecer cada vez mais fiéis à essência da Igreja, a
saber, ao anúncio e ao testemunho da alegria do Evangelho
nas comunidades eclesiais missionárias;
- confiar na presença e ação de Deus, uma vez que o pro-
tagonista principal da ação evangelizadora é o Espírito
Santo;
-  estar em sintonia e em comunhão com o Papa e com as Di-
retrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB);
- lembrar, enquanto batizados (as), sermos todos discípulos
(as) missionários (as)  de Jesus Cristo  no anúncio e 
 testemunho  do do Evangelho em comunidades eclesiais
missionárias;
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- valorizar o trabalho feito por tantas pessoas e comuni-
dades na Diocese em toda a sua história;
- dar continuidade e dinamizar pastorais, serviços e mo-
vimentos que marcaram e marcam a vida da Igreja e das
nossas comunidades de fé; 
- pensar ações com os pés bem alicerçados na realidade
concreta das nossas comunidades; 
- dinamizar os projetos descritos neste Plano de Pastoral,
não permitindo deixar as propostas engavetadas; 
- crer e confiar que a vida tem sentido, quando encontramos
a razão de viver no seguimento e no discipulado de Jesus
Cristo. 

   As Diretrizes da Ação Evangelizadora insistem nas
comunidades eclesiais missionárias. O Documento de Aparecida
(DAp) nos lembra: as pequenas comunidades eclesiais têm sido
um ambiente de frutos abundantes. É por meio delas que se
chega mais fácil e eficazmente aos batizados, para que vivam
como autênticos discípulos (as) missionários (as) de Cristo (DAp,
n. 307). As pequenas comunidades são ambiente e meio bastante
propício para escutar a Palavra de Deus, para viver a
fraternidade, para animar na oração, para ser uma Igreja atenta,
acolhedora, cuidadora e próxima (DAp, n. 308).
           As Diretrizes Pastorais anteriores da Diocese de Caxias do
Sul, 2017-2020, orientaram as pessoas e as comunidades, para
que elas fossem acolhedoras, formadoras e missionárias. A ação
pastoral foi realizada focada na ideia de que não teríamos
comunidades acolhedoras se não tivéssemos comunidades
preocupadas com a formação, e, por sua vez, só haveria
comunidades acolhedoras e formadoras se elas estivessem
abertas à missão. Segundo o Papa Francisco, precisamos ser
uma Igreja “em saída”. É preciso sair e ir ao encontro das
pessoas.  É preciso “(...) sair  da própria comodidade e  ter a cora-
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gem  de alcançar todas as periferias que precisam da luz do
Evangelho” (EG, n. 20). Mas é preciso envolver-se e não esquecer
que todo (a) batizado (a) tem a missão de ser uma presença de
Deus no mundo. Para tanto, faz-se urgente a renovação e a saída
de todo tipo de comodismo e burocratização paralisante.
Segundo o Papa Francisco, é inadiável uma renovação eclesial
(EG, n. 26). É importante superar os desencontros e fazer da vida
possibilidade e realidade de encontros. Precisamos auxiliar e
trabalhar por uma cultura do encontro neste mundo marcado
por tantos desencontros (FT, n. 216).
         O Plano de Pastoral (2021-2023) está pensado e organizado
em três partes. A primeira parte apresenta, de maneira simples
e breve, o ver a realidade na qual nós estamos inseridos, afinal
de contas, não podemos negar e fazer de conta que a realidade
do mundo atual é outra, paralela ou camuflada. Não é possível
enganar-se a si mesmo e as nossas comunidades, e, muito
menos, deixar-nos embriagar e cegar por um olhar e um sentir
inexistentes. A segunda parte traz uma palavra de reflexão a
respeito de oito aspectos importantes a serem tomados em
consideração e análise, para que nos seja possível ter alguns
critérios para julgar a ação evangelizadora da Igreja. Os critérios
são trazidos à luz do objetivo geral das Diretrizes da Ação
Evangelizadora da Igreja no Brasil (2019-2023). São eles:
evangelizar, cultura urbana, Palavra de Deus, formação de
discípulos (as) missionários (as), comunidades eclesiais
missionárias, opção preferencial pelos pobres, casa comum,
rumo à plenitude. Por fim, a terceira parte busca apresentar os
projetos que nortearão nossa ação pastoral, lembrando que
alguns contemplam iniciativas e trabalhos já existentes em
nossa Diocese e outros apresentam-se como iniciativa e
criatividade destes “novos tempos”.
      Fazemos votos que o Plano de Pastoral consiga sair do papel, 
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isto é, do “projeto pensado” para tornar-se ação evangelizadora
concreta e efetiva. Ensejamos fidelidade à missão entregue a
nós pelo Senhor, alegria em poder participar, formar e servir as
comunidades eclesiais missionárias, humildade no sucesso dos
empreendimentos e dos projetos pastorais, perseverança na
ação evangelizadora, mesmo diante das dificuldades e
perplexidades do mundo atual, para que todos tenham vida e a
possam ter em abundância.
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CEBs       
ChV           
CNBB
CRB 
DAp         
DCE              
DGAE                    
DV
EG                  
EN
GeE              
FT                 
LG                
LS                 
NMI               
RMi                

        VD 

Lista de siglas

Comunidades Eclesiais de Base       
Christus Vivit    
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
Conferência dos Religiosos do Brasil
Documento de Aparecida         
Deus Caritas Est              
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora
Dei Verbum                    
Evangelii Gaudium                  
Evangelii Nuntiandi
Gaudete et Exsultate              
Fratelli Tutti                 
Lumen Gentium                
Laudato Si'                 
Novo Millennio Ineunte               
Redemptoris Missio          

        Verbum Domini 
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           1 Breve olhar sociocultural 
      Vivemos hoje um contexto e época singulares e um mo-
mento, curiosamente, ambíguo. Sem dificuldades, podemos
afirmar que nunca houve tantas facilidades como na época
atual. Com os avanços da ciência e da tecnologia, o mundo se
tornou uma aldeia global. Os avanços alcançados pelo
desenvolvimento científico e tecnológico, nos campos da
biologia, da saúde e da vida, principalmente, nos últimos
cinquenta anos, têm colocado a humanidade diante de
situações, até há pouco tempo, inimagináveis. 
       No entanto, por outro lado, toma cada vez mais “fôlego”,
como irmão gêmeo da confiança na ciência e na tecnologia, o
“medo”, que, dentre outros sinônimos, podemos denominar
também: vazio existencial, depressão, stress, falta de sentido
pela vida, desilusão e ansiedade. Ou seja, diante da promessa de
desenvolvimento e progresso infinitos, surgem a incerteza e a
insegurança a respeito do destino em direção ao qual nos
conduzirá o mundo da tecnologia e do inescrupuloso capital,
que se fazem cada vez mais poderosos e abrangentes. Já não
sabemos mais se o objetivo de tanta tecnologia e
progresso científico é tornar a vida do ser humano mais fácil ou
mais difícil, tornar os benefícios para todas as pessoas, ou então,
o que se tem percebido, apenas para um grupo de privilegiados. 
    Temos percebido, com muita evidência, o acirramento
progressivo e crescente do abismo entre os ricos e os pobres em
um mundo dominado cada vez mais pelo poder econômico-
financeiro. Vemos que o poder e o dinheiro se concentram em
poucas mãos. Nesse sentido, lembrando a sábia sentença do
Papa João Paulo II: “ricos cada vez mais ricos à custa dos pobres
cada vez mais pobres”.  Vergonhosamente,  no início do século
XXI, essa  constatação tem-se mostrado mais acentuada em um
mundo cada vez  mais globalizado  e globalizante na perspectiva
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da economia do mercado, derrubando todo o tipo de barreiras e
fronteiras que, porventura, impeçam o crescimento da
economia. Porém, por outro lado, constatamos o fechamento e a
dificuldade da implantação e implementação de políticas
públicas com a finalidade de uma vida mais digna e justa para
toda população. Vemos os pobres, e, grande parte da população
mundial, sendo postos às margens do sistema econômico,
sendo-lhes “oferecidas” apenas as migalhas.
          A época atual é cada vez mais dominada e patrocinada pe-
lo poder massivo e globalizado, comandada pela denominada
“tirania do mérito”. Esta maneira de pensar e agir é patrocinada
não apenas pelas capacidades ou ganâncias humanas, mas,
também, pela ciência e pela tecnologia, uma vez que em todos
os recantos e rincões do mundo o comando da vida está,
acentuada e progressivamente, sob o comando do poder
manipulador da técnica e da ciência. Ou seja, nada mais está
fora de alcance e domínio de quem manda. Sentimos, então,
uma sensação, por um lado, de um elevado grau de fascínio e
contentamento, mas, por outro lado, também, de um assustador
e amedrontador nível de ansiedade, pavor e medo, a ponto de
quase levar à paralisação e à destruição dos sonhos e da
esperança. Faz-se urgente o discernimento espiritual. 
     Com outras palavras, é importante classificar o que se
caracteriza como busca da verdade e do bem e o que é Fake
News (notícias falsas). Estas são, na maioria das vezes,
propostas do tentador e vêm com roupagem de fundamenta-
lismos, de relativismos, de individualismos, de egoísmos, e, por
sinal, tanto em nível interno da Igreja, como também, em nível
fora da Igreja.  
          A Igreja, Povo de Deus, não pode deixar de olhar para esta
realidade difícil e complexa do mundo contemporâneo, mas, ao
mesmo tempo, não pode ser protagonista do desânimo e da deses-
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perança, ainda que as coisas não estejam fáceis.  Precisamos,
pois, além de olhar e constatar a realidade com atenção e com
objetividade crítica, agir. Não podemos ficar parados e
paralisados. Precisamos, como Igreja, comunhão e participação,
refletir e agir iluminados pela Palavra de Deus, à luz da opção
preferencial pelos pobres.
 
