


Explicação da logomarca da 
VII Assembleia Diocesana de Pastoral

A Logomarca da VII Assembleia de Pastoral da Diocese 
de Governador Valadares deseja traduzir a proposta de 

uma Igreja em saída, contemplando os pronunciamentos 
do Papa Francisco e o Doc. 100 da CNBB que norteiam a 
reflexão deste subsídio.

•	 ESPÍRITO SANTO: a alma da Igreja; aquele que a 
conduz;

•	 CRUZ: mistério salvífico da morte redentora do Senhor;

•	 BÍBLIA: Palavra que ilumina, liberta e salva;

•	 POVO: agentes e destinatários da evangelização na sua 
diversidade;

•	 SETAS: Referem-se aos sete dons do Espírito Santo e a 
sete objetivos da evangelização;

•	 O AMARELO NO CENTRO DA CRUZ: lembra-nos 
Cristo-Luz;

•	  O LARANJA: o ardor do Espírito Santo que conduz a 
Igreja;

•	 O BRANCO DA BÍBLIA:  a PAZ proposta pelo Evangelho;

•	 O VERDE-ÁGUA: lembra-nos a esperança; faz-nos 
almejar a renovação de nossas forças no compromisso 
com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo.



3 Diocese de Gov. Valadares/MG

• PRIMEIRA PARTE

APRESENTAÇÃO............................................................................................04

CARTA CONVOCATÓRIA  DA  ASSEMBLEIA ...................................................06

LOGOMARCA.................................................................................................10

ORAÇÃO ........................................................................................................11

OBJETIVO GERAL DA ASSEMBLEIA ...............................................................12

TRÍDUO DE PREPARAÇÃO PARA O MOMENTO PAROQUIAL ...........................14

• SEGUNDA PARTE

INTRODUÇÃO ................................................................................................25

JUSTIFICATIVAS DA CONVERSÃO PASTORAL ................................................26

EIXOS ORIENTADORES DO DOCUMENTO 100 DA CNBB................................. 27

•	 Os “sinais dos tempos” e a paróquia ................................................... 27

•	 A conversão pastoral da paróquia ....................................................... 28

•	 A paróquia como a Casa do Pão, da Palavra e da Caridade ...................30

•	 A Igreja a serviço da sociedade ........................................................... 32

•	 A Igreja em saída ................................................................................ 34

PROPOSIÇÕES PASTORAIS ........................................................................... 36

CONCLUSÃO ................................................................................................ 39

• TERCEIRA PARTE

DINÂMICA PRÓPRIA DE CADA MOMENTO DA ASSEMBLEIA ......................... 42
•	 Momento paroquial ............................................................................. 43

•	 Momento setorial ................................................................................ 45

•	 Assembleia Diocesana de Pastoral ...................................................... 46

RECEPÇÃO DA ASSEMBLEIA NAS PARÓQUIAS.............................................. 47

Índice



VII Assembleia Diocesana de Pastoral 2015

44

Estimado irmão, querida irmã, graça e paz lhes sejam concedi-
das abundantemente!
A cada dia se aproxima o início do processo de realização 

da VII Assembleia Diocesana de Pastoral de Valadares. Todos 
nós sabemos da importância desse acontecimento para nossa  
ação pastoral e missionária. Mas, afi nal, o que é uma Assembleia 
Diocesana?

Assembleia Diocesana é um momento singular em que somos 
convidados a ouvir a voz de Deus na voz do seu povo que vive e 
transmite o dom da fé em comunidade. E mais, é o lugar do 
discernimento da vontade de Deus para toda a Igreja diocesana.

Sabemos que o Reino de Deus é construído com a participação 
e o empenho de todos nós, leigos, leigas, religiosos, religiosas, 
diáconos, padres e bispo. Por isso, os mais visíveis frutos de uma 
Assembleia Diocesana são saboreados pelo povo quando nós 
testemunhamos, através da motivação e entusiasmo, a alegria de 
sermos Igreja, povo de Deus a serviço da vida!

Por essa razão, uma Assembleia Diocesana quer prestar um 
serviço de profetismo e anúncio. Como profeta, se põe a investigar os 
desafi os presentes na própria Igreja, em sua ação pastoral e também 
na realidade concreta da vida de seus fi lhos e fi lhas. No desejo 
de ser fi el a sua missão de evangelizar, a Igreja deve estabelecer 
prioridades e pistas de ação para sua ação pastoral e missionária.

Apresentação
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Com este desejo, uma Assembleia Diocesana questiona nosso 
jeito de ser Igreja. Nosso Povo não somente precisa, mas também 
deseja boas lideranças, bons diáconos e bons padres, que estejam 
de fato comprometidos com a vocação que Deus lhes confia. 
Nosso Deus conta com homens e mulheres de boa vontade, fiéis 
ao Senhor, para anunciar com a vida o Evangelho da paz. Nosso 
povo necessita de servidores desinteressados, despretensiosos, e 
que não temam gastar os dias de sua vida em favor da redenção da 
humanidade. Precisamos nos comprometer com a causa do Reino 
de Deus.

Isso requer de nós ações concretas: assumir de fato o que Deus 
nos pede, olhar para o nosso modo de ser Igreja, partilhar sonhos 
e esperanças, e intensificar nossa presença na transformação da 
sociedade. Deste modo, a Igreja reunida em Assembleia quer ouvir 
a voz de Deus na voz do povo de Deus, sobretudo na voz dos que 
não tem voz. Daí a necessidade de aguçarmos nossa sensibilidade 
e empenho para que sejamos uma Igreja em saída.

É assim que a Assembleia nos torna sinais do Reino de Deus!  
Em cada encontro com o outro, no nosso modo de ser e de acolher, 
de trabalhar colegialmente, na qualidade da nossa presença, na 
compaixão e na misericórdia, na sinceridade e na alegria, no 
amor a Jesus Cristo, na fidelidade a Ele! Vivendo assim, qualquer 
um que se encontra diante de pessoas que são entusiasmadas 
por Jesus Cristo e por seu Reino, tem sua vida transformada. 
Recebe e saboreia, no seu cotidiano, os frutos da Assembleia! Não 
duvidemos da presença e da condução do Espírito Santo. É Ele 
que nos convoca!

Convencidos da importância deste acontecimento para a vida 
e a missão de nossa querida Diocese de Governador Valadares, 
temos o prazer de colocar nas mãos do clero e dos agentes de 
pastoral este instumento de trabalho para ser usado tanto no 
momento paroquial como no momento setorial e no diocesano da 
nossa Assembléia. 

Que Deus nos ajude a ter a ousadia da esperança e o profetismo 
da alegria! Amém.

Dom Antônio Carlos Félix
Bispo Diocesano
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Amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo da Diocese de Governa-
dor Valadares:

A Conferência de Aparecida significa para a América Latina e o Caribe ‘uma 
hora de graça’, um ‘novo Pentecostes’, um autêntico ‘acontecimento salvífico’ 
que colocou a Igreja, peregrina nestas terras, num estado permanente de 

missão (DAp, nº 547).

O Documento de Aparecida indica rumos para nossa ação pastoral e evangeliza-
dora. Em vista da próxima Assembléia Diocesana de Pastoral (ADP), queremos re-
fletir sobre dez linhas mestras para impulsionar a vida cristã e o dinamismo 
pastoral em nossos dias.

1. Viver a alegria de ser discípulo. O eixo da alegria perpassa todo o Do-
cumento de Aparecida e a ‘Evangelii Gaudium’, do Papa Francisco. Não se 
trata de um sentimento qualquer, mas de um testemunho de vida. A alegria é 
um sacramento, uma confissão de fé. Chega de Igreja carrancuda. A alegria 
convence e atrai. Precisamos ser Igreja de atração.

2. Conversão pastoral. Passou o tempo da acomodação pastoral. Nada de re-
trocesso nem de conservadorismo. A conversão pastoral consiste em im-
buir-se de espírito missionário e abandonar as estruturas caducas (DAp, nº 
379). Perceber os sinais dos tempos, criar comunidades vivas, ter projetos 
pastorais são elementos da conversão pastoral.

