
"Fica permitido que o pão de cada
dia tenha no homem o sinal de
seu suor. Mas que sobretudo tenha
sempre o quente sabor da
ternura". 
(Thiago de Mello, ‘Estatuto do Homem’)

"O amor não se conforma com a
injustiça". 
(Paulo, apóstolo)

“Na normalidade do Reino de
Deus o pão chega a todos e sobra,
a organização social baseia-se em
contribuir, partilhar e distribuir,
não em possuir, excluir e
acumular.” 
(Papa Francisco, audiência geral, 30/09/2020).

“Nenhuma família sem casa,
nenhum camponês sem terra,
nenhum trabalhador sem
direitos.” 
(Papa Francisco)

“Ninguém liberta ninguém.
Ninguém se liberta sozinho. As
pessoas se libertam em
comunhão". 
(Paulo Freire)

“Para que serve a utopia? Serve
para isso: para que eu não deixe de
caminhar.”
(Eduardo Galeano)
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PASSOS PARA REUNIÕES DOS CONSELHOS

Conselho
Comunitário
de Pastoral

Rezar e meditar a Palavra de Deus
(Evangelho do dia);

Ler a Ata do encontro anterior e avaliar os
passos;

Organizar a agenda da reunião;

Priorizar assuntos mais importantes;

Proporcionar o aprofundamento de temas
ligados à pastoral;

Partilhar as responsabilidades; 

Celebrar a vida.

O Conselho de Pastoral da Paróquia 
É constituído pela Equipe Paroquial, agentes
de Pastoral liberados e pelos representantes
dos Conselhos das diversas Comunidades-
Igreja. Tem a função de articular, animar e
coordenar a ação pastoral de toda a Paróquia
(Regimento das Comunidades-Igreja da
Diocese de Caxias do Sul, art. 13). O Conselho
terá uma coordenação composta pelo padre,
um membro indicado pelo Conselho e uma
pessoa que faça a secretaria e redija a Ata. 

O QUE É O CONSELHO PAROQUIAL,
REGIONAL E DIOCESANO?

O Conselho de Pastoral da Região 
Formado pelos representantes dos conselhos
das paróquias, pastorais, movimentos
eclesiais e projetos especiais. Tem a missão de
estabelecer as diretrizes e prioridades para a
Região Pastoral, à luz do Plano Diocesano
(Regimento das Comunidades Igreja da
Diocese de Caxias do Sul, art. 14).

O Conselho Diocesano de Pastoral 
É o organismo de corresponsabilidade, de co-
munhão, participação e articulação de toda a
Igreja diocesana. É composto pelo bispo dio-
cesano, vigário geral, ecônomo, Coordenação
Diocesana de Pastoral, coordenação do
Vicariato, das regiões de pastoral e áreas,
Conselho de Leigos, das pastorais e
movimentos eclesiais em nível de Diocese,
pela Equipe de Formação e do Santuário de
Caravaggio. A condução e coordenação
cabem ao bispo diocesano e à Coordenação
de Pastoral (Regimento das Comunidades-
Igreja da Diocese de Caxias do Sul, art. 15).

 



1º) Garantir o bom andamento da Comunidade, o cresci-
mento na fé, a organização pastoral, mantendo viva a es-
perança e, sobretudo, a convivência participativa e
fraterna; 

2º) Convocar e coordenar as Assembleias Comunitárias; 

3º) Encaminhar e acompanhar as decisões da Assem-
bleia, através da elaboração e acompanhamento do
plano de ação pastoral, tendo presente as orientações
da Diocese e as necessidades da Comunidade; 

4º) Providenciar conjuntamente com a Equipe Admi-
nistrativa os recursos necessários para garantir o bom
andamento dos serviços e decidir sobre a aplicação
dos recursos da Comunidade-Igreja; 

5º) Zelar pela formação dos participantes do Conselho; 

6º) Explicar e conscientizar os integrantes dos diversos
serviços, pastorais e movimentos sobre a importância
e função do Conselho na Comunidade; 

7º) Organizar encontros de formação na Comunidade e
encaminhar as lideranças para cursos de formação na
área, região e Diocese; 

8º) Ser o elo integrador de todos os serviços, bem co-
mo da Comunidade-Igreja com as comunidades, Paró-
quia, Região de Pastoral e Diocese; 

9º) Articular a participação da Comunidade-Igreja nas
lutas pela promoção humana e social;

10º) Integrar a Comunidade-Igreja com as demais enti-
dades atuantes no bairro ou região para somar forças
nas lutas comuns a serviço da vida; 

11º) Rezar, contemplando os acontecimentos (conquis-
tas e dificuldades que surgem), como momentos espe-
ciais da manifestação de Deus na Comunidade; 

12º) Acreditar e manter viva a fé de que o centro da
Comunidade é a pessoa e projeto de Jesus Mestre e
Pastor e que somos enviados para realizar a vontade
da Trindade.

A Igreja é a  assembleia do "povo reunido na
unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo"
(Lumen Gentium, 4), para: 

§ 1º: Formar o Povo de Deus, peregrino, que
celebra, na vida, a presença do Senhor Jesus
Cristo, o Salvador;

§ 2º: Tornar presentes na Comunidade-Igreja
humana os sinais e a esperança do Reino
definitivo (Mt 5);

§ 3º: Viver em comunhão com os sucessores dos
Apóstolos, com o presbitério e os irmãos e
irmãs na fé;

A Diocese é a porção do Povo de Deus reunida em
torno do seu bispo. A  Diocese de Caxias do Sul
foi criada em 08 de setembro de 1934 e, atual-
mente, é composta por sete regiões pastorais:
Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha,
Flores da Cunha, Garibaldi, São Francisco de Paula
e o Vicariato de Nova Prata. É formada por 73
paróquias, 983 comunidades e 32 municípios.

Será constituído pelos representantes dos
diversos serviços, ministérios, pastorais e movi-
mentos apostólicos da Comunidade-Igreja, sob
animação do pároco ou padre da Equipe Sa-
cerdotal. É importante ter presente a partici-
pação de representantes de outras entidades,
quando desenvolvem atividades conjuntas

É importante que os membros do Conselho
sejam pessoas de fé; acreditem e partici-
pem ativamente da Comunidade eclesial;
tenham capacidade de relacionamento aco-
lhida e diálogo e se esforcem para trabalhar
em equipe.

É importante ter uma visão aberta a todas
as necessidades da própria Comunidade e
de todas as comunidades, numa dimensão
missionária, sem fronteiras. Necessaria-
mente devem ser indicados pelos grupos
que representam. O número vai depender
de cada Comunidade e das pessoas que atu-
am em cada serviço da Ação Evangelizadora.

Critérios para ser participante
 

Quem  coordena o Conselho?
 

O próprio Conselho Comunitário de Pastoral
escolhe uma equipe de coordenação na primeira
reunião do ano (Regimento das Comunidades-
Igreja da Diocese de Caxias do Sul, art. 11, §
único).

O conteúdo deste
folder está  baseado
no Regimento das
Comunidades-Igreja.

Região Pastoral de Bento Gonçalves

Região Pastoral de Caxias do Sul

Região Pastoral de Farroupilha

Região Pastoral de Flores da Cunha

Região Pastoral de Garibaldi
Região Pastoral de São Francisco de Paula

Região Pastoral do Vicariato de Nova Prata

O QUE É A IGREJA? POR QUE ORGANIZAR O CONSELHO
COMUNITÁRIO DE PASTORAL?

QUEM DEVE PARTICIPAR DO CONSELHO
COMUNITÁRIO DE PASTORAL?