           2 Breve olhar eclesial
     Diante da  realidade difícil que descrevemos acima,  a 
 pergunta que não cala é a respeito da ação evangelizadora da
Igreja neste mundo tão agitado e conturbado do século XXI.
Mas não podemos esquecer que a Igreja é guiada pela luz e força
do Espírito Santo, e não é a primeira vez que a Igreja presencia
dificuldades e tempos difíceis. 
         Lembramos a convicção de fé, tanto do Papa Francisco em
seus documentos, escritos e discursos, como também dos
nossos bispos que expressaram com muita convicção, no texto
das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil
2019-2013, a belíssima e a convicta expressão. Deus não aban-
dona os seus filhos e filhas. Ele está presente neste mundo. Ele
não se ausenta e não é indiferente à vida deste mundo. Essa
convicção nós todos (as) como Igreja precisamos ter,
testemunhar e anunciar. Deus chama e convoca a Igreja para a
missão. Deus é amor. Deus está conosco.
           O Papa Francisco,  em outubro de 2020, em Assis,  na Itália,
publicou o texto, intitulado: Fratelli Tutti. Trata-se de uma Carta
Encíclica sobre a fraternidade e a amizade social. Da parte do
Papa, podemos afirmar ser um convite para rever os parâmetros
das relações inter-humanas. Não podemos mais aceitar a ideia
de que o outro é o inferno, o outro é o opositor, o outro é o
causador de danos, de males e de desencontros da vida de
alguém. Ele nos convida a superar a cultura do descarte, do indi-
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vidualismo consumista e da competição. O Papa Francisco
sublinha a urgência de uma cultura do encontro, do diálogo
respeitoso às diferenças, da passagem da desconfiança e do ódio
para  um estilo de  vida de contato, de pontes, do  prazer de
reconhecer o outro em seu direito de ser ele próprio e de ser
diferente.
     Precisamos, pois, como Igreja, ser uma comunidade de
comunidades. Precisamos viver com alegria em pequenas
comunidades de fé e partilha de vida. A Igreja precisa ser um
espaço de portas abertas, um ambiente de acolhida, de diálogo,
de ternura, de compaixão e de misericórdia. Assim, se a Igreja
não estiver aberta à escuta e à sensibilização perante às
realidades clamorosas de tanto sofrimento, solidão, dor,
isolamento e indiferença, ela não será a Igreja de Jesus Cristo. A
Igreja precisa estar sempre “em saída” e sempre disposta e
disponível para formar “comunidades eclesiais missionárias”. 
        A Igreja é a comunidade de  todos aqueles e aquelas  que
creem em Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo, e que se
sentem chamados por Deus, para, na graça e na força do
Espírito Santo, ser discípulos (as) e missionários (as) de Jesus
Cristo a serviço da Boa Notícia do Evangelho a todos os povos e
nações. A Igreja é uma assembleia cultual em que se prega o
Evangelho, em que se celebra a ceia em memória do Senhor, em
que se ora a Deus, reconhecendo as próprias culpas, dando
graças e implorando Sua ajuda, a fim de continuar a missão de
evangelizar por meio do discipulado, do testemunho e do
anúncio alegre do Evangelho, para que todos tenham vida (At 2,
42; Jo 10,10). 
          Sabemos do  ambiente complexo  no qual a  Igreja vive. Mas
é preciso lembrar que a fé se a vive e se a testemunha neste
mundo. Por isso, o mundo é o lugar da ação consciente, criativa,
responsável   e generosa  do cristão.  Como filhos e filhas amados
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de Deus Pai não podemos fugir da missão de discípulos (as)
missionários (as). Temos consciência de que na vida atual há
uma tendência muito forte e crescente de satisfação prazerosa,
de práticas de consumo exagerado e sem limites. Podemos
afirmar que a “mania do mercado” entra na vida das pessoas
criando um círculo vicioso de prazer, consumo, descarte e  bem-
estar. Na configuração do mundo  globalizado,  estão muito
fortes a lógica do bem-estar, da satisfação individual e da indi-
ferença, da supremacia do desejo, do predomínio da aparência,
da inclusão perversa e da falsa satisfação e contentamento. 
      Com muita  facilidade nós podemos constatar  algumas
consequências  socioculturais. A vida da sociedade, com uma
certa facilidade, vai se organizando e se acomodando com
algumas características muito problemáticas. Nós acabamos
nos acostumando como se fossem “normais” as desigualdades
econômicas e financeiras entre ricos e pobres. Constatamos,
também, o crescimento de uma espiritualidade com forte teor
individualista, intimista, de tendência e vivência de anonimato,
de massificação do ser religioso, de experiência religiosa
fundamentalista e sectária, isto é, de separação e de exclusão. O
Papa Francisco faz uma crítica a essa maneira de compreender e
viver a fé cristã e definiu essa tendência como “mundanismo
espiritual”, que se esconde por detrás das aparências de
religiosidade, que busca a glória humana e o bem-estar pessoal.
E o Papa acrescenta. Há uma suposta segurança doutrinal ou
disciplinar que dá lugar a um elitismo narcisista (paixão por si
mesmo) e autoritário. 
         E, diante disso, alguns aspectos e tendências são urgentes
de observação e discernimento para nós, servos e servas fiéis do
“Evangelho da alegria”. Afirma o Papa Francisco: “O processo de
secularização tende a reduzir a fé e a Igreja ao âmbito privado e
íntimo. Além disso, com a  negação de toda transcendência, pro-

- 17 -



produziu-se uma crescente deformação ética, um
enfraquecimento do sentido do pecado pessoal e social e um
aumento progressivo do relativismo. (...). Vivemos em uma
sociedade da informação que nos satura indiscriminadamente
de dados, todos postos ao mesmo nível, e acaba por nos
conduzir a uma tremenda superficialidade no momento de
enquadrar as questões morais. Por conseguinte, torna-se
necessária uma educação que ensine a pensar criticamente e
ofereça um caminho de amadurecimento nos valores.” (EG, n.
64).
       Diante das  possíveis tendências atuais a que todos nós, 
 aceitando ou não, direta ou indiretamente, estamos
submetidos, precisamos assumir a missão cristã de ser sal e luz
do mundo em Cristo Jesus (Cf. Mt 5,13-14). Necessitamos cada
vez mais da graça do discernimento, da coragem do diálogo, da
liberdade e da fidelidade ao Mestre e Senhor. Precisamos
recordar sempre de novo os critérios para sermos e formarmos
o discipulado de Jesus Cristo, que nos convida a segui-Lo. “Se
alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua
cruz e siga-me” (Mt 16, 24).
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          Ao elaborarmos o  Plano de Pastoral da  Diocese de Caxias
do Sul, nós não podemos deixar de assumir as Diretrizes Gerais
da Ação Evangelizadora. Queremos refletir e destacar, nesta
segunda parte do Plano, oito aspectos da Ação Evangelizadora
da Igreja “em saída”. São eles. 1) Evangelizar. 2) Cultura urbana.
3) Anúncio da Palavra. 4) Formar discípulos (as) missionários
(as). 5) Comunidades eclesiais missionárias. 6) Opção
preferencial pelos pobres. 7) Cuidado com a casa comum. 8)
Testemunho do Reino de Deus. 
     Esses passos são muito importantes, porque eles dão e
esboçam a intuição e a ideia central das Diretrizes, a saber, a de
formar comunidades eclesiais missionárias. Os dois eixos
fundamentais e inspiradores que dão consistência à casa são
comunidade e missão. Esses dois eixos são, em comparação com
a construção da casa, as duas vigas que dão sustentação e
amarram os pilares da casa. Um eixo para que exerça sua função
precisa estar ligado ao outro. Logo, não há missão sem
comunidade, e, muito menos, comunidade de fé, sem estar
aberta à missão. 

           1 Evangelizar
       A Igreja é missionária por sua natureza.  Evangelizar é o
sentido de ser e de se constituir enquanto Igreja. Ela precisa
estar consciente de que ela é enviada ao mundo para
evangelizar. As Diretrizes, tomando em conta a fala do Papa
Francisco, nos lembram: “A Igreja é a comunidade dos discípulos
missionários de Jesus Cristo, que é a luz única para pessoas e
povos (Jo 14, 6) (LG, n. 1). ‘Isso que vimos e ouvimos, nós vos
anunciamos para que estejais em comunhão conosco (...) para
que a nossa alegria seja completa (1Jo 1, 3-4). Anunciar o amor de
Deus, revelado em Jesus Cristo, e partilhar a alegria que se
experimenta na conversão e na vida nova, indicando o  'horizon-
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te estupendo’ de vida, que se abre a partir da comunhão com Ele
é o centro da missão da Igreja (EG, n. 14). Ela é consciente de que
é enviada ao mundo para evangelizar. Com entusiasmo e
esperança, anuncia e testemunha que a plenitude de vida,
experimentada na comunhão fraterna, é dádiva oferecida por
Deus a todas as pessoas. ‘Aqui está a fonte da ação
evangelizadora. Porque, se alguém acolheu este amor que lhe
devolve o sentido da vida, como é que pode conter o deseja de o
comunicar aos outros?’ (EG, n. 8).” (DGAE, 109, n. 19).
        A ação evangelizadora não é uma ação simples e fácil. No
en-tanto, não podemos esquecer que a identidade da Igreja está
em evangelizar (EN 4). A Igreja se constitui na missão e está a
serviço da missão (EN 15). A ação evangelizadora não tem uma
definição e uma identificação fácil. Nenhuma definição parcial e
fragmentária chegará a dar a razão da realidade rica, complexa e
dinâmica que é a evangelização (EN 17). Eis, então, alguns
elementos importantes que não podem ser esquecidos: -
proclamação verbal, tendo consciência e clareza da centralidade
do anúncio, que é o Cristo Senhor, lembrando sempre da
urgência do anúncio, pois não podemos supor que as pessoas
estejam, de fato, já evangelizadas de uma ver por todas (EN 8);
testemunho de vida, sabendo que o testemunho mais do que
palavras convence e chama (EN 21); ação transformadora, com o
foco no anúncio da vida transcendente e escatológica, mas
exigente, aqui e agora, de gestos e atitudes de vida nova de
acordo com o Reino de Deus; diálogo com o mundo e com as
outras religiões, pois a Igreja Católica não pode sentir-se
satisfeita enquanto não fizer tudo do melhor para o anúncio da
Boa Notícia (EN 53).
     O Papa Francisco, na Evangelli Gaudium, registra a im-
portância de uma evangelização, cujo centro de atividade seja o
querigma, lembrando ser ele trinitário. O  fogo do Espírito Santo
nos faz crer em Jesus Cristo, caminho, verdade e vida que nos re-
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vela e comunica a misericórdia infinita do Pai (EG, n. 163).
Afirma o Papa Francisco: "Toda a formação cristã é,
primariamente, o aprofundamento do querigma que se vai, cada
vez mais e melhor, fazendo carne, que nunca deixa de iluminar
a tarefa catequética, e permite compreender adequadamente o
sentido de qualquer tema que se desenvolve na catequese. É o
anúncio que dá resposta ao anseio de infinito que existe em
todo coração humano. A centralidade do querigma requer
certas características do anúncio que hoje são necessárias em
toda a parte: que exprima o amor salvífico de Deus como prévio
à obrigação moral e religiosa, que não imponha a verdade, mas
faça apelo à liberdade, que seja pautado pela alegria, o estímulo,
a vitalidade e uma integralidade harmoniosa que não reduza a
pregação a poucas doutrinas, por vezes mais filosóficas que
evangélicas. Isto exige do evangelizador certas atitudes que
ajudam a acolher melhor o anúncio: proximidade, abertura ao
diálogo, paciência, acolhimento cordial que não condena.” (EG,
n. 165).  