3. Missão permanente. A Igreja deve estar em estado de missão, com audá-
cia apostólica e criatividade missionária. Precisa ser “uma Igreja em saída” 
(Papa Francisco). As paróquias sejam missionárias e façam de cada fiel um 
missionário e da família um santuário. Missão corpo a corpo, de casa em casa 
até os confins do mundo.

4. Primado da Palavra. A condição indispensável para sermos discípulos mis-
sionários é a escuta, a interiorização e o anúncio da Palavra de Deus. Ter 
sempre a Bíblia na mão e no coração. Na escola da Palavra surgirá a prima-
vera da Igreja, aumentará o ardor missionário, acontecerá a conversão à san-
tidade. A porta de entrada no santuário da Palavra é a leitura orante da Bíblia.

Carta Pastoral de Convocação da 
VII Assembleia Diocesana de Pastoral
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5. Experiência do encontro com Cristo. “No início da vida cristã não está 
uma doutrina, nem uma ética, mas o encontro pessoal, a experiência trans-
formadora e fascinante da amizade com Jesus Cristo amigo, salvador, pro-
feta, Filho de Deus” (Papa Bento VI). Este encantamento levará à valentia 
apostólica.

6. Centralidade do Reino de Deus. Faz parte da missão e da promoção hu-
mana, a libertação, o respeito pela dignidade da pessoa. A Igreja está a servi-
ço do Reino de Deus que é o Evangelho, o próprio Jesus Cristo, promovendo 
a vida, ensinando o amor, revelando o Pai. O Reino é o pão, o irmão e o Pai, 
como rezamos no Pai Nosso.

7. Ser Igreja da atração. A Igreja cresce pela atração, pela conversão de novos 
fiéis. Quanto mais santa, mais atraente, mais servidora, sendo casa e escola 
de comunhão, onde os pobres se sentem como em sua casa. Igreja discípula, 
servidora, ecumênica, misericordiosa.

8. Prioridade da vida. A Conferência de Aparecida fez uma corajosa “opção 
pela vida” (DAp, nº 430). Ela nos ensina que somos discípulos missionários 
a serviço da vida (DAp, nº 549). Desde a vida no ventre materno, passando 
pelo meio ambiente, assumindo a vida nova em Jesus Cristo e com olhos 
fixos na vida eterna, a Conferência de Aparecida colocou a vida como priori-
dade. Ela convoca todos à cultura da vida e a sermos profetas da vida, porque 
o projeto de Deus é um projeto de vida (DAp, nº 144).

9. Formação dos discípulos missionários. Esta formação não é só doutri-
nal, mas existencial, envolvente, a partir da iniciação cristã, com forte toque 
bíblico. É uma formação na ação, mediante o anúncio e o testemunho, que 
começa a partir do encontro marcante com Jesus Cristo. Escolas de forma-
ção são a oração pessoal e os grupos de reflexão.

10. Igreja: Comunhão e Participação. A partir da fé do povo, de sua religiosi-
dade e solidariedade, nossa Igreja deve viver a espiritualidade da comunhão 
e participação, que realiza a integração entre fiéis, ministérios, pastorais, 
movimentos e comunidades, dando voz e vez a todos, imbuídos de caridade, 
respeito, diálogo e paz.

Nós, fiéis da Igreja de Governador Valadares, formamos a Igreja viva: 
comunidade dos discípulos de Jesus Cristo, em permanente missão, a 
serviço da vida, da família e da juventude. Por isso, convocamos todo agente 
de pastoral (padres, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas, leigos, leigas), 
dos ministérios, pastorais, movimentos e comunidades, para participarem em sua 
paróquia, com muito entusiasmo e responsabilidade, das atividades em preparação 
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à Assembléia Diocesana de Pastoral, que terá início no dia 28 de fevereiro e o seu 
cume no dia 15 de novembro de 2015. O bom êxito da próxima ADP dependerá da 
participação ativa e co-responsável de todos: clero e fiéis, famílias e comunidades.

Durante o processo de realização da Assembléia (no momento paroquial, 
setorial e diocesano), que nosso objetivo seja a revisão da caminhada eclesial 
e o aperfeiçoamento da ação pastoral da paróquia, comunidade de comu-
nidades, mediante a conversão pastoral, a ação missionária, a revitalização 
dos conselhos, a dinamização das comunidades e a formação de lideran-
ças, com sólida catequese e liturgia orante. Assim teremos a oportunidade: 
de nos conscientizarmos sobre nossa condição de discípulos missionários na fa-
mília, na comunidade e na sociedade; e de renovarmos nosso compromisso de 
sermos uma Igreja viva, que participa da construção de uma sociedade justa e 
solidária, fundada no amor e na verdade, e que é, de fato, sinal e instrumento do 
Reino de Deus.

Entretanto, para que esses nossos objetivos sejam concretizados, quero 
alertá-los para seis perigos que assolam a vida e a missão do discípulo e da 
discípula de Jesus Cristo em nosso tempo: rotina, mediocridade, omissão, 
apego, preocupação e idolatria.

•	O	primeiro perigo é a rotina. A rotina é um caminho destrutivo, porque 
ela torna a vida sem graça, monótona, sem expectativa de melhora e de 
transformação. Ela é a morte do cotidiano, o desprezo dos valores e das 
maravilhas. Supera-se a rotina pela vivência intensa do momento presente, 
com a consciência de que o passado já se foi, o futuro ainda não existe e o 
presente é uma dádiva maravilhosa de Deus, que nos desafia a continuar a 
luta da vida.

•	O	 segundo perigo é a mediocridade. A pessoa medíocre não quer saber 
de aprender, participar, transformar. Vive na alienação, contenta-se com o 
menos, não quer compromisso. Opta por uma vida sem sacrifício, sem lu-
tas, sem responsabilidade, com muita indiferença e desinteresse. A pessoa 
medíocre é inimiga da disciplina, gosta de gabar-se de seus pecados e de 
criticar e diminuir os outros. Contenta-se com a superficialidade. A medio-
cridade pode ser curada com a força de vontade, buscando convicções e 
conversão.

•	O	terceiro perigo é a omissão. Omissão é deixar de fazer o que devemos e 
podemos, assim como fazer mal o que podemos fazer bem feito. Omissão 
é fuga, escape, desinteresse, irresponsabilidade. O mundo seria melhor 
se não fôssemos omissos e acomodados. A omissão pode ser vencida ad-
quirindo o senso de justiça, a sensibilidade pelos outros, a compaixão pelo 
irmão e principalmente a autenticidade.
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•	O	quarto perigo é o apego, que é raiz do sofrimento moral. Nossas brigas, 
ciúmes, discórdias, divisões são frutos do apego. Quem é apegado vive 
numa prisão. É escravo da dependência. Não tem liberdade interior. Não é 
capaz de discernimento. O apego nos impele à posse dos outros, das coisas 
e de nós mesmos. Isso gera muito sofrimento porque precisamos defender 
nossos apegos. Quando perdemos o objeto do apego ficamos raivosos, tris-
tes, decepcionados, porque somos escravos, dependentes, condicionados 
pelo apego. O único caminho para libertar-se do apego é abandonar o ob-
jeto de apego, cuja recompensa é a liberdade interior, que significa sermos 
livres do mal, para nos tornarmos livres para a prática do bem. Vencemos 
o apego pela consciência do seu negativismo.

•	O	quinto perigo é a preocupação, porque antecipa problemas, aumenta as 
dificuldades, desgasta as pessoas e não resolve nenhum problema. O que 
resolve é a ocupação. Além de prejudicar a saúde, a preocupação dificulta 
a convivência, alimenta o negativismo, o estresse e agressividade. Resol-
vemos o problema da preocupação com a fé na Providência Divina, com 
a previsão das soluções, com bom senso e discernimento. Mais solução, 
menos preocupação.

•	O	sexto perigo é a idolatria. É tudo o que colocamos no lugar de Deus e 
endeusamos. Hoje, os grandes ídolos são: o poder, o prazer e o ter, desor-
denados. Quem adora o Deus vivo e verdadeiro obedece o mandamento do 
amor a Deus, busca crescer na fé, livra-se dos ídolos. Adorar em espírito e 
verdade é o ensinamento de Jesus Cristo.