            2 Cultura urbana
       Cultura urbana é mentalidade, é estilo de vida. Nos dias
atuais, a mentalidade urbana é praticamente um imperativo.
Segundo o Papa Francisco: “A palavra ‘cultura’ indica algo que
penetrou no povo, nas suas convicções mais profundas e no seu
estilo de vida.” (FT, n. 216). Nesse sentido, não é possível pensar
a evangelização sem entrar na mentalidade e estilo da cultura
urbana. Não é mais possível pensar que nada mudou, querer
voltar ao passado como se tudo no passado tivesse sido muito
bom e agora tudo está errado. Precisamos ter consciência do
passado, os pés na realidade presente, e, evidentemente,
abertura ao horizonte futuro. 
          A Igreja não pode ser indiferente à cultura urbana.  A Igreja
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precisa ter um olhar propositivo. É uma oportunidade dos
sinais dos tempos. É espaço aberto para anunciar e evangelizar,
porque Deus está e se faz presente. Há muita ambiguidade,
relativismo, secularismo, mas não se pode abdicar do anúncio
integral da fé (DGAE, 109, n. 27),  ainda que a cultura do mundo
urbano seja de muita mobilidade, dissipação, pluralidade. “Uma
das maneiras para se compreender esta mudança de época pode
ser encontrada, então, na imagem da cidade. Em meio a tantas
alternativas de compreensão, a figura da cidade ajuda a
expressar tanto o que está acontecendo no mundo e no Brasil de
hoje, quanto iluminar a percepção do discípulo missionário
sobre a inquestionável presença amorosa de Deus. Nosso
mundo vai se tornando uma grande cidade, onde o viver se
manifesta fortemente interligado e o estilo de vida das
metrópoles é capaz de influenciar outras cidades e até mesmo o
mais distante ponto do planeta, principalmente em decorrência
do influxo dos atuais meios de comunicação (EG, n. 73).” (DGAE,
109, n. 46). 
        No processo avançado da mentalidade urbana, as Diretri-
zes da CNBB não se cansam de anunciar e de referenciar a
imagem da casa. Esta precisa ser concebida como lugar e espaço
de ingresso e saída. A casa precisa ser entendida como
construção, como processo, como lar para os seus habitantes. A
casa precisa estar alicerçada sobre a rocha, que é Cristo, mas
precisa estar ligada e interconectada com os dois eixos:
comunidade e missão. A Igreja precisa estar de portas abertas
para acolher, receber e conviver, mas, também, de portas
abertas para a missão, para a Igreja “em saída”. A Igreja precisa
estabelecer e criar um lar, pois um lar significa constituir uma
família dos que querem viver a proximidade, a compaixão e a
solidariedade. Trata-se, pois, da saída do anonimato e da
indiferença  para o  lar dos  que se  sentem  “companheiros (as) e 
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peregrinos (as) de caminhada”.
         Nesse  sentido, a casa,  que deve ser toda a  Igreja, precisa
ser: espaço de encontro: da superação da burocracia e da frieza
para a vivência do mistério do amor do Pai; lugar de ternura:
todos precisam sentir-se gente com uma vida e um destino
comuns; lugar das famílias: todos precisamos nos sentir
partícipes da vida familiar, com suas luzes e sombras,
lembrando a riqueza de sentir-se amado,  acolhido e cuidado;
lugar de portas sempre abertas: todos devemos acolher as
pessoas que vêm, mas, sobremaneira, ter coragem de ir ao
encontro do outro. “As comunidades eclesiais missionárias se
reúnem também em espaços que não sejam residências, por
exemplo: salões comunitários, espaços nas igrejas, espaços
públicos e até mesmo improvisados. As relações fraternas, e não
o local em que se reúnem, é que são significadas pela imagem da
casa.” (DGAE, 109, n. 131).

           3 Palavra de Deus
       É preciso cada vez mais deixar a Palavra de Deus falar e
iluminar a vida da Igreja. Precisamos ir aprendendo a refletir e a
perceber sempre mais como deixar-nos orientar e conduzir pela
Palavra de Deus. Necessitamos recuperar sempre mais a
identidade da Palavra. A Palavra de Deus tem primazia na
missão e na evangelização. O contato intenso e intensivo com a
Palavra de Deus é fundamental. O processo de Iniciação à Vida
Cristã e a Palavra de Deus estão intimamente interligadas, isto
é, não há uma sem a outra. “‘A Igreja funda-se sobre a Palavra
de Deus, nasce e vive dela. (...) O Povo de Deus encontrou
sempre nela sua força e, também hoje, a comunidade eclesial
cresce na escuta, na celebração e no estudo da Palavra de Deus’
(VD, n. 3). Essa centralidade da Palavra na vida das comunidades
cristãs é  fundamental para a identificação e configuração com a
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‘Palavra [que] se fez carne (Jo 1, 14). Por isso, a Sagrada Escritura
precisa estar sempre presente nos encontros, nas celebrações e
nas mais variadas reuniões.” (DGAE 109, n. 146).
      Afirma a Constituição sobre a Revelação de Deus, a Dei
Verbum: “A sagrada Tradição, portanto, e a Sagrada Escritura
estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com
efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como
que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. A Sagrada Escritura é
a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do
Espírito Santo; a sagrada Tradição, por sua vez, transmite
integralmente aos sucessores dos  Apóstolos a palavra de Deus
confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos Apóstolos,
para que eles, com a luz do Espírito de verdade, a conservem, a
exponham e a difundam fielmente na sua pregação; donde 
 resulta assim que a Igreja não tira só da Sagrada Escritura a sua
certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas
devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade
e reverência.” (DV, n. 9).
          Não é por acaso que um dos pilares da Ação Evangelizado-
ra é a Palavra de Deus. Ela é a revelação e a manifestação de um
Deus presente entre nós. Deus se faz presença viva e assume a
condição humana até o fim. Em uma época em que tudo é
passageiro, isto é, tudo passa, a Palavra de Deus vem lembrar-
nos que Deus é conosco e Ele está no meio de nós e não é
passageiro. “Quem conhece a Palavra divina conhece
plenamente também o significado de cada criatura. De fato, se
todas as coisas 'têm a sua subsistência' n’Aquele que existe 'antes
de todas as coisas' (Cl 1, 17), então quem constrói a própria vida
sobre a sua Palavra edifica de modo verdadeiramente sólido e
duradouro. A Palavra de Deus impele-nos a mudar o nosso
conceito de realismo: realista é quem reconhece o fundamento
de tudo no Verbo de Deus. Isto revela-se  particularmente neces-
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sário no nosso tempo, em que manifestam o seu caráter
efêmero muitas coisas com as quais se contava para construir a
vida e sobre as quais se era tentado a colocar a própria
esperança. Mais cedo ou mais tarde, o ter, o prazer e o poder
manifestam-se incapazes de realizar as aspirações mais
profundas do coração do homem. De fato, para edificar a
própria vida, ele tem necessidade de alicerces sólidos, que
permaneçam mesmo quando falham as certezas humanas. Na
realidade, já que ‘para sempre, Senhor, como os céus, subsiste a
vossa palavra’ e a fidelidade do Senhor 'atravessa as gerações’
(Sl 119, 89-90), quem constrói sobre esta palavra, edifica a casa
da própria vida sobre a rocha (cf. Mt 7, 24). Que o nosso coração
possa dizer a Deus cada dia: ‘Sois o meu abrigo, o meu escudo, 
 na vossa palavra pus a minha esperança’ (Sl 119, 114), e
possamos agir cada dia confiando no Senhor Jesus como São
Pedro: ‘Porque Tu o dizes, lançarei as redes’ (L c 5, 5).” (VD 10). 

           4 Formação de discípulos (as) missionários (as)
         É preciso  crescer na Igreja a espiritualidade  de discipula-
do. Precisamos fazer a experiência de sentir-nos chamados (as)
e convocados (as) por Deus para seguir seu Filho Jesus Cristo.
Ninguém dá o que não tem. Por isso, estar e permanecer com
Jesus é fundamental. Cada pessoa, antes de anunciar, precisa
fazer a profunda experiência de discipulado. O encontro pessoal
com Jesus Cristo exige de cada pessoa uma decisão pessoal e
radical. E o encontro com o Mestre provoca necessariamente
conversão. Esta, por sua vez, provoca e impulsiona para a
missão. 
        Porém,  o encontro com Jesus Cristo não é um simples ar-
ranjo de acordo com as minhas necessidades. Jesus não se adap-
ta ao gosto de cada “cliente”. Ele não é “esponja” em nossas mãos.
Necessitamos  conhecer  bem  o  Evangelho  e   conhecer,  de fato,
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fato, quem foi Jesus e como Ele agiu e manifestou o amor do Pai.
Nesse sentido, à luz do Documento de Aparecida, o texto das
Diretrizes traz uma afirmação muito importante: “‘Para mim,
de fato, o viver é Cristo!’ (Fl 1, 21). Somos todos convidados a
renovar o encontro pessoal com Cristo e tomar a decisão de
deixar-se encontrar com Ele, pois, ‘a vida que Jesus nos dá é
uma história de amor, uma história de vida que quer se
misturar com a nossa e criar raízes na terra de cada um’ (ChV, n.
252). Afinal, ‘ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou
uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com
uma Pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o
rumo decisivo’ (DCE, n. 1). Esse encontro provoca uma
conversão de vida que leva ao discipulado, gera comunidade e
impele a sair em missão (DAp, n. 278).” (DGAE, 109, n. 12).
          Quem está com e em Jesus Cristo não  pode ter  atitude de 
 frieza, de intolerância, de desânimo e de acomodação. Assim, ser
discípulo (a) missionário (a) do Senhor não rima com
intolerância, discriminação e exclusão. Rima com atitude de
acolhimento, tolerância, cuidado e fraternidade. A alegria da Boa
Notícia e da presença de Jesus Cristo, por meio da ação do
Espírito Santo na vida de cada pessoa, de cada comunidade e de
toda a Igreja, precisa nos impulsionar a lutar pela vida de toda a
humanidade. A alegria deve ser ânimo, força e convicção para
auxiliar a viver, integrar e superar os momentos e circunstâncias
difíceis. Diz-nos o Papa Francisco: “A alegria do Evangelho enche
o coração e a vida daqueles que se encontram com Jesus.
Quantos se deixam salvar por ele e são libertados do pecado, da
tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, a
alegria renasce sem cessar. Quero, com esta Exortação, dirigir-
me aos fiéis cristãos a fim de convidá-los para uma nova etapa
evangelizadora marcada por essa alegria e indicar caminhos
para o percurso da Igreja nos próximos anos.” (EG, n. 1).
            A Igreja é missionária por sua própria natureza. Isso impli-

- 28 -



ca afirmar que a razão de sua existência é viver, testemunhar e
anunciar a Boa Notícia do Evangelho a todos os povos. “Todos
os evangelistas, ao narrar o encontro de Cristo ressuscitado
com os apóstolos, concluem com o mandato missionário.” (RMi,
n. 22). Na Missão do Redentor, Redemptoris Missio (RMi), o Papa
João Paulo II afirma que a finalidade do seu escrito é a
renovação da fé e da vida cristã no mundo atual (RMi, n. 2). Para
tanto, cada cristão precisará estar em permanente estado de
conversão, não se acomodando jamais aos conformismos, aos
estancamentos e tibieza da fé (DAp, n. 362). O Documento de
Aparecida (DAp, n. 278) destaca cinco aspectos no caminho para
o processo formativo dos discípulos (as) missionários (as), a
saber:

a) o encontro com Cristo, pois o querigma não é apenas um
etapa, mas o fio condutor de um processo que culmina na
maturidade do (a) discípulo (a) de Jesus Cristo;
 
b) a conversão no sentido de ir se deixando configurar pela
vida, paixão, morte e ressurreição de  Jesus Cristo;
 
c) o discipulado no caminho de amadurecimento constante
ao seguimento de Jesus Mestre, por meio da catequese
permanente e da vida sacramental; 
 
d) a comunhão, pois não há vida cristã fora da comunidade; 
 
e) a missão, porque, à medida que o discípulo (a)
experimenta o amor do Senhor, ele sente necessidade de
compartilhar com os outros a alegria do anúncio da Boa
Notícia.
 

          Portanto, não é mais possível continuar com o lema e com
a velha ideia de que sempre se fez assim e precisamos continuar
fazendo assim. Sem desprezo ao passado, precisamos ter
ousadia e criatividade, para repensar os objetivos, as estruturas,
os métodos evangelizadores (EG, n. 33). Cada comunidade cristã
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necessita se converter em um poderoso centro de irradiação da
vida em Cristo (DAp, n. 362). A firme decisão missionária de
promoção da cultura da vida deve impregnar todas as
estruturas eclesiais e todos os planos de pastoral, em todos os
níveis eclesiais, bem como toda instituição eclesial, abandonado
as ultrapassadas estruturas (DAp, n. 366). Logo, a conversão
pastoral de nossas comunidades exige que se vá além de uma
pastoral de mera conservação para uma pastoral decididamente
missionária (DAp, n. 370).

           5 Comunidades Eclesiais Missionárias
    O núcleo central das Diretrizes Gerais da Ação Evan-
gelizadora da Igreja no Brasil de 2019-2023 é organizar, formar e
viver a acolhida, o anúncio, o testemunho do Evangelho em
comunidades eclesiais missionárias. Trata-se do fervor e da
alegria da vivência do Evangelho em comunidades engajadas,
comprometidas com a vida e os valores do Reino de Deus. As
diretrizes indicam as comunidades eclesiais missionárias como
o eixo de todo trabalho pastoral. As pessoas se reúnem nas
casas, entendidas como lar de comunhão, como lugar de
acolhimento e de envio, de portas abertas. Elas são sustentadas
por quatro pilares: Palavra,  Pão,  Caridade,  Ação Missionária. 
 Eles estão profundamente interligados, um precisando de
todos os outros (Cf. At 2, 42-47).  
          Toda casa possui  fundamentos e pilares  sólidos.  A simbo-
logia da casa é muito interessante e importante, porque ela lem-
bra abrigo, proteção, diálogo, cuidado, liberdade de entrada e sa-
ída. Ao lembrar a imagem da casa, lembramos a importância de
criar e constituir um lar, uma família. Almejamos criar cada vez
mais laços que construam lares de boa vivência e testemunho de
discipulado e seguimento a Jesus de Nazaré. Significa criar pro-
ximidade  relacional entre  as  pessoas,  necessidade  da Igreja  se
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fazer presente nos locais onde as pessoas vivem e com os
problemas existentes, buscando, à luz da Palavra de Deus,
trabalhar e superar os desafios e conflitos (Cf. At 15).
           A casa é formada e alicerçada sobre quatro pilares. Eis uma
breve lembrança da relevância na pastoral dos quatro pilares de
uma “Igreja em saída”, conectada e ligada pelos eixos da
comunidade e da missão.

Palavra: trata-se da iniciação à vida cristã e animação bíblica
da vida e da pastoral (projeto de todos terem ou cada família
ter uma Bíblia, leitura orante da Palavra, cursos de Bíblia,
pastoral dos sacramentos).
 
Pão: trata-se da liturgia e da espiritualidade. Eucaristia e
Palavra são insubstituíveis para a vida cristã, tendo como
centro insubstituível e absoluto da espiritualidade a vida de
Jesus Cristo (comunhão e integração das pastorais, respeito
à liturgia, qualidade das homilias).
 
Caridade: trata-se de lembrar que a fé sem obras não é
verdadeira. O cristão precisa cuidar da vida em todos os
ambientes e recantos do seu início até o final, não nos sendo
outorgado o direito ou a autorização do descuido da vida
que é dom de Deus (pastorais sociais, grupos de apoio às
vítimas, conselhos de direitos, acompanhamento das
políticas públicas).
 
 Ação Missionária: trata-se de lembrar que a natureza de ser
da Igreja é a missão. A Igreja ou é missionária ou não é a
Igreja de Jesus Cristo. A Igreja e o cristão precisam se
comprometer  sempre com a tarefa de levar o  Evangelho às
pessoas, tanto às mais  próximas e íntimas, como também, 
 às mais  distantes (comunidade   missionária,    oração pelas   
missões,   zelo missionário, campanhas missionárias, visitas
missionárias). 
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     As comunidades eclesiais missionárias são pessoas que
resolveram ser discípulas de Jesus de Nazaré em comunidade.
Podemos afirmar que são comunidades, na maioria das vezes,
pequenas e não são grandes multidões, que se encontram para
favorecer o entrosamento recíproco, um clima de participação
ativa e consciente. Não são um “clube fechado de amigos e de
amigas de Jesus”. São pessoas que se sentem chamadas por
Deus, cativadas, envolvidas e comprometidas com a proposta do
Evangelho. Elas querem conhecer e fazer a experiência "de casa",
ambiente de vida. Elas marcam presença ativa no ambiente e
comunidade em que vivem e atuam, valorizando dons, criando
laços de solidariedade, superando barreiras, construindo
pontes, enfrentando juntos os problemas e os desafios.
        Outro ponto muito importante para termos comunidades
eclesiais missionárias é a vida de comunhão e participação. Este
estilo de vida não rima com exclusão e negação das diferenças.
Rima e se aproxima, outrossim, ao respeito, ao diálogo, à
partilha, à solidariedade e à boa comunicação. Ou seja, para ser
comunidade eclesial missionária as pessoas precisam ser fiéis
aos ensinamentos da Tradição Bíblica, Sistemática e Pastoral da
belíssima história da Igreja e não constituir uma Igreja paralela
dos chamados “exclusivos” e “agraciados” do amor de Deus. A
Igreja não é gueto e não é propriedade de alguém. A Igreja, para
ser Igreja de Jesus, precisa estar em comunhão e estar afinada
inteiramente aos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo.              
        Sem desprezar a história da Igreja, e, por conseguinte, de
cada comunidade e de cada paróquia, precisamos dar passos
muito importantes. Necessitamos de uma conversão das estru-
turas da Igreja, sejam elas de pensamento ou de ação. Não é mais
possível adiar o processo de conversão e de passagem. Para
sermos fiéis à ação evangelizadora, haveremos de corajosamente
buscar a descentralização  das estruturas.  a vivência  eclesial em
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comunidades de acolhimento e de saída em missão. Não há vida
comunitária  sem a vivência do discipulado. É preciso acolher
quem chega e se aproxima. Mas é importante estar conscientes
de estar em permanente saída para a missão. Não podemos
estar preocupados apenas com a conservação do patrimônio.
Precisamos nos ocupar com o cuidado, com a vida das pessoas,
tanto as que são próximas, como também as que estão
distantes.
          As comunidades eclesiais missionárias são escolas de  cui-
dado e de diálogo, nas quais os problemas pessoais e sociais são
abordados sempre à luz da Palavra de Deus. Nesse sentido, a
Igreja precisa organizar-se em pequenas comunidades eclesiais,
a fim de vencer o anonimato e a solidão, promovendo a ajuda
mútua, a ternura, o ambiente de família acolhedora, a
solidariedade e a corresponsabilidade. “Existem muitas pos-
sibilidades para aplicar as Diretrizes da Ação Evangelizadora da
Igreja no Brasil. Todas partem da comunidade e continuam a
fazer referência a ela. Pequenas ou grandes, no campo ou na
cidade, a partir de paróquias ou de grupos reconhecidos pela
autoridade eclesial, a comunidade é o ambiente de testemunho
determinante para anunciar a Boa-Nova e acolher quem dela se
aproxima e ir ao encontro das pessoas.” (DGAE, 109, n. 126).
           A vida em comunidade é central para a ação evangelizado-
ra. É importante encontrar caminhos e formas de organização e
vivência alegre do Evangelho em comunidades eclesiais
missionárias. As comunidades devem ser casas de portas
abertas. “A vida comunitária é terreno fértil para o  anúncio e  o
encontro  com Jesus Cristo. Ele interpela o individualismo
reinante, o subjetivismo que potencializa o eu como parâmetro
da verdade, o egoísmo que gera e se alimenta da cultura de
morte, evitando que o homem e a mulher contemporâneos
virem náufragos de si mesmos. O empenho por constituir comu-
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nidades cristãs maduras na fé deve, portanto, ser a meta das
dioceses, das paróquias, CEBs, comunidades novas, movi-
mentos, associações, serviços e famílias.” (DGAE, 109, n. 128).
          Nesse sentido,  a Igreja precisa estar em constante “saída”.
O Papa Francisco lembra ser a Igreja uma casa de portas sempre
abertas e “em saída”. A Igreja precisa ser capaz de sair da
comodidade, do conforto, da estabilidade para ir à busca de
quem está nas “muitas periferias” possíveis da vida, sejam elas
periferias da antropologia e psicologia humanas ou também das
periferias geográficas. Afirma o Papa Francisco: “A Igreja ‘em
saída’ é uma Igreja com as portas abertas. Sair em direção aos
outros para chegar às periferias humanas não significa correr
pelo mundo sem direção nem sentido. Muitas vezes, é melhor
diminuir o ritmo, pôr de parte a ansiedade para olhar nos olhos
e escutar, ou renunciar às urgências para acompanhar quem
ficou caído à beira do caminho. Às vezes, é como o pai do filho
pródigo, que continua com as portas abertas para, quando este
voltar, poder entrar sem dificuldade.” (EG, n. 46).

           6 Opção preferencial pelos pobres
         A pobreza tem uma direção dirigida em dois sentidos. Por
um lado, neste mundo com tantas opções e propostas, vivemos
uma pobreza em perspectiva de um vazio existencial, falta de
sentido de vida (sentido: meta, caminho, motivação), e, por
outro lado, pobreza em perspectiva econômica, sobretudo, no
crescimento da pobreza, das exigências de empregabilidade,
endividamento, falta de alimentos, fome.
        A opção preferencial pelos pobres, a partir da perspectiva
do amor de Jesus pelos últimos, pequenos e indefesos, não é
uma questão secundária, mas, antes, um vínculo inseparável
entre fé e vida cristã. O caminho da pobreza é o caminho de
santidade e de liberdade de vida.
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        A opção preferencial pelos pobres não é uma invenção da
Igreja. É a compreensão radical da proposta de Deus à huma-
nidade. Neste mundo e ambiente de tanto consumo, de poder e
de concentração de dinheiro e riqueza, lembrar, discutir, refletir
e fazer a opção preferencial não é  luxo,  não é  quinquilharia,
não  é adereço,  é consciência e clareza de vida em Cristo Jesus
(Fl 2, 1-11). Trata-se da centralidade e do não desvio do Projeto
do Reino de Deus. Deus se fez pobre para nos enriquecer. Ser
pobre de coração é a condição essencial para ser santo.
        Assim sendo, fé e opção preferencial pelos pobres é cone-
xão inerente do discipulado e missionariedade. “O Papa Fran-
cisco insiste em dizer que deseja uma ‘Igreja pobre para os
pobres’ (EG, n. 198). Trata-se de superar as ambições, o consu-
mismo e a insensibilidade diante do sofrimento. Afirmou Bento
XVI: ‘A opção preferencial pelos pobres está implícita na fé
cristológica naquele Deus que se fez pobre por nós, para nos
enriquecer com a sua pobreza’ (DAp, n. 3). Todos os cristãos
devem buscar uma vida simples, austera, livre do consumismo
e solidária, capaz da partilha de bens: ‘ser pobre no coração: isso
é santidade’ (GeE, n. 70). Somente assim, a Igreja será ‘casa dos
pobres’ como proclamou São João Paulo II (NMI, n. 50), porque
hoje e sempre ‘os pobres são os destinatários privilegiados do
Evangelho’. Há que se afirmar sem rodeios que existe um
vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres.” (DGAE, 109, n.
108).
         É preciso  lembrar que a  opção  preferencial  pelos pobres
não é um apêndice da fé e da vida cristã. A inclusão social dos
pobres deriva da fé em Cristo, que se fez pobre e se aproximou,
de modo muito especial e preferencial, dos pobres e margina-
lizados (EG, n. 186). Trata-se, pois, da fidelidade ao Evangelho e
não de um adereço ou de um adesivo à parte, ou ainda,  de uma
proposta imagética ou  interesseira de alguém inspirado. 
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     “Cada cristão e cada comunidade são chamados a ser
instrumentos de Deus a serviço da libertação e da promoção
dos pobres, para que possam integrar-se plenamente na
sociedade; isto supõe estar docilmente atentos, para ouvir o
clamor do pobre e socorrê-lo.” (EG, n. 187).