Que Deus Pai nos abençoe! Que Jesus Bom Pastor nos conduza! Que o 
Espírito Santo nos ilumine! Que Santo Antônio nos proteja! Que a Virgem Maria 
interceda por nós!

Dado e passado na Cúria Diocesana de Governador Valadares, aos vinte 
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e catorze, 28º aniversário sacerdotal 
deste pobre servo de Deus.

Dom Antônio Carlos Félix
Bispo Diocesano
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Oração da VII Assembleia 
Diocesana de Pastoral

Senhor Deus Pai, somos o vosso povo! Eis-nos 
aqui, dispostos a nos colocar a caminho da nossa 
VII Assembleia Diocesana de Pastoral.
Fortalecei a esperança em nossos corações, a fim 

de que nossas comunidades irradiem a vida em Cristo, 
Vosso Amado Filho, e sejam fermento de uma socie-
dade mais justa e solidária, cuidando principalmente 
dos mais necessitados. 

Pela nossa ação pastoral e missionária, ajudai-
nos a ser comunidade de comunidades, uma nova 
paróquia; Igreja em saída. 

Sustentados pelo Espírito Santo, concedei-nos 
atitude de escuta para discernir e realizar Vossa Santa 
Vontade. 

Que a Virgem Maria, Estrela da Evangelização, e 
Santo Antônio, nosso padroeiro, nos acompanhem  no 
serviço, no diálogo, no anúncio e no testemunho de 
comunhão!

Amém!
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REVISAR A CAMINHADA ECLESIAL 

E O APERFEIÇOAMENTO DA AÇÃO PAS-

TORAL DA PARÓQUIA, PARA QUE ELA 

SE TORNE COMUNIDADE DE COMU-

NIDADES, MEDIANTE A CONVERSÃO 

PASTORAL, A AÇÃO MISSIONÁRIA, A 

REVITALIZAÇÃO DOS CONSELHOS, A 

DINAMIZAÇÃO DAS COMUNIDADES  E A 

FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS,  COM  SÓ-

LIDA CATEQUESE E LITURGIA ORANTE.

Objetivo Geral da Assembleia
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RENOVAR AS ESTRUTURAS  
Canto inicial. 

Acolhida: Irmãos e irmãs, estamos reunidos para rezar pela nossa Assem-
bleia Diocesana de Pastoral. Peçamos ao Pai que derrame suas bênçãos 
neste tríduo que hoje iniciamos. Que ele seja para nós o início de um tem-
po forte de  transformações e mudanças e que o Espírito Santo nos dê ter-
nura e aceitação para que possamos viver uma conversão pastoral intensa 
em nós e em nossa diocese.

Palavra de Deus: 1 Co 12, 12-27 (comunidade Corpo de Cristo).

 Texto Doc. 100:

A renovação paroquial exige novas formas de evangelizar tanto o meio 
urbano como o rural em razão dos seguintes desafios: afastamento de pes-
soas das pastorais e movimentos por falta de tempo, a falta de acolhida às 
mais diferentes necessidades dos membros da comunidade, concentração 

TRÍDUO EM PREPARAÇÃO PARA O MOMENTO PAROQUIAL 
DA VII ASSEMBLEIA DIOCESANA DE PASTORAL

1. O padre poderá responsabilizar grupos de diferentes pastorais e 
movimentos para que assumam cada dia a celebração do tríduo fazendo 
com que toda a comunidade esteja envolvida neste momento importante.

2. Sugestão: A cada dia entrar pessoas que representam a paróquia, 
levando o círio pascal. Quando chegarem ao altar levantar o círio e 
dizer:  
“Luz de Deus, Luz do mundo; Cristo, ilumine nossa Assembleia 
Diocesana”. 
Pedir à assembleia que repita - assim tem início a celebração.

 1º DIA DO TRÍDUO
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de atividades do pároco e principais lideranças, incompatibilidade de horá-
rios de atendimento e celebrações, distanciamento das famílias da comu-
nidade, falta de atividades fora do templo, divergências entre lideranças 
da comunidade. E nas comunidades rurais, mesmo estando distantes dos 
centros geradores da nova cultura urbana, mas em vista do fácil acesso às 
informações, nelas também crescem problemas relativos à vivência em 
comunidade e ao vínculo comunitário. 

Por outro lado, muitas comunidades e paróquias do país vivenciam 
experiências de profunda conversão pastoral. São comunidades ocupadas 
com a evangelização, a catequese como processo de iniciação à vida cristã, 
a animação bíblica da pastoral, a liturgia viva e participativa, a atuação da 
juventude, os ministérios exercidos por leigos e leigas, os Conselhos Co-
munitários, o Conselho Paroquial de Pastoral e o Conselho de Assuntos 
Econômicos. Quem participa da vida de sua paróquia tem vínculos comu-
nitários. Há interesse e empenho em atrair os afastados. Nessas paróquias, 
os párocos e os cristãos engajados, homens e mulheres, desenvolvem uma 
pastoral de comunhão e participação. Entretanto, apesar dessa riqueza, 
algumas não conseguem atingir a maior parte das pessoas de sua jurisdi-
ção, em vista da grande população ou extensão territorial. Ainda lhes falta 
ampliar a ação evangelizadora fortalecendo pequenas comunidades que, 
juntas, formam a única comunidade paroquial.

• Sugere-se uma breve reflexão neste momento.

Preces:

1. Pela nossa paróquia, para que neste tempo de estudo e realização 
de nossa VII Assembleia Diocesana ela possa crescer ainda mais 
na fé e no compromisso com nossa Igreja, rezemos:

R.: Cristo, seja nossa Luz!
2. Pelas lideranças que dedicam a vida na realização dos trabalhos 

pastorais, que neste tempo encontrem a conversão pastoral, para 
idealizar a construção das novas comunidades, rezemos:

3. Pelos padres, para que acolham com alegria as propostas de mu-
danças nas paróquias a partir da nossa Assembleia, rezemos:

4. Para que o Espírito Santo ilumine nosso bispo Dom Félix na con-
dução dos trabalhos pastorais e faça com que nossa VII Assem-
bleia Diocesana seja luz para nossa Diocese, rezemos:
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Oração: Acolhei, ó Deus, as preces que vos apresentamos e concedei-nos 
pelo vosso amor misericordioso as graças que necessitamos para estar-
mos cada vez mais comprometidos com o fortalecimento de vossa Igreja. 
Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém.

• Oração da Assembleia Diocesana:

Canto final.

Sugestão:

Oferecer às pessoas no final da celebração uma CHAVE FEI-
TA DE ALGUM MATERIAL COMUM ou CORAÇÃO VERMELHO 
COM UMA PALAVRA  para as pessoas levarem para casa com a 
seguinte pergunta: 

	Abrindo nosso tríduo e nossa Assembleia, o que poderíamos, a partir 
da estrutura da Igreja e da estrutura pastoral, oferecer como primei-
ro sinal de mudança?

Pode ser também um pequeno GALHO SECO. 
	O que podemos fazer para melhorar nossa paróquia para que nossa 

Igreja se fortaleça?
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VIVER A CONVERSÃO PASTORAL

Sugestão: A mesma dinâmica do 1º dia, da luz com o círio, que deu início ao tríduo.

Canto inicial.

Acolhida: Sejam todos bem vindos, reunidos aqui enquanto família de 
Deus. Vamos refletir, neste 2º dia do tríduo em preparação para nossa VII 
Assembleia Diocesana de Pastoral sobre  conversão pastoral.

Esta conversão que  nossa Igreja  está pedindo e que Deus quer de 
nós, são mudanças que as transformações no mundo moderno trouxeram 
como desafios. É  necessário fazê-las em nós, nas estruturas de nossa 
Igreja para que ela seja  mais acolhedora, sem burocracias, esteja  inserida 
no seio da comunidade, acolha os que a sociedade rejeita, aqueles que 
Jesus acolheu. 