           7 Casa Comum
          O desafio ambiental não pode estar separado e distante da
ação evangelizadora da  Igreja.   Não é  mais possível ignorar um
conflito muito presente na organização e na articulação dos
poderes políticos e econômicos, especialmente. Trata-se de uma
tensão existente entre os recursos naturais, cada vez mais
escassos, e os desejos humanos, cada vez mais ambiciosos e
cumulativos. Este conflito de fundo não pode e não tem mais
condições de ser posto debaixo do tapete. A Igreja, por sua vez,
não pode fazer de conta de que tal conflito não existe e imaginar
que com o simples diálogo entre os líderes mandatários das
nações será suficiente ou capaz de resolver tal impasse.
          Tal exigência precisa ser posta sobre a mesa e ser discuti-
da, justamente, porque este problema ganha uma envergadura
gigantesca, exatamente, por conta dos interesses político-
econômicos e de suas cifras financeiras envoltas, quase que
indecifráveis para a grande maioria da população, ainda que,
depois, por sua vez, o impacto e as consequências recaiam sobre
toda a população, especialmente, sobre os mais pobres, as
vítimas mais inocentes. Não podemos mais fazer de conta que o
problema da crise ecológica não existe e que tal crise não afeta
diretamente a vida das pessoas e a missão da Igreja. O Papa
Francisco afirma com muita clareza: “A dignidade de cada
pessoa humana e o bem comum são questões que deveriam
estruturar toda a política econômica, mas às vezes parecem
somente apêndices adicionados de fora para completar um
discurso político sem perspectivas nem  programas de verdadei-
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ro desenvolvimento integral.” (EG, n. 203).
           A Igreja não pode estar indiferente a tais problemáticas. “A
pobreza se alarga, enfim, para o modo como lidamos com o
planeta e seus recursos. É o desafio ambiental do mundo de
nossos dias. Isso acontece porque o ‘ambiente humano e o
ambiente natural degradam-se em conjunto; e não podemos
enfrentar adequadamente a degradação ambiental, se não
prestarmos atenção às causas que têm a ver com a degradação
humana e social’ (LS, n. 48). ‘Estas situações provocam os
gemidos da irmã terra, que se unem aos gemidos dos
abandonados do mundo, com um lamento que  reclama de nós
outro rumo’ (LS, n. 53)”. (DGAE, 109, n. 60).
         O  Papa Francisco, alinhado à Doutrina Social da Igreja, ci-
ente de que o mercado, por si mesmo, não garante o desen-
volvimento humano integral e a inclusão social (LS, 109), tem
clareza de que toda a vida, todo ser humano e toda a criação é
gesto e ato de amor de Deus e toda a criação tem N’Ele sua ori-
gem e fonte. Logo, se Deus é bondade, é liberdade, é vida, então,
todos precisam ter vida, respeitar e cuidar da vida, seja ela,
vegetal, animal, biológica e espiritual. Toda a criação em Deus
precisa receber os cuidados e viver. Assim sendo, no caso
específico dos humanos, não apenas alguns seriam os denomi-
nados “agraciados”, ou então, merecedores de vida digna, mas,
antes, pelo contrário, todos são criaturas de Deus e têm direito à
vida, precisam ser cuidados e cuidadores e depositários do amor,
respeito e dignidade.
         Nessa perspectiva, compreendemos a dimensão e a abran-
gência da ecologia integral, e, por conseguinte, da exigência da
conversão ecológica. Afirma nosso Papa Francisco: “A grande ri-
queza da espiritualidade cristã, proveniente de vinte séculos de
experiências pessoais e comunitárias, constitui uma magnífica
contribuição para o esforço de renovar a humanidade. 
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          Desejo propor aos cristãos algumas linhas de espiritualida-
de ecológica que nascem das convicções de nossa fé,  pois aquilo  
que o  Evangelho nos ensina  tem consequências em nosso
modo de pensar, sentir e viver. Não se trata tanto de propor
ideias, como sobretudo falar das motivações que derivam da
espiritualidade para alimentar uma paixão pelo cuidado do
mundo. Com efeito, não é possível empenhar-se em coisas gran-
des apenas com doutrinas, sem uma mística que nos anima, sem
‘uma moção interior que impele, motiva, encoraja e dá sentido à
ação pessoal e comunitária’. Temos de reconhecer que nós, cris-
tãos, nem sempre recolhemos e fizemos frutificar as riquezas
dadas por Deus à Igreja, nas quais a espiritualidade não está
desligada do próprio corpo nem da natureza ou das realidades
deste mundo, mas vive com elas e nelas, em comunhão com tu-
do o que nos rodeia.” (LS, n. 216).

            8 Rumo à plenitude
      A ação evangelizadora tem como meta, tanto para cada
pessoa, quanto para toda a humanidade a vida em plenitude em,
para e com Deus. A espera é uma característica essencial da ação
evangelizadora e deve marcar toda a história. Trata-se de com-
preender a pedagogia do processo. É a mística profundamente
marcada e enraizada na espiritualidade cristã. Portanto, mais do
que o resultado da ação, o processo precisa marcar, profunda-
mente, o caminho, a mentalidade e a espiritualidade da missão e
da evangelização. “A Igreja peregrina atua na sociedade porque
se autocompreende como sacramento universal de salvação que
tem um fim escatológico (LG, n. 9; 48). (...). É participação na obra
de Cristo que veio salvar e conduzir a todos à Casa do Pai, onde
há muitas moradas (Jo 14, 2). Por isso, a comunidade eclesial
reúne um povo de peregrinos a caminho do Reino de Deus,
rumo à Pátria trinitária (Fl 3, 20).” (DGAE, 109, n. 121);
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     Todos os serviços, pastorais, comunidades, novas comu-
nidades, paróquias e dioceses devem dar, criar condições para
que tenhamos comunidades eclesiais missionárias centradas e
construídas sobre os quatro pilares: Pão, Palavra, Caridade,
Ação Missionária. Todas as comunidades, todo o Processo Cate-
quético de Iniciação à Vida Cristã, todas as pastorais, todos os
serviços, todos os movimentos, todas as novas comunidades
possam ser “casas” de conhecimento, de seguimento, e
discipulado de Jesus Cristo e de ação missionária. Consigamos,
pois, ousada, alegre e responsavelmente, viver a vida, parafra-
seando São Paulo: já não sou em quem vive. Cristo vive em
mim. Minha razão de ser é Cristo e anunciá-lo é a razão do meu
viver (Cf. 1Cor 9,16).
          Que as “casas” de todas as grandes ou pequenas comunida-
des eclesiais missionárias sejam de afeto, de ternura, de
solidariedade, de proximidade, de responsabilidade, de coragem
de sair das facilidades e do egoísmo paralisador e mortífero. “A
fé significa também acreditar n’Ele, acreditar que nos ama ver-
dadeiramente, que está vivo, que é capaz de intervir miste-
riosamente, que não nos abandona, que tira o bem do mal com o
seu poder e a sua criatividade infinita. Significa acreditar que
Ele caminha vitorioso na história ‘e, com Ele, estarão os chama-
dos, os escolhidos, os fiéis’ (Ap 17, 14). Acreditamos no
Evangelho que diz que o Reino de Deus já está presente no
mundo, e vai se desenvolvendo aqui e além de várias maneiras:
como a pequena semente que pode chegar a transformar-se em
uma grande árvore (cf. Mt 13, 31-32), como o punhado de
fermento que leveda uma grande massa (cf. Mt, 13, 33) e como a
boa semente que cresce no meio do joio (cf. Mt 13, 24-30) e
sempre nos pode surpreender positivamente: ei-la que aparece,
vem outra vez, luta para florescer de novo. A ressurreição de
Cristo produz por toda a parte rebentos deste mundo novo; e,
ainda que os cortem, voltam a despontar, porque  a ressurreição
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do Senhor já penetrou a trama oculta desta história; porque
Jesus não ressuscitou em vão. Não fiquemos à margem desta
marcha da esperança viva!” (EG, n. 278).  
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        O Plano de Pastoral da Diocese de Caxias do Sul lembra a
todo Povo de Deus da urgência da passagem de uma pastoral de
conservação para uma pastoral missionária, sem desprezo à
história e ao trabalho dos que nos precederam (DAp, n. 370).
Para tanto, precisaremos de uma profunda renovação eclesial,
isto é, uma conversão pessoal e eclesial. Todos estamos
chamados a assumir uma atitude de permanente conversão
pastoral (DAp, n. 365). 
       A ação evangelizadora não  pode prescindir  do contexto
histórico, no qual e onde vivem seus membros. Mesmo diante
das profundas transformações sociais e culturais, percebemos a
necessidade de uma renovação eclesial, que envolva reformas
espirituais, pastorais e também institucionais (DAp, n. 367).
Necessitamos pensar a ação pastoral da Igreja para o seu tempo
e não simplesmente relembrando e copiando ações do passado. 
         O Plano Diocesano de Pastoral, caminho de pastoral orgâ-
nica, deve ser uma resposta consciente e eficaz, para atender às
exigências, do mundo de hoje, com indicações programáticas
concretas, objetivos e métodos de trabalho. Os leigos, por sua
vez, precisam participar do discernimento, da tomada de
decisões, do planejamento e da execução (DAp, n. 371). É urgente
um esforço para pensar uma renovada pastoral urbana.
Precisamos pensar um estilo de pastoral adequado à realidade
urbana em sua linguagem, estruturas, práticas e horários. 
       Necessitamos de um Plano de Pastoral orgânico e articu-lado,
que incida sobre a cidade, em seu conjunto. Haveremos de
pensar estratégias para chegar aos condomínios fechados, aos
prédios e às  favelas.  Devemos  tentar uma  maior presença de
representantes da Igreja nos centros decisórios da cidade, tanto
nas estruturas administrativas, como também nas organizações 
 comunitárias (DAp, n. 518). Precisamos continuar semeando os
valores evangélicos nos ambientes onde se faz cultura: o mundo
das  comunicações,  da cultura,  das ciências e das  relações inter-
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nacionais (DAp, n. 491). 