Rezemos pedindo que Deus ilumine cada um de nós e nossas paróquias, 
nos concedendo discernimento, para que tenhamos coragem de fazer as 
mudanças necessárias para consolidarmos aqui a Igreja de Cristo e que o 
Reino de Deus se torne realidade em nossas comunidades. 

Palavra de Deus: Ez. 36,24-28 (Darei a você um Coração de carne).

 Texto Doc. 100:
 

Toda conversão supõe um processo de transformação permanente e 
integral, o que implica o abandono de um caminho e a escolha de outro. 
A conversão pastoral sugere renovação missionária das comunidades, 
para passar de “uma pastoral de mera conservação para uma pastoral 
decididamente missionária”. Isso supõe mudança de estruturas e métodos 
eclesiais, mas, principalmente, exige uma nova atitude dos pastores, dos 
agentes de pastoral e dos membros das associações de fiéis e movimentos 
eclesiais. 

 2º DIA DO TRÍDUO
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Por outro lado, observam-se atitudes de medo em relação à mudança e 
por isso surgem tendências de fechamento em métodos antigos e posturas 
de defesa diante da nova cultura, de sentimentos de impotência diante 
de grandes dificuldades, especialmente nas grandes cidades. Sobre isso, 
exorta o Papa Francisco: “Que nos mova o medo de nos encerrarmos nas 
estruturas que nos dão uma falsa proteção, nas normas que nos transformam 
em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto 
lá fora há uma multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar: ‘Dai-lhes vós 
mesmos de comer’ (Mc 6,37).” A conversão e a revisão das estruturas não 
se realizam para modernizar a Igreja, mas para buscar maior fidelidade ao 
que Jesus quer da sua comunidade. É exigência da missão a renovação dos 
costumes, estilos, horários e linguagem. Só assim toda a estrutura eclesial 
favorecerá mais à evangelização do que à autopreservação da paróquia.

• Sugere-se uma breve reflexão neste momento.

Preces:

1. Que nós possamos ter a coragem de nos convertermos, tendo em 
nós a consciência de que temos que ir ao encontro do outro em 
sua necessidade, rezemos:

R.: Espírito Santo, fortalecei-nos!          

2. Que a partir da nossa VII Assembleia Diocesana de Pastoral, 
sejamos sensibilizados pelo Espírito Santo, para mudar as 
estruturas de nossas paróquias para o bem de nossas comunidades 
e fortalecimento de nossa  Igreja, rezemos:                

3. Para que possamos sair do comodismo das estruturas fechadas 
de nossas pastorais, movimentos e paróquias que nos leva ao 
esfriamento de nossa Igreja, rezemos:                

4. Que o estudo e a escuta da Palavra de Deus, nos façam viver 
com intensidade  uma verdadeira conversão pastoral, fazendo-
nos desapegar de toda estrutura material que nos leva ao pecado, 
rezemos:
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5. Que nossas lideranças, religiosos/as, diáconos, padres e nosso 
bispo possam ter a consciência da importância deste momento para 
o crescimento pastoral da nossa diocese, fazendo a experiência de 
Cristo em suas atividades pastorais, rezemos:

                  
Oração: Acolhei, ó Deus, as preces que vos apresentamos e concedei-nos 
pela vossa bondade de Pai que, pela conversão pastoral, possamos deixar 
“as coisas velhas” e abraçarmos as novidades que descobrimos em vossos 
ensinamentos em vista da nova Igreja que queremos. Por Jesus Cristo 
Senhor nosso. Amém.

• Oração da Assembleia Diocesana:

Canto final.

Sugestão:

Entregar às pessoas no final da celebração uma PEDRA para 
levarem para casa com a seguinte pergunta:

	O que vejo como pedra, como dificuldade, que é um grande desafio,  
mas que tem que mudar em  minha vida e em nossa paróquia? 

Pode ser também um PEDAÇO DE CARVÃO (o pó que ele solta 
incomoda muito).

	O que na Igreja e em minha vida me incomoda, prejudica os outros 
e precisa mudar?
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SER DISCÍPULO EM MISSÃO.

Sugestão: Mesma dinâmica da luz do círio dos dias anteriores dando início à 
celebração.
 
Canto inicial:

Acolhida: Queridos irmãos e irmãs, sejam bem vindos ao 3º dia do 
tríduo em preparação para a nossa VII Assembleia Diocesana de Pastoral. 
Sem missão nos distanciamos do projeto de Deus. Precisamos, a partir 
da Palavra, descobrir nossa missão para darmos direção à nossa vida e à 
vida da nossa Igreja. Nosso querido papa Francisco e a Conferência dos 
Bispos do Brasil nos pedem para irmos ao encontro dos nossos irmãos, 
sobretudo os afastados e os excluídos, porque, como são os preferidos 
de Deus, devem ser também nossos preferidos. E o nosso encontro com 
Deus se dá através deles. Que Cristo, o maior missionário, nos ensine a 
viver em permanente estado de missão e que nossa Assembleia seja luz 
para iluminar toda a caminhada pastoral da nossa diocese.

Palavra de Deus: Lc 10,1-9 (Jesus envia os 72) ou Jo15,15-17 

 Texto Doc. 100:

Jesus anunciava a Boa-Nova do Reino para todos. Não excluía 
ninguém. Oferecia um lugar aos que não tinham vez na convivência 
humana. Recebia como irmão e irmã aqueles que o sistema religioso e 
a sociedade desprezavam e excluíam: prostitutas e pecadores (Mt 21,31-
32); pagãos e samaritanos (Lc 7,2-10); leprosos e possessos (Mt 8,2-4); 
mulheres, crianças e doentes (Mc 1,32); publicanos e soldados (Lc 18,9-
14); e muitos pobres (Mt 5,3). Jesus se apresentava como o Bom Pastor 
(Jo 10,11). Com bondade e ternura acolhia o povo, sobretudo os pobres 
(Mc 6,34; Mt 11, 28-29). Seu agir revelava um novo jeito de cuidar das 

  3º DIA DO TRÍDUO
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pessoas. Ele ia ao encontro delas, estabelecendo com elas uma relação 
direta e acolhedora. Jesus apresentava um caminho de vida nova: “Vinde 
a mim, todos vós que estais cansados e carregados de fardos, e eu vos darei 
descanso” (Mt 11,28-30). 

O Papa Francisco chama todos os batizados a uma conversão 
missionária. O mandato missionário recebido de Jesus Cristo (Mt 28,19-
20) pede uma Igreja em saída para testemunhar a alegria do Evangelho, 
da vida em Jesus Cristo. Diz o Papa: “Não quero uma Igreja preocupada 
com ser o centro”; e ainda: “Mais do que temor de falhar, espero que nos 
mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa 
proteção”. As comunidades precisam se converter à missão.    

• Sugere-se uma breve reflexão neste momento.

Preces:

1. Para que possamos descobrir a nossa missão e nos colocarmos a 
serviço da Igreja e de nossas comunidades, testemunhando Jesus 
Cristo através de seus ensinamentos, rezemos:

R.: Cristo, dá-nos coragem! 

2. Que a partir de nossa VII Assembleia de Diocesana de Pastoral, 
nossas paróquias sejam mais missionárias, principalmente indo ao 
encontro dos que estão afastados da nossa Igreja, rezemos:

3. Para que nossa diocese,  na construção do novo plano pastoral, 
possa investir mais nos leigos e nas ações missionárias em nossas 
paróquias, rezemos:

4. Que o estudo da Palavra, nos faça descobrir a missão confiada a 
nós por Deus  e que sejamos instrumentos Dele na transformação 
da nossa Igreja, rezemos:

5. Que nossas lideranças, religiosos/as, diáconos, padres e nosso 
bispo possam, através  dos trabalhos pastorais, fazer com que 
nossa diocese esteja em estado permanente de missão, rezemos:
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Oração: Recebei ó Deus em vosso coração as preces da vossa família aqui 
reunida em oração pela VII Assembleia Diocesana de Pastoral. Fazei que 
através de seus ensinamentos possamos nos converter verdadeiramente à 
missão que destes a cada um de nós e pela vossa graça alcançarmos o que 
não merecemos. Por Jesus Cristo Senhor nosso. Amém.

• Oração da Assembleia Diocesana:

Canto final.
  

Sugestão:

Entregar às pessoas no final da celebração uma SACOLINHA DE 
PAPEL com um DESENHO DA BÍBLIA NA SACOLA OU COM A 
BÍBLIA DENTRO para levarem para casa com a seguinte pergunta: 

	Quais os desafios que o Reino de Deus nos faz quando exige de nós 
levarmos nossa Igreja para o meio do povo,  irmos ao encontro dos 
que estão afastados e organizá-los em comunidades?
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VII ASSEMBLEIA
DIOCESANA
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VII ASSEMBLEIA DIOCESANA 
DE PASTORAL DA DIOCESE DE 

GOVERNADOR VALADARES

UMA IGREJA EM SAÍDA...

Eu vos designei para irdes e produzirdes frutos...(Jo 15,16b) 
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INTRODUÇÃO

Fundamentado na eclesiologia proposta pelo Concílio Vaticano 
II e em comunhão com o Documento de Aparecida, com as 
Diretrizes 2011-2015 da CNBB, com a Exortação Apostólica 

Evangelli Gaudium e com o Texto Base da CF 2015, o Documento 100 
“Comunidade de comunidades: uma nova paróquia”, fruto do rico 
debate e aprofundamento da Assembleia ordinária da CNBB em 2014, 
propõe como objetivo principal a renovação pastoral da paróquia 
em vista da sua missão.

O Documento 100 é norteado por algumas questões essenciais, a 
saber, a situação atual de nossas paróquias, as causas do esfriamento na 
comunidade cristã, os elementos necessários para ocorrer uma mudança, 
os aspectos da vida pastoral que exigem revisão urgente, e as propostas 
possíveis de serem assumidas na pluralidade da realidade brasileira (7).

A conversão pastoral da paróquia “consiste em ampliar a formação de 
pequenas comunidades de discípulos convertidos pela Palavra de Deus 
e conscientes da urgência de viver em estado permanente de missão” 
(n. 8). Essa preciosa tarefa implica a revisão da vida paroquial e atuação 
de todos os ministros da Igreja, bispos, padres, diáconos, consagrados e 
leigos. 

O estudo do Documento 100 permitiu-nos encontrar as justificativas 
estabelecidas para a ideia de conversão pastoral da paróquia e cinco eixos 
orientadores: Os “sinais dos tempos” e as paróquias; a conversão 
pastoral da paróquia; a Igreja como casa do Pão, da Palavra e da 
caridade; a Igreja a serviço da sociedade; e a “Igreja em saída”. Essa 
breve síntese do Documento 100 se encerra com as propostas pastorais 
para transformar a paróquia em comunidade de comunidades.

 COMUNIDADE DE COMUNIDADES: UMA NOVA PARÓQUIA
A CONVERSÃO PASTORAL DA PARÓQUIA
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I – AS JUSTIFICATIVAS DA CONVERSÃO 
PASTORAL DA PARÓQUIA

Entre as justificativas para a revisão e a conversão 
pastoral da paróquia, podemos destacar: a fidelidade 
da Igreja à Boa Nova do Reino de Deus anunciado 

e vivido por Jesus Cristo e seus discípulos, fundando um 
novo estilo de vida comunitária (At 2,42-45); a necessidade 
de compreender a revitalização que o Espírito Santo opera 
através dos “sinais dos tempos” (n. 9); os novos contextos 
urbanos de progresso científico e tecnológico, de emergência 
da subjetividade, de cultura individualista, consumista e 
secularizada, que apresentam desafios e oportunidades à 
paróquia (11-22); os novos cenários de vivência e expressão 
da fé e da religião: o impacto do pluralismo cultural e religioso 
e a privatização da religião, colocando “em crise o sentimento 
de pertença à comunidade e o engajamento na paróquia” (23-
27); a realidade das paróquias no Brasil, envolvidas numa 
pastoral de manutenção e de pouca presença missionária 
(28-37); a nova compreensão de territorialidade que se 
amplia além da territorialidade física e geográfica (38-44); 
a necessidade interna de revisar estruturas ultrapassadas, 
linguagens, costumes, práticas, métodos e horários que já 
não favorecem a transmissão da fé (45-50); a urgência do 
encontro pessoal com Jesus Cristo para resplandecer uma 
comunidade paroquial acolhedora, samaritana, orante e 
eucarística (51-57); enfim, a necessidade de conversão da 
paróquia e de suas estruturas, não por modismo, e sim por 
fidelidade à mensagem de Jesus, a formação da comunidade 
missionária (58-61).
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II – EIXOS ORIENTADORES DO 
DOCUMENTO 100 DA CNBB

 OS “SINAIS DOS TEMPOS” E A PARÓQUIA.

O entusiasmo na evangelização funda-se nesta 
convicção. Temos à disposição um tesouro de vida 
e de amor que não pode enganar, a mensagem que 
não pode manipular nem desiludir. É uma respos-
ta que desce ao mais fundo do ser humano e pode 
sustentá-lo e elevá-lo. (Evangelli Gaudium, 265)

Fundamentando-se na eclesiologia do Concílio Vaticano II, a Igreja se 
sente chamada a reconhecer os “sinais dos tempos”, ou seja, aqueles 
acontecimentos especiais na história que são sinais da presença 

de Deus. “Trata-se de discernir ‘os acontecimentos, nas exigências e 
nas aspirações de nossos tempos (...), quais sejam os sinais verdadeiros 
da presença ou dos desígnios de Deus’” (10). Significa ir ao encontro da 
realidade com o olhar do discípulo, que se nutre da luz e da força do Espírito 
Santo. Trata-se na realidade de um autêntico discernimento evangélico (10).

A teologia dos “sinais dos tempos” permite-nos um olhar iluminador 
para a realidade de nossas paróquias, que nos leve à percepção da 
necessidade de criar novas estruturas face ao clamor da sua transformação 
missionária. “A renovação paroquial exige novas formas de evangelizar 
tanto o meio urbano como o rural” (21).

Infelizmente, “há paróquias que projetam a imagem de uma Igreja 
distante, burocrática e sancionadora”. O mesmo ocorre com muitos 
planos pastorais e paroquiais, que necessitam “ser mais evangélicos, 
comunitários, participativos, realistas e místicos”. Há de se atentar 
também para o perigo de que mesmo estruturas novas possam nascer 
caducas, esse é o caso das longas reuniões, dos encontros prolixos e das 
metodologias sem interação (37).

Por outro lado, há muitas comunidades e paróquias do país que 
vivenciam experiências de profunda conversão pastoral. Elas se ocupam 
com a evangelização, com a catequese como iniciação à vida cristã, 
com a animação bíblica da pastoral, com a liturgia viva e participativa, e 
desenvolvem uma pastoral de comunhão e participação (30).

1.
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À luz dos “sinais dos tempos”, pauta-se como grande desafio 
das paróquias sair em missão, ousar na ação pastoral, como exorta o 
Papa Francisco: “A pastoral em chave missionária exige o abandono deste 
cômodo critério pastoral: ‘fez-se sempre assim’. Convido todos a serem 
ousados e criativos nesta tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, o 
estilo e os métodos evangelizadores das respectivas comunidades.” (31)

Para pensar: 

• Quais ideias deste texto provocam a reflexão sobre a nossa 
comunidade paroquial? 

 A CONVERSÃO PASTORAL DA PARÓQUIA

Cada cristão e cada comunidade há de discernir 
qual é o caminho que o Senhor lhe pede, mas 
todos somos convidados a aceitar esta chamada: 
sair da própria comodidade e ter a coragem de 
alcançar todas as periferias que precisam da luz 
do Evangelho. (Evangelli Gaudium, 20)

Entre os principais eixos norteadores do Documento 100 está a 
exigência de conversão pastoral, que “supõe um processo de 
transformação permanente e integral, o que implica o abandono de 

um caminho e a escolha de outro. A conversão pastoral sugere renovação 
missionária das comunidades, para passar de ‘uma pastoral de mera 
conservação para uma pastoral decididamente missionária. ’ Isso supõe 
mudança de estruturas e métodos eclesiais, mas principalmente, exige 
uma nova atitude dos pastores, dos agentes de pastoral e dos membros 
das associações de fiéis e movimentos eclesiais” (51).