         A Igreja vive um momento muito difícil no que se refere à
experiência de vida comunitária. Temos percebido e presen-
ciado o crescimento da concepção egoísta e individualista.
Sabemos que a fé tem a dimensão pessoal. É claro, mas sabemos
e temos consciência de que a fé precisa, necessariamente, passar
pela experiência comunitária. São aspectos distintos, mas não
excludentes, isto é, são complementares. Sentimos, pois, a
urgência da formação e da vivência de fé com “espírito” de
comunidade eclesial missionária. Isso implica em afirmar que as
comunidades não podem absolutamente se fechar nelas
mesmas. Elas precisam estar abertas à missão, ou seja, elas
necessitam do cuidado, do zelo e do entusiasmo pela missão. É
intrínseco ao “ser Igreja” estar aberta para a missão. É exigência
constituir-se como “Igreja em saída”.  
           Para o trabalho ser exitoso e de comunhão, sugerimos
retomar o que o Papa Francisco tem insistido muito. Trata-se de
um intenso zelo e trabalho de comunhão e de cooperação. Com
outras palavras, tomamos muito a sério a “sinodalidade” na vida
da Igreja. A palavra “Sínodo” é bem antiga e muito presente em
toda a Tradição da Igreja, cujo significado recorda os conteúdos
mais profundos da Revelação. O termo “sinodalidade” remete à
essência da Igreja, isto é, o Povo de Deus é assembleia dos
discípulos (as) de Jesus, convocada para dar louvores a Deus
como um coro, uma realidade harmônica, onde tudo se mantém
unido ao centro de sua vida, mediante ações recíprocas e
ordenadas relações, convergentes para o mesmo sentir e o
mesmo agir. “Sínodo” significa assembleia eclesial convocada
em vários níveis para discernir, à luz da Palavra de Deus e da
escuta do Espírito Santo, as questões doutrinais, litúrgicas,
canônicas e pastorais. 
         A sinodalidade é vivida na Igreja a serviço da missão, pois ela
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existe para evangelizar. Todo o Povo de Deus é convocado a ser
sujeito da missão, lembrando sempre que o protagonista é o
Espírito Santo. A Igreja é chamada a ativar em sinergia sinodal
os ministérios e os carismas presentes na sua vida para
discernir os caminhos da evangelização na escuta da voz do
Espírito. A “sinodalidade” exprime o ser sujeito de toda Igreja e
de todos na Igreja. Os fiéis são companheiros de caminho,
chamados a ser sujeitos ativos, enquanto partícipes do único
sacerdócio de Cristo e destinatários dos diversos carismas
comunicados pelo Espírito Santo em vista do bem comum.
       É com esse espírito que, mais do que nunca, precisamos 
 estar, trabalhar e caminhar juntos como Povo de Deus na
comunhão e no respeito às diferenças. Poder-se-ia afirmar não
haver Igreja sem “sinodalidade”. Apontamos e mencionamos, a
seguir, os principais projetos de ação evangelizadora que a
Diocese de Caxias do Sul, sob a inspiração do Espírito Santo, fiel
ao discipulado e seguimento de Jesus Cristo, e, após ouvir as
vozes das regiões pastorais que compõem a Diocese, sente,
pensa, projeta e assume com muita esperança e convicção. Os
projetos serão apontados e abordados rapidamente, cabendo,
pois, de modo especial, ao Bispo Diocesano, à Coordenação
Diocesana de Pastoral, aos Coordenadores das Regiões
Pastorais, mas, também, a cada Pároco, a cada equipe paroquial,
a cada comunidade eclesial missionária, a cada discípulo (a)
missionário (a) a tarefa de animar, de zelar e de dar os
encaminhamentos aos projetos sonhados, pensados e
organizados.

Iniciação à Vida Cristã

       - Continuar trabalhando intensamente na Pastoral Catequé-
tica, para que o  Projeto Catequético seja de fato entendido como 
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processo de caminhada, compreendendo-o como um “itinerário
de fé”, isto é, entusiasmar  cada catequizando (a),  para que 
 assuma com alegre liberdade o discipulado de Jesus Cristo em
sua vida,  levando a pessoa a participar, após o processo
catequético, ativamente, das comunidades eclesiais
missionárias (grupos existentes de pós-crisma, movimentos,
pastorais, serviços, encontros de formação permanente
existentes na Diocese, encontro de preparação ao sacramento
matrimonial, CEBs, etc.). 
       - Encaminhar o processo e compromisso da Diocese em ter
apenas um subsídio (manual) de catequese, considerando a
construção, as discussões e encaminhamentos feitos pela
Diocese.
        - Viabilizar o Projeto do Batismo na Diocese sob a inspiração
catecumenal em comunhão com o Projeto da Iniciação à Vida
Cristã. 
       - Reestruturar e redirecionar o encontro de preparação dos
noivos e noivas para o sacramento matrimonial, na perspectiva
de percurso querigmático com inspiração catecumenal, a fim de
entusiasmar os casais para a participação nas comunidades
eclesiais missionárias. 
       - Viabilizar a formação de ministros (as) da Palavra e das e-
xéquias sob a inspiração catecumenal, porque o processo de
iniciação à vida cristã não tem diplomação e data marcada, mas
dá-se do início ao fim da vida de cada pessoa. 
       - Incentivar e dinamizar cursos de formação bíblica nas re-
giões pastorais ou também nas paróquias.
        - Reunir a coordenação dos movimentos e das novas comu-
nidades, presentes na Diocese, focando o trabalho de comunhão
sob a inspiração catecumenal, a fim de que o espírito de
abertura, de diálogo e de comunhão com e na Igreja seja
efetivado.
        - Realizar, em meados de 2023, um Sínodo  Diocesano da Ca-
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tequese, a fim de ouvir as vozes: catequistas, padres, irmãs
religiosas, leigos (as), a respeito do Processo de Iniciação à Vida
Cristã sob a inspiração catecumenal. Para tanto, lembramos os
passos a serem dados pela coordenação de pastoral e de
catequese, a fim de avaliar o processo a ser realizado:

a) visita aos catequistas  para ouvi-los a respeito do
processo catequético de inspiração catecumenal;
 
b) trabalho de unidade e comunhão com catequistas e pa-
dres não apenas acerca do manual da catequese, mas,
especialmente, a respeito do método, do calendário
catequético, do processo formativo dos discípulos (as)
missionários (as), e, por conseguinte, da formação das
lideranças comunitárias; 
 
c) preparação para o momento sinodal diocesano, para ava-
liar a caminhada do projeto catequético.

Pastoral Litúrgica
        - Reconhecer e valorizar a riqueza e a importância do traba-
lho das Comissões Diocesanas de Liturgia, Arquitetura e Arte
Sacra, e Música Litúrgica.
      - Assumir, decididamente, a orientação do material litúrgi-
co-pastoral diocesano, tais como: Diretório Litúrgico-Pastoral,
Livro de Cantos, Ritual de Exéquias e Ritual de Visitação dos
Enfermos e Enlutados.
     - Promover formação  litúrgica para os  leigos e leigas das 
 pastorais e serviços com foco no processo de Iniciação à Vida
Cristã.
         - Dar continuidade à Escola Diocesana de Liturgia.
       - Auxiliar, com o apoio e coordenação da Comissão  Dioce-
sana de Arquitetura e Arte Sacra, na formação das  equipes de li-
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liturgia e cantos e equipes administrativas das comunidades,
acerca da importância e da valorização do espaço litúrgico para
a vida da comunidade eclesial. 
      - Oportunizar encontros formativos com a finalidade de a-
proximar e trabalhar a pastoral litúrgica de comunhão e
participação. Para que essa ação seja possível, é importante com
muito diálogo, respeito e unidade com e entre padres,
lideranças, equipes de liturgia, lembrando que a liturgia não é
senão uma ação de graças do Povo de Deus ao Pai por Cristo no
Espírito Santo. 
        - Difundir e motivar  a  utilização  do livro de  cantos da Dio-
cese, “Cantando a uma só voz”  em todas as  paróquias,  e divul-
gar o “blog” no qual há orientações e sugestões para a utilização
do livro de cantos "http://musicaliturgicacaxias.blogspot.com/".

Formação Permanente

      - Organizar e encaminhar a Escola Diaconal Diocesana São
Filipe, organizando a Equipe de Trabalho, escolhendo os
candidatos e dando
os passos necessários para sua realização. 
       - Continuar o trabalho conjunto de elaboração do Plano das
Escolas de Formação de leigos (as) em Teologia da Diocese,
objetivando, de maneira muito especial, a formação de
lideranças católicas atuantes nos diferentes setores e
segmentos da sociedade. 
       - Organizar a formação de novos (as) ministros (as) da Pala-
vra, ministros (as) extraordinários da Sagrada Comunhão, e,
também, ministros (as) para o ministério das exéquias e da
esperança, podendo ser a formação em nível de região pastoral. 
      - Dar continuidade à Escola de Formação Catequética, pen-
sando-se na possibilidade de modalidade, tanto virtual, quanto
presencial.
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       - Dinamizar  e reconfigurar a Escola Fé,  Política e Trabalho,
para que haja participação mais ativa e intensa de pessoas
ligadas às pastorais e paróquias, acentuando a Doutrina Social
da Igreja.
       - Reunir  os religiosos e religiosas presentes na Diocese, por 
 meio da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), a fim de
estudar e encontrar meios e caminhos para maior comunhão e
unidade no trabalho da Ação Evangelizadora.  
        - Realizar,  nas regiões  pastorais, uma espécie de  “semanas
teológicas”, a fim de refletir e trabalhar a formação da
consciência respeitosa e responsável da Casa Comum.
     - Dar formação e orientar os coordenadores das Comuni-
dades Eclesiais Missionárias.