A expressão “conversão pastoral” remete a uma renovada conversão a 
Jesus Cristo, pessoal e comunitária, sobretudo para aqueles que “trabalham 
na pastoral, mas perderam o sentido do discipulado e esqueceram a força 
missionária que o seguimento de Jesus implica” (52). A conversão pessoal 
e pastoral andam juntas, pois “a transformação das estruturas é uma 
expressão externa da conversão interior. Sabemos que esta conversão 
começa por nós mesmos. Sem o testemunho de uma Igreja convertida, 
vãs seriam nossas palavras de pastores” (55).

2.
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A necessidade de conversão é algo inerente à Igreja, porque, 
simultaneamente santa e formada por pecadores, necessita constantemente 
de purificação e renovação, “a Igreja peregrina é chamada por Cristo a esta 
reforma perene. Como instituição humana e terrena, a Igreja necessita 
perpetuamente desta reforma” (53).

A mudança não é apenas prática, pois ela requer uma nova mentalidade: 
“Quanto à conversão pastoral, quero lembrar que ‘pastoral’ nada mais é 
que o exercício da maternidade da Igreja. Ela gera, amamenta, faz crescer, 
corrige, alimenta, conduz pela mão... por isso, faz falta uma Igreja capaz 
de redescobrir as entranhas da misericórdia. Sem a misericórdia, poucas 
possibilidades temos hoje de inserir-nos em um mundo de ‘feridos’, que têm 
necessidade de compreensão, de perdão, de amor.” (54) Urge, portanto, 
a “revitalização da comunidade paroquial para que nela resplandeça, cada 
vez mais, a comunidade acolhedora, samaritana, orante e eucarística.” (56)

A conversão pastoral da paróquia supõe a passagem de uma pastoral 
ocupada apenas com as atividades internas da Igreja a uma pastoral que 
dialogue com o mundo, que foque no que realmente propõe o Evangelho 
(58). “A conversão e a revisão das estruturas não se realizam para 
modernizar a Igreja, mas para buscar maior fidelidade ao que Jesus 
quer da sua comunidade. É exigência da missão a renovação dos costumes, 
estilos, horários e linguagem. Só assim toda a estrutura eclesial favorecerá 
mais à evangelização do que à autopreservação da paróquia.” (59).

A conversão pastoral da paróquia supõe também uma ousadia: pensar 
uma nova estruturação paroquial. Uma paróquia em rede, uma comunidade 
de comunidades. Quiçá, este seja o maior desafio desse processo de 
conversão: repensar esta estrutura já milenarmente estabelecida de uma 
outra forma: descentralização dos serviços e das estruturas. Uma paróquia 
que se estruture em pequenas comunidades, setorizada e que oportunize 
um relacionamento fraternal entre seus membros; onde todos se conheçam, 
se ajudem mutuamente e estejam sempre atentos e prontos a se colocar a 
serviço das demandas sociais.

Para pensar: 

• Como fazer na prática a conversão pastoral em nossa paróquia?
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 A PARÓQUIA COMO CASA DA PALAVRA, DO PÃO E 
 DA CARIDADE.

A Igreja é chamada a ser sempre a casa aberta 
do Pai. Um dos sinais concretos desta abertura é 
ter, por todo o lado, igrejas com as portas abertas. 
Assim, se alguém quiser seguir uma moção do 
Espírito e se aproximar à procura de Deus, não 
esbarrará com a frieza duma porta fechada. Mas 
há outras que também não se devem fechar... 
(Evangelli Gaudium, 47)

Depois de estabelecer o fundamento da comunidade-Igreja no 
Mistério Trinitário, como sua fonte e meta, “pois a Igreja origina-
se da Trindade, é estruturada à sua imagem e ruma para a pátria 

trinitária” (154), o Documento 100 elucida o termo paróquia, sua origem, e 
seu significado como estação/casa. Paroikía, “morada, habitação em pátria 
estrangeira”, indicando que o cristão não está em sua pátria definitiva 
(Hb 13,14), ele é peregrino (Hb 11,13). “A paróquia, desse modo, é uma 
‘estação’ onde se vive de forma provisória, pois o cristão é caminheiro. Ele 
segue o caminho da salvação (cf. At 16,17).” (162)

Mas a paróquia não é apenas um lugar de passagem “Ela é, portanto, 
referência, lar, casa e, ao mesmo tempo, hospedaria, estação para os que 
caminham guiados pela fé em Jesus Cristo” (163), “comunidade formada 
por aqueles fiéis que se reúnem para ouvir a Palavra de Deus e participar 
da Eucaristia, sob os cuidados pastorais do pároco, em comunhão com o 
bispo diocesano” (176).

A paróquia é compreendida como domus ecclesiae, a Igreja que 
acontece ao redor da casa, é “a própria Igreja que vive no meio das casas 
dos seus filhos e das suas filhas. É a Igreja que está onde as pessoas se 
encontram, independentemente dos vínculos de território, moradia ou 
pertença geográfica.” (177) Ela é casa da Palavra, do Pão e da caridade.

Como Casa da Palavra, é o lugar onde o discípulo escuta, acolhe e 
pratica a Palavra. “A liturgia é o lugar privilegiado para a Igreja escutar a 
voz do Senhor: ‘Considerando a Igreja como ‘casa da Palavra’, deve-se, 
antes de tudo, dar atenção à Liturgia Sagrada, que constitui, efetivamente, 

3.



31 Diocese de Gov. Valadares/MG

VII Assembleia Diocesana de Pastoral 2015

o âmbito privilegiado onde Deus nos fala no momento presente da nossa 
vida: fala hoje ao seu povo, que escuta e responde’. Cada cristão precisa 
encontrar-se pessoalmente com Jesus Cristo e fazer um ato de adesão total 
ao Senhor” (180).

Encontrar-se com ele para ouvi-lo e aprender com seu pastoreio (Jo 
10,11) de bondade, ternura e acolhimento dos pobres (Mc 6,34; Mt 11,28-
29), de cura e cuidado com os doentes (Mc 1,32) e com todos os excluídos: 
prostitutas e pecadores (Mt 21,31-32), pagãos e samaritanos (Lc 7,2-10), 
leprosos e possessos (Mt 8,2-4), mulheres, crianças e doentes (Mt 8,2-4). 
(67-69) Encontrar-se com ele e sua comunidade de discípulo para aprender 
o seu estilo de vida comunitária.

Jesus convocou um grupo mais íntimo de doze apóstolos e o constituiu 
como núcleo representativo para o anúncio da sua Boa-nova do Reino de 
Deus. Nesse relacionamento  de Jesus com seus discípulos se encontram 
os pilares da vida comunitária cristã: a comunhão com o mestre (Mt 23, 
8-10), a igualdade de dignidade (Gl 3,28), a partilha dos bens (Mc 10,28), 
o vínculo de amizade (Jo 15,15), no serviço ao próximo (Mc 10,43), na 
prática do perdão (Mt 18,18), na oração em comum (Jo 2,13; 7,14; 10,22-23) 
e a alegria irradiada (Lc 10, 23-24). Ao enviar seus discípulos em missão, 
Jesus pondera quatro recomendações básicas: hospitalidade (Lc 9,4; 
10,5-6), partilha (Lc 10,7), comunhão de mesa (Mt 23,15) e acolhida aos 
excluídos (Lc 10,9; Mt 10,8). (67-74)

A paróquia é também casa do Pão e da Caridade, “Na Palavra e na 
Eucaristia, o cristão, nova criatura pelo batismo, vive, numa nova dimensão, 
a relação com Deus e com o próximo: a dimensão do amor como ágape. O 
próprio Senhor disse que ‘ninguém tem maior amor do que aquele que dá  
a  vida por seus  amigos’ (Jo 15,13). A amizade torna-se, então, expressão 
do ágape, centro da caridade cristã. Essa amizade se traduz em compaixão 
pelos que sofrem” (183).

Para pensar: 

• Baseado em At 2,42-47, em que o estilo de vida comunitária 
dos discípulos de Jesus  questiona a nossa maneira de ser 
igreja?
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 IGREJA A SERVIÇO DA SOCIEDADE

    “Como eu gostaria de uma Igreja pobre e  para os pobres!”
 (Texto-Base CF 2015 -168)

A Igreja  traz inerente a si a missão de servir. Inspirada na ação do 
próprio Jesus ela repete a cada momento suas palavras: “eu vim 
para servir” (Mc 10,45). Em cada tempo e contexto ela procura 

identificar as questões desafiadoras na evangelização da sociedade e 
estabelecer indicadores de ação; procura atuar profeticamente, à luz 
da evangélica opção preferencial pelos pobres, para o desenvolvimento 
integral da pessoa e na construção de uma sociedade justa e solidária. 
Procura aprofundar a compreensão da dignidade da pessoa, da integridade 
da criação, da cultura da paz, do espírito do diálogo interreligioso e 
intercultural para superar relações desumanas e violentas. Enfrentar e 
superar estas realidades é compromisso dos seguidores de Jesus Cristo e 
exigência do Reino por Ele anunciado.

A Igreja se coloca efetivamente a serviço da sociedade por meio dos 
serviços assumidos por cada um de seus membros e de modo particular 
das pessoas que atuam nas pastorais sociais. Por meio delas, expressa a 
solicitude e o cuidado com as pessoas em situações de marginalização, 
exclusão e injustiça, como no empenho sociopolítico da sua ação 
evangelizadora nas complexas questões sociais ameaçadoras da vida.

A escolha dos sete diáconos para o serviço às viúvas dos gentios (At 
6,1-7) aparece como uma das primeiras percepções dos apóstolos de que 
testemunhar o Evangelho não passa exclusivamente pela pregação da 
Palavra. Aí temos claramente o olhar da Igreja para os clamores sociais. 
Onde haja uma realidade que necessita ser iluminada, promovida e 
libertada aí deverá estar a Igreja!

Ao longo de sua história a Igreja tem se colocado a serviço da 
sociedade das mais variadas maneiras: criando instituições, organismos 
e campanhas que contribuam para melhor conhecimento das questões 
e clamores sociais e para dar mais eficiente resposta  a esses mesmos 
clamores: Santas Casas de Misericórdia, orfanatos, hospitais, escolas, 
órgãos como o CIMI, CPT, CELAM, CNBB, Campanhas da Fraternidade, 

4.
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Semanas Sociais, Grito dos Excluídos, Cáritas, Movimento Fé e Política, 
pastorais sociais como a do menor, da mulher marginalizada, do 
migrante, carcerária, da criança, do idoso, da população de rua, etc. Este 
compromisso social com grupos de necessitados e fragilizados gerou 
a construção de propostas e metodologias de trabalho adequadas às 
circunstâncias.

A Igreja do terceiro milênio se vê desafiada a anunciar o projeto 
libertador de Jesus Cristo num contexto marcado pela explosão 
demográfica, pela urbanização crescente e desordenada, pelo aumento 
vertiginoso da violência e drogadição, pelo  pluralismo religioso e 
cultural, pela crescente indiferença religiosa, pelo crescente número de 
pessoas solitárias, pela cultura do individualismo, da subjetividade e do 
descartável, pela globalização e hegemonia midiática.

Tarefa perene da Igreja, enquanto discípula do Mestre Jesus, é servir 
a todos quantos necessitem do seu trabalho de promoção e defesa da vida 
seja em que instante for. Para isso as comunidades precisam conhecer 
serviços mediante os quais a Igreja se faz solidária aos pequeninos 
da nossa sociedade e empenha-se pela superação das injustiças e pela 
construção de relações sociais segundo o Evangelho.

O Papa Francisco tem feito apelo em prol daqueles que são 
descartados na sociedade. Ele pede que as comunidades se abram a este 
chamado, identifiquem esses grupos, sejam solícitas para com as pessoas e 
estruturem um trabalho com o apoio e a experiência das pastorais sociais.

Ele exorta os cristãos a não assumirem uma posição pessimista 
diante das dificuldades presentes; nem de resistência e isolamento.

Ao chegar ao coração de cada homem e cada mulher, a Boa Nova e 
a esperança da Ressurreição podem mostrar-lhes quanto são amados por 
Deus e capazes de contribuir para criar uma nova e renovada humanidade.

Para pensar: 

• Quais realidades nossa paróquia apresenta no campo pastoral, 
social, cultural e econômico?
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 IGREJA EM SAÍDA

Sonho com uma opção missionária capaz de 
transformar tudo, para que os costumes, os 
estilos, os horários, a linguagem e toda estrutura 
eclesial se tornem um canal proporcionado 
mais à evangelização do mundo atual que à 
autopreservação. (Evangelli Gaudium, 27)

A imagem da “Igreja em saída”, inspirada no Documento de 
Aparecida e, sobretudo, na Exortação Apostólica do Papa 
Francisco, a Evangelli Gaudium, percorre todo o Documento 100 

como razão principal da conversão e revisão paroquial. “O grande desafio 
das paróquias é sair em missão, deixar de ocupar-se apenas com a rotina 
e com as mesmas pessoas que já estão na comunidade e sair ao encontro 
das pessoas (...). ‘A pastoral em chave missionária exige o abandono deste 
cômodo critério pastoral: ‘fez-se sempre assim’. Convido todos a serem 
ousados e criativos nesta tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, o 
estilo e os métodos evangelizadores das respectivas comunidades’” (31). 
A Igreja em saída é uma Igreja que se desinstala, que não se 
preocupa em ser o centro.

Citando novamente a Evangelli Gaudium, o Documento 100 
explicitou as consequências dessa revisão: “A reforma das estruturas, 
que a conversão pastoral exige, só se pode entender neste sentido: 
fazer com que todas elas se tornem mais missionárias, que a pastoral 
ordinária em todas as suas instâncias seja mais comunicativa e aberta, 
que coloque os agentes pastorais em atitude constante de ‘saída’ e, 
assim, favoreça a resposta positiva de todos aqueles a quem Jesus 
oferece a sua amizade” (46).

Uma Igreja em saída vai ao encontro da realidade com o olhar do 
discípulo missionário que se nutre da luz e da força do Espírito Santo. Essa 
mística do discípulo missionário promove a paróquia missionária. “Afinal, 
‘o que derruba as estruturas caducas, o que leva a mudar os corações dos 
cristãos é, justamente, a missionariedade’” (50).

5.
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 “A missão supõe ‘testemunho de proximidade que entranha 
aproximação afetuosa, escuta, humildade, solidariedade, compaixão, 
diálogo, reconciliação, compromisso com a justiça social e capacidade de 
compartilhar, como Jesus o fez”. Ela “requer o anúncio explícito da Boa-
Nova de Cristo, isto é, o querigma: anunciar Jesus Cristo, crucificado e 
ressuscitado”. Anúncio esse, que não pode mais ser pressuposto. (186 e 
187).

O estado permanente de missão a que a Igreja é chamada supõe 
a consciência de sua natureza missionária e a de que ela necessita 
constantemente ser enviada e “renovar-se diante dos novos desafios que 
enfrenta no confronto com o mundo e na relação entre seus membros”. 
Confiando-se em Jesus que a precedeu no amor, ela toma a iniciativa sem 
medo, vai ao encontro das pessoas, procura os afastados e os excluídos. 
Oferece misericórdia, porque é fruto da misericórdia infinita do Pai 
(189). Como ressaltou o Papa Francisco, em sua visita a cidade do Rio 
de Janeiro: uma Igreja que não teme entrar na noite dos desiludidos, 
desorientados e excluídos; que os encontra em seu caminho; que se 
insere em sua conversa; que dialoga com os desencantados e desiludidos; 
capaz de acompanhar o regresso a Jerusalém. “A Igreja “em saída” é a 
comunidade de discípulos que “primeireiam”, que se envolvem, 
que acompanham, que frutificam e festejam... tomam a iniciativa” 
(Evangelli Gaudium, 24). 