Sinodalidade Eclesial

      - Conscientizar  bispo, padres,  religiosos (as), leigos (as) da
importância da “sinodalidade” (participação e comunhão) na
vida e na ação evangelizadora da Igreja.
     - Fortalecer as instâncias de comunhão e responsabilidade
sinodal nos diferentes níveis da Diocese.
      - Definir mais  claramente a  missão, a organização  e atua-
ção do Conselho Diocesano de Leigos (as), para que seja de fato
uma instância de comunhão e participação.
      - Incentivar, dinamizar e reforçar a participação das repre-
sentações, atualmente, minoritárias nos espaços e instâncias de
decisão, tais como: mulheres, jovens, negros, etc.
      - Agendar e realizar três conselhos  diocesanos  de pastoral
(abril, agosto, dezembro) em cada um dos anos do presente
Plano de Pastoral, e, por sua vez, no mínimo uma assembleia de
pastoral a cada dois anos de acordo com o Regimento das
Comunidades-Igreja da Diocese de Caxias do Sul, no Art. 10.
        - Assumir  o  compromisso  responsável com a dinamização 
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dos conselhos pastorais em todos os níveis (nas comunidades,
nas paróquias, na diocese), de acordo com o capítulo II do
Regimento das Comunidades-Igreja da Diocese de Caxias do
Sul. 
       - Comprometer as pastorais, os serviços, os movimentos, as
novas comunidades e todas as equipes com o processo de
formação e organização de comunidades eclesiais missionárias
a serviço da vida.    
      - Reunir a comunidade, semanalmente, para uma das cele-
brações (Missa ou Celebração da Palavra), pois não há vida de
comunidade se não houver a pastoral do encontro, seja para
oração, seja para a reflexão, seja para o trabalho e para o lazer.
       - Preparar subsídios (Advento, Quaresma e Tempo Comum)
que incentivem e oportunizem a Leitura Orante, nas pequenas
comunidades (grupos de novena, de família, de Jesus, etc.).
       - Fomentar e articular a reflexão, o trabalho e o testemunho
das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) na Diocese, em
comunhão com o Regional e Nacional das CEBs.
     - Assumir e fortalecer o diálogo ecumênico na Diocese, to-
mando em consideração, em 2021, o tema da Campanha da
Fraternidade sobre a temática do diálogo e da paz, e, também, as
demais possibilidades e atividades possíveis de diálogo
ecumênico.
      - Realizar a Assembleia Diocesana do Povo de Deus para a-
valiação e direcionamento da ação evangelizadora na Diocese
para avaliar o presente Plano de Pastoral, observando os
seguintes passos:

 
a) participação da Equipe Diocesana nos Conselhos Regi-
onais para divulgação e esclarecimentos acerca do Plano de
Pastoral (2021);
 
b) visita e participação de uma reunião do Conselho Pastoral 
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Paroquial, a fim de avaliar o andamento das propostas do
Plano de Pastoral (2022); 
 
c) realização da Assembleia Diocesana para avaliação e
planejamento dos trabalhos pastorais (2023).

Ecologia Integral e Economia Solidária

        - Compreender com profundidade o conceito de ecologia in-
tegral, a partir da “Laudato Si’” do Papa Francisco enquanto a
mesma abrange a ecologia ambiental, econômica, social,
cultural e da vida cotidiana, tendo como princípio o bem
comum e em vista da justiça intergeracional.
     - Refletir sobre a urgência da passagem do paradigma do
progresso a qualquer custo para a vida sustentável,
organizando cursos de formação e discussão a respeito do
paradigma do “bem viver”, tanto em nível diocesano, como
também regional e paroquial.  
       - Conscientizar as  pessoas e as comunidades  da importân-
cia da economia solidária e de um planejamento sustentável e
de cuidado com a “Casa Comum”.
        - Apoiar e incentivar a agricultura familiar, a agroecologia e
a produção orgânica  de alimentos,  junto às famílias,  aos
grupos familiares e às associações, incentivando parcerias junto
às secretarias municipais da agricultura projetos de fomento à
ecologia integral.
     - Trabalhar, intensamente,  em comunhão com o bispo, pa-
dres, religiosos (as), leigos (as), a consciência do dízimo
enquanto missão evangelizadora, para que assumamos o dízimo
como missão de cada cristão batizado (a), dissociando-o, por
conseguinte, de todo tipo de taxa, pagamento ou retribuição a
Deus, buscando, para tanto,  que cada paróquia  seja
transparente no   que  diz respeito à prestação de contas das en-
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tradas e gastos do dinheiro do dízimo.
     - Escolher e formar uma Equipe do Dízimo, em nível dio-
cesano, com representação regional e paroquial.
        - Promover encontros,  nas Regiões Pastorais,  com as  Equi-
pes Administrativas e a Pastoral do Dízimo, a fim de trabalhar a
conscientização de que a economia solidária é o melhor estilo e
a melhor opção de vida para as comunidades eclesiais
missionárias.
     - Informatizar o trabalho do Dízimo, se possível, em cada
Comunidade, mas, especialmente, em cada Paróquia, e,
também, na Diocese.
    - Zelar pela transparência na prestação de contas dos re-
cursos, nas diversas instâncias diocesanas.
      - Ampliar  a participação de paróquias  no Projeto da  Eco-
nomia Solidária, já existente na Diocese, observando a
Proposição 8, das Proposições da Assembleia Diocesana dos
Presbíteros, Julho de 2017.
       - Ampliar, em toda Diocese, o Fundo Solidariedade, por ora
iniciativa da Região Pastoral de Caxias do Sul, tanto para a
devida e efetiva participação e contribuição financeira, como
também, quando necessário, com projetos, para buscar recursos
financeiros junto ao Fundo Solidariedade, lembrando ser este,
exclusivamente, para construção de igrejas e salas de catequese.
     - Incentivar, criativamente, a organização e a formação de
parcerias com motivação e orientação solidárias, tais como:
coleta de óleo de cozinha, confecção de fraldas, produção de
sabão, coleta de medicamentos, etc.
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Pastoral da Comunicação

     - Alinhar  a Pastoral da Comunicação (PASCOM) ao Plano
Diocesano de Pastoral e estar em sintonia e comunhão com a Co-



ordenação Diocesana de Pastoral.
    - Definir  a Equipe  Diocesana da PASCOM, com padres,
religiosos (as) e leigos (as), buscando os préstimos de alguém que
auxilie as paróquias e a diocese a pensar e otimizar os recursos
midiáticos e de comunicação, para que os meios existentes
estejam a serviço da ação evangelizadora.
       - Mapear  os  trabalhos e ações e  todas as Paróquias da  Dio-
cese, sejam tais ações realizadas via rádios, redes sociais,
comunicação digital, etc.
       - Aproximar e dar mais transparência para a comunicação e
colo-cá-la a serviço da Ação Evangelizadora nas Paróquias e
Diocese.
      - Organizar, por ocasião do Dia Mundial das Comunicações
Sociais de cada ano (Solenidade da Ascensão do Senhor), um
encontro com os comunicadores, tais como: radialistas,
jornalistas, etc.
       - Organizar uma Escola de Comunicadores, formando agen-
tes de pastoral para o serviço da ação evangelizadora.
      - Reunir e estudar qual é a missão dos meios de comunica-
ção no tempo atual para a formação de comunidades eclesiais
missionárias.
      - Nuclear e formar a Pastoral da Comunicação nas Paróqui-
as, a fim de que haja uma comunicação rápida, objetiva,
eficiente em harmonia interna e também externa com e entre
movimentos, pastorais e paróquias. 
       - Ser elo de formação e produção de conteúdo com qualida-
de e teor evangelizador a respeito dos projetos diocesanos.
      - Ser ponte  e rede de comunicação e  conexão com o Setor
Diocesano da Juventude.
       - Trabalhar  intensamente a valorização e promoção da Pas-
toral Vocacional.
        - Pensar e  incrementar o  projeto  de uma nova modalidade
(impresso ou virtual)  do Informativo  Diocese em Comunicação
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Pastorais Sociais e do Cuidado

        - Estudar e dinamizar o  trabalho diocesano da caridade sob
a coordenação da Caritas Diocesana, para que ela, de fato, seja o
ponto de unidade, comunhão e aglutinação de todos os traba-
lhos e serviços sociais.  
         - Dinamizar e fortalecer o trabalho da Pastoral da Criança.
      - Mapear as Paróquias que têm a  Pastoral da Pessoa Idosa
(PPI) e incentivar a implementação onde não há.
     - Estudar, participar e dinamizar a programação da 6ª Se-
mana Social do Brasil 2020-2022, cujo foco centra-se no mutirão
pela vida, simbolizado nos três “T”: Terra, Teto e Trabalho.
       - Fortalecer e dinamizar o trabalho das Equipes da Pastoral
da Saúde.
         -  Retomar, apoiar e fortalecer a Pastoral da AIDS.
        - Apoiar e fortalecer  o trabalho  da Pastoral da Dignidade da
Mulher.
     - Reunir os  responsáveis pelos  serviços sociais das  con-
gregações religiosas presentes e atuantes na Diocese, para
realizar trabalho de conjunto.
        - Fortalecer e apoiar a Pastoral Carcerária.
       - Apoiar e dinamizar a Pastoral da Educação em seus quatro
setores: Educação, Ensino Religioso, Universidade, Cultura.
     - Estudar uma proposta mais abrangente de efetivação do
Abrigo Solidário para as pessoas em situação de rua.
        - Reunir e organizar um trabalho de conjunto com as comu-
nidades terapêuticas da Diocese.
       - Articular com  as Irmãs Scalabrinianas o  acolhimento e a-
companhamento dos migrantes nas cidades da Diocese.
         - Reestudar e retomar a participação dos agentes de pastoral

em formato de Jornal da Diocese em Comunicação.
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católicos em conselhos paritários dos municípios de
abrangência da Diocese.
      - Articular o trabalho da Pastoral do Pão Solidário, fortale-
cendo o diálogo entre as paróquias, para melhor organização e
atendimento.
        - Reunir periodicamente os responsáveis pelas pastorais so-
ciais.  

    
        - Incentivar a formação de missionários (as) para a ação mis-
sionária nas paróquias, inspirada, dentre outros textos, pela
Carta Encíclica Fratelli Tutti: sobre a fraternidade e a amizade
social.
        - Pensar e viabilizar,  especialmente, nas  paróquias de  mai-
or fluxo humano e nos santuários, a organização  de  possíveis 
 centros de  acolhimento e  atendimento às pessoas. Definir
lugar e horários adequados para que as pessoas  sejam
atendidas. Contar com profissionais de diferentes áreas, tais
como: assistentes sociais, psicólogos, advogados, etc.
      - Estudar em cada paróquia ou nas regiões pastorais estra-
tégias que auxiliem na ação evangelizadora e no enfrentamento
do anonimato e da cultura do descarte, sem a preocupação de
saber qual paróquia ou região assume e efetiva mais ações ou é
mais eficaz nas iniciativas. 
        - Organizar, nas Paróquias,  comunidades e  grupos de apoio
e de escuta, a fim de favorecer o encontro e a partilha de vida,
tais como: Pastoral dos Enlutados, Pastoral da Escuta, Grupos de
Leitura Orante da Palavra, Comunidades e Grupos de
Convivência, etc.
     - Pensar na setorização das paróquias, sobretudo, em am-
bientes urbanos mais aglomerados e anônimos, a fim de
favorecer o encontro entre as pessoas, viabilizando pequenas co-

Pastoral do Encontro
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      - Dinamizar o projeto “#Sou Animador” ampliando a cons-
ciência vocacional nas diferentes lideranças presentes na
Diocese, sobretudo catequistas e coordenadores ou assessores
de Grupos de Jovens.
     - Criar ou fortalecer as Equipes Vocacionais Paroquias em
todas as Paróquias, contando assim com a presença de anima-
dores vocacionais leigos e leigas. Esses animadores deverão ser
formados e acompanhados, bem como realizar ações que
animem as vocações em nível regional, paroquial e comunitário.
     - Promover encontros com a temática vocacional para os
crismandos (as) e os grupos de jovens nas regiões pastorais e
paróquias.
     - Atuar mais intensamente com o público jovem adulto e
universitário, proporcionando retiros espirituais e momentos
de reflexão e abordagem vocacional com linguagem própria a
sua idade e experiência de vida. 
      - Fortalecer ou criar, para a vocação presbiteral, os Grupos
Vocacionais (para ensino fundamental e médio) em todas as
regiões Pastorais ou, onde não é possível, em Paróquias de
referência. 
      - Acompanhar, quanto ao ingresso no Seminário, de forma
personalizada os vocacionados (as) com visitas às famílias e a
presença dos candidatos (as) no seminário e casa de formação.
Para os que estão concluindo o Ensino Médio realizar um
intenso processo de acompanhamento e discernimento através
do ano “Vinde e Vede”. 