Para pensar:

• O que fazer para que nossa paróquia seja verdadeiramente 
missionária?
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III – PROPOSIÇÕES PASTORAIS

O último capítulo do Documento 100 traz algumas propostas para 
que a Paróquia se torne comunidade de comunidades, mas antes de 
desenvolvê-las o Documento faz preciosa observação: em toda e 

qualquer ação pastoral é “preciso superar a tentação de uma postura 
pastoral que pretende contar apenas com os esforços humanos para 
evangelizar” e “recuperar o primado de Deus e o lugar do Espírito 
Santo em nossa ação evangelizadora, pois ‘nunca será possível haver 
evangelização sem a ação do Espírito Santo’” (243).

As propostas desenvolvidas são sintetizadas no nº 319 do Documento 
100.

a) Para que a paróquia se torne comunidade de comunidades é 
necessário sua setorização em grupos menores, o que favorecerá 
o surgimento de novos líderes e melhor interação entre os fiéis. 
Devem-se formar pequenas comunidades a partir do anúncio 
querigmático, unidas pela fé, esperança e caridade.

b) Através da Leitura Orante, meditar a Palavra de Deus, fonte 
da vida comunitária. “Assim, a Palavra de Deus torna-se a 
contínua animação da vida e da pastoral de todos os membros da 
comunidade” (271).

c) Na celebração eucarística, a comunidade renova sua vida em 
Cristo. A Eucaristia é escola de vida cristã” (275). “A celebração 
eucarística ou celebração da Palavra é o momento mais importante 
da semana daqueles que participam das comunidades” (276). Daí 
a necessidade de valorizar o domingo, o Dia do Senhor, como 
o dia em que as famílias se encontram com Cristo e celebrar a 
Eucaristia, unindo as comunidades da Paróquia.

d) A paróquia, comunidade de comunidades, deve fomentar 
a espiritualidade, porque “A vida litúrgica e o cultivo da 
espiritualidade precisam ser pontos fortes nas Igrejas da paróquia, 
pois são centros que fortalecem as comunidades pequenas e 
podem atrair aqueles que estão afastados” (278). Para esse cultivo 
da espiritualidade, é preciso promover e organizar retiros. 
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e) Estabelecer o Conselho Pastoral Paroquial e o Conselho de Assuntos 
Econômicos, garantido a comunhão e a participação. “Ambos os 
conselhos precisam ser formados por discípulos missionários, 
pessoas que participam ativamente da vida da Igreja. Especialmente 
o Conselho de Assuntos econômicos não pode ser uma ‘diretoria’ 
ocupada apenas com construções e reformas” (291).

f) Valorizar o laicato e incentivar a formação para os ministérios leigos. 
“Sejam devidamente preparados líderes para, missionariamente, 
fundar novas comunidades eclesiais, tanto no meio rural quanto 
nas cidades...” (307). “Os melhores esforços das paróquias 
precisam estar voltados à convocação e formação dos leigos das 
comunidades, especialmente seus ministros” (308).

g) Acolher a todos, especialmente os afastados, atraindo-os para a vida 
em comunidade, expressão da missão. 

A conversão pastoral supõe rever relações que existem entre 
pessoas, o que requer rever os relacionamentos humanos 
nelas estabelecidos e recuperar as relações interpessoais e de 
comunhão, pois uma comunidade missionária é uma comunidade 
acolhedora (258-261). 

“Acolher melhor é uma tarefa urgente especialmente das 
secretarias paroquiais, superando a burocracia, a frieza, a 
impessoalidade e estabelecendo relações mais personalizadas” 
(262). “Para oferecer acolhida e aconselhamento, a comunidade 
deverá também preparar pessoas leigas e consagradas que 
tenham o dom de escutar, para acolher aqueles que procuram a 
comunidade. O aconselhamento pastoral a ser dado por pessoas 
habilitadas é uma urgência nas paróquias. O Papa Francisco, 
entretanto, sugere que a comunidade seja uma ‘Igreja capaz de 
fazer companhia, de ir para além da simples escuta; uma Igreja 
que acompanha o caminho pondo-se em viagem com as pessoas’. 
Portanto, não se trata de simples escuta, mas de proximidade e 
acompanhamento das pessoas” (264).
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h) Viver a caridade e fazer a opção preferencial pelos pobres.

“As comunidades da paróquia precisarão acolher a todos, em 
especial os moralmente perdidos e os socialmente excluídos, ‘para 
que tenham vida em abundância (Jo 10,10)’”. Jesus “continua a 
convidar: ‘Vinde a mim todos vós que estais cansados e carregados 
de fardos, e eu vos darei descanso’ (Mt 11,28)” (281), especialmente 
os que estão caídos à beira do caminho. “Dependentes químicos, 
migrantes, desempregados, dementes, moradores de rua, sem-
terra, soropositivos, doentes, idosos abandonados são alguns 
rostos que clamam para que a comunidade lhes apresente, 
concretamente, atitudes do Bom Samaritano” (283)

i) Estimular que a igreja matriz e as demais igrejas da paróquia tornem-
se centros de irradiação e animação da fé e da espiritualidade.

j) Dar maior atenção aos condomínios e conjuntos de residências 
populares.

k) Garantir a comunhão com a totalidade da diocese.

l) Utilizar os recursos da mídia e as novas formas de comunicação 
e relacionamento. “Na evangelização e na pastoral, persistem 
linguagens pouco significativas para a cultura atual, especialmente 
para os jovens” (313). Do mesmo modo, as reuniões de pastoral 
carecem de objetividade e clareza, com linguagem prolixa e 
metodologia pouco envolvente. Daí a necessidade de promover 
uma comunicação mais direta e objetiva e metodologias mais 
interativas (314).

m) Ser uma Igreja “em saída missionária”.

“É urgente ir ao encontro daqueles que se afastaram da 
comunidade ou dos que a concebem apenas como uma referência 
para serviços religiosos”. Há muitas ocasiões propícias para 
contribuir no reingresso deles, tais como, a preparação para o 
Batismo, a preparação de noivos para o Matrimônio, as Exéquias 
e outros (318).
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CONCLUSÃO

A mesma ousadia missionária que impeliu a Igreja 
nascente dos anos 30 é pedida da Igreja hoje. Foi sob 
a moção do Espírito que a Igreja nascente rompeu as 

fronteiras geográficas da Palestina e desbravou os domínios 
do Império Romano anunciando ao mundo um novo modo 
de viver. Também hoje, é sob esta mesma moção que somos 
desafiados a desbravar os novos areópagos da evangelização. 
Sairmos em missão rumo aos novos espaços que demandam 
conhecer a Boa Nova de Jesus Cristo – o mundo das 
comunicações, as universidades, comunidades periféricas, 
grupos de pessoas marginalizadas, populações deslocadas 
e refugiadas, os dependentes químicos, os migrantes, as 
populações de rua, as vítimas da violência, o crescente 
número das pessoas solitárias e tantos novos espaços que 
a cultura pós-moderna tem gerado e anseiam por serem 
iluminados e fecundados pelo amor de  Deus. 

O maior evento eclesial do séc. XX, o Concílio Vaticano II 
(1962-1965), oportunizou essa ousadia missionária, quando 
redefiniu o ser Igreja: a Igreja somos nós, todo o Povo de 
Deus a caminho. Oportunizou ousadia missionária tirando 
a Igreja de uma posição de resistência à cultura moderna, 
colocando-a em diálogo com ela; quando afirmou o sacerdócio 
comum dos fiéis, quando afirmou o protagonismo dos leigos 
e quando, a partir disso, acenou para uma maior inserção da 
mulher na Igreja.

Na esteira do Concílio, a Igreja da América Latina 
com suas Conferências Episcopais, tem reafirmado que é 
preciso SAIR. Deixar a pastoral de conservação e assumir 
uma pastoral decididamente missionária. E SAIR é verbo 
de densidade teológica. Nossa fé começa com a experiência 
do velho Abraão que, crendo na promessa de Deus, SAI em 
busca da terra prometida. E se prestarmos atenção todo o 
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movimento bíblico é de SAÍDA: o povo SAI da escravidão do 
Egito; os profetas saem de sua terra para profetizar em outra; 
Maria SAI em visita