Pastoral Vocacional

munidades eclesiais para a escuta da Palavra de Deus, para a
realização dos encontros, seja do Advento, da Quaresma, seja do
Tempo Comum, para a partilha de vida.
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    - Dinamizar uma comunicação voltada para a dimensão
vocacional, focando no público adolescente e jovem.
       - Escolher e organizar  uma equipe diocesana de  coordena-
ção e de  formação.
      - Criar em todas as Paróquias a Pastoral dos Coroinhas co-
mo serviço litúrgico e também como espeço de cultivo
vocacional.
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Setor Juventude

      - Manter atualizado o mapeamento de todos os grupos e a-
ções existentes na Diocese que atuam no âmbito juvenil.
        - Promover a integração das experiências que fazem parte da
assim denominada evangelização juvenil na Diocese. Segundo o
Documento da CNBB, número 85: sobre a evangelização da
juventude, é importante tomar em conta as seguintes
experiências juvenis: Pastorais da Juventude, Movimentos
Eclesiais, Novas Comunidades, Congregações Religiosas que
trabalham com a Juventude, Catequese Crismal, Pastoral
Vocacional, Pastoral da Educação, Pastoral Familiar, Grupos
Paroquiais envolvidos com evangelização juvenil (n. 193). Com
essas expressões juvenis,  realizar uma caminhada comum, com
encontros, momentos de formação e comunhão.
        - Criar os “setores regionais da juventude”, a fim de ter mais
proximidade no acompanhamento com o setor juvenil.
       - Fortalecer a Equipe de Serviço do Setor Juventude, na qual
atuam as seguintes pessoas: assessor (a) diocesano (a), o qual é
encarregado e assegura a ligação com o Bispo Diocesano, o
comprometimento da Igreja Diocesana com o Plano de
Evangelização da Juventude, atua e representa a articulação
entre as diversas instâncias; assessores (as) adultos (as), pessoas
adultas que se  dedicam com amor ao trabalho da Evangelização, 



pessoas com maturidade e referência para os jovens; assessores
(as) jovens, os quais, já tendo vivenciado a experiência de
articuladores ou comunicadores, criam redes de acompanha-
mento e assessoria no processo de Evangelização da Juventude;
articuladores (as) jovens, são os jovens que criam redes de
articulação entre os grupos paroquiais, movimentos, pastorais,
congregações religiosas e demais iniciativas de evangelização
juvenil, e participam dos encontros e formação regional e
diocesano; comunicadores (as) diocesanos, são os que criam
redes de comunicação no processo de evangelização da
juventude em âmbito diocesano e regional e divulgam as ações
do Setor na Diocese e no Regional, e participam dos encontros de
formação.
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      - Ampliar e melhorar os espaços e oportunidades de forma-
ção de assessores, acompanhantes, lideranças e coordenadores
de grupos juvenis na Diocese.
      - Estimular a consciência ecológica das juventudes, à luz da
Carta Encíclica Laudato Si’ e do Sínodo da Amazônia, ações
locais concretas e transformadoras, no campo da ecologia e do
cuidado da Casa Comum.
       - Motivar e favorecer a participação dos jovens nos diversos
conselhos municipais e na discussão por políticas públicas que
deem oportunidades aos jovens para que eles desenvolvam e
colaborem na construção da “civilização do amor”.
        - Construir projetos de evangelização juvenil em Paróquias e
comunidades, focando nos grupos de pós-crisma como uma
opção para a continuidade da Iniciação Cristão de adolescentes e
jovens.

Setor Família
      - Nomear a equipe de coordenação da Pastoral Familiar
Diocesana.  



    - Articular o acompanhamento espiritual e a organização
pastoral dos movimentos apostólicos que trabalham e têm
afinidade com a espiritualidade familiar, tais como: Cursilho,
Encontro de Casais com Cristo, Lareira, Equipes de Nossa
Senhora, Chamá, Movimento de Casais Jovens, Casais
Encontristas, etc.
     - Escolher um casal representante da Pastoral Familiar em
cada Região de Pastoral da Diocese.
        - Marcar presença e participação da Equipe Diocesana no Re-
gional da Pastoral Familiar.
        -  Articular os Encontros de Preparação para o Sacramento do
Matrimônio por Regiões Pastorais sob a inspiração catecumenal,
para que os encontros visem e consigam motivar os casais a
entrarem com alegria no processo do itinerário da fé em sua
comunidade de participação.

      - Organizar, em comunhão com o Regional  e o Nacional, a
Semana Nacional da Família no mês de agosto de cada ano.
      - Articular, com antecedência junto ao Regional e ao Nacio-
nal, a Semana Nacional pela vida, no mês de outubro de cada
ano.
        - Coordenar os encontros de formação e diálogo com os casa-
is de segunda união e de casos especiais.
     - Organizar encontros de formação e de convivência para
homens e mulheres, viúvos e viúvas, seja em nível paroquial,
seja em nível regional e até diocesano.

Comunidades Eclesiais Missionárias

    - Assumir convictamente em todas as instâncias e níveis
diocesanos (comunidades, pastorais, ministérios, serviços,
movimentos, novas comunidades) o espírito e a formação de
comunidades eclesiais missionárias.
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     - Conscientizar as pessoas de que o ritmo da produção do
lucro se medida, do anonimato, da meritocracia econômica não
se alicerça no espírito cristão, o qual está muito mais baseado
na vivência e testemunho da fé, do cuidado, do zelo, da
proximidade, da solidariedade, do encontro com o Senhor da
Vida e com os irmãos (as) de peregrinação.
    - Formar pequenas comunidades, com grupos de pessoas
entre 10 e 20 participantes, que têm fé, para escuta da Palavra
de Deus, para conhecimento mútuo, para dar e receber cuidado
humano, uma vez que a formação dos discípulos (as)
missionários (as) não se dá apenas de modo intelectual, mas,
também, vivencial. 
        - Organizar comunidades ou grupos de reflexão, para que se
encontrem, quinzenal ou mensalmente, a partir dos subsídios
oferecidos pela Equipe Diocesana, para a oração da Palavra de
Deus, encontro fraterno, compromisso caridoso diante das
necessidades da Igreja e do Mundo, e testemunho missionário
de perseverança. 

       - Articular a formação de pequenas comunidades, setorizan-
do a paróquia, a fim de facilitar a viabilização da formatação das
mesmas.
     - Ser pequenas comunidades de fato, isto é, ter clareza de
seus quatro pilares formadores (Pão, Palavra, Caridade e Ação
Missionária), de modo a não se fechar sobre si mesmas, mas,
pelo contrário, sempre abertas às surpresas do amor de Deus.
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     Que a nossa Diocese, bispo, clero, religiosos, religiosas,
seminaristas, lideranças, leigos e leigas, possamos estar atentos
ao chamado de Jesus Cristo, para sermos seus (suas) discípulos
(as) e missionários (as), testemunhando a alegria do Evangelho,
em Comunidades Eclesiais Missionárias.
          Que a Virgem Maria e São José, seu esposo, intercedam por
nós.

Oração do Ano de São José

Salve, guardião do Redentor
e esposo da Virgem Maria!
A vós, Deus confiou o seu
Filho; em vós, Maria
depositou  a sua confiança;
convosco, Cristo
tornou-Se homem.

Ó Bem-aventurado José,
mostrai-vos pai também
para nós e guiai-nos no
caminho da vida.
Alcançai-nos graça,
misericórdia e coragem, e
defendei-nos de todo o mal.
Amém.

Oração de N. Sra. de Caravaggio

Lembrai-vos, ó puríssima Virgem
Maria, que jamais se tem ouvido
que deixásseis de socorrer e
consolar a quem vos invocou,
implorando a vossa proteção e
assistência; assim pois, animado
com igual confiança, como a Mãe
amantíssima, ó Virgem das
Virgens, a Vós recorro, de Vós me
valho, gemendo sob o peso de
meus pecados, humildemente, me
prostro a vossos pés. Não rejeiteis
as minhas súplicas, ó Virgem de
Caravaggio, mas dignai-vos de as
ouvir propícia e de me alcançar a
graça que Vos peço.  Amém.
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Diácono: uma vocação para servir
          O Diaconado é uma vocação dada à Igreja e querida por Jesus
Cristo. É uma vocação eclesial. É a expressão de uma Igreja servidora.
“Tornando-se diácono, ele fará, talvez, poucas coisas a mais que o
leigo. O importante é que, ordenando os diáconos, a Igreja evidencia
que o serviço da Palavra e da caridade, primeiras exigências da
evangelização, requerem testemunhas em integral comunhão com a
Igreja.” (CNBB, Doc. 74, §38).
 

Missão do Diácono Permanente
          “Alguns discípulos do Senhor são chamados a servir à Igreja co-
mo diáconos permanentes, fortalecidos, em sua maioria, pela dupla
sacramentalidade do matrimônio e da Ordem. São ordenados para o
serviço da Palavra, da caridade e da liturgia, especialmente para os
sacramentos do Batismo e do Matrimônio; também para acompanhar
a formação de novas comunidades eclesiais, especialmente nas
fronteiras geográficas e culturais, onde ordinariamente não chega a
ação evangelizadora da Igreja.” (DAp, n. 205). 
            

Etapa de instauração da Escola Diaconal 
        Etapa 1 – 2020 – 2021 

Nomeação da equipe de coordenação
Visita às regiões pastorais
Indicação e confirmação dos candidatos;
Visita aos candidatos
Estruturação do Propedêutico e da Escola Diaconal
Etapa 2 – 2022 - Ano Propedêutico 
Realização do Ano Propedêutico
Etapa 3 – 2023-2025 - Período do processo formativo
Estudo e formação Teológica, Pastoral, Social e Psicológica
Estágio pastoral
Etapa 4 – 2025
Ordenação Diaconal dos candidatos (escolhidos, formados e
confirmados) – Solenidade de Cristo Rei

Escola Diaconal São Filipe



- 59 -



     A arte visual do Plano Diocesano de Pastoral evidencia três
aspectos importantes.

      Referência às primeiras comunidades cristãs 

   A comunidade é o espaço de comunhão e participação
para todos os batizados e para aqueles que desejam abraçar
a fé. Ela é formada por homens e mulheres, idosos, crianças
e pessoas portadoras de deficiência, irmãos e irmãs em
vulnerabilidade social.

       A Igreja é a nossa casa 

    Ela está fundada sobre a rocha, que é
Cristo, sustentada por quatro pilares:
Pão, Palavra, Caridade e Ação Missio-
nária, e ligada pelos eixos, da comunida-
de e da missão. Nesta casa, somos
acolhidos, formados e chamados a dar
testemunho.

       Somos “Igreja em saída”

    A Igreja, povo de Deus, é casa que está sempre de portas abertas
para acolher e também para enviar em missão. A “Igreja em saída”
tem como meta conduzir as pessoas a um encontro com o
Crucificado e Ressuscitado em vista da construção do Reino.
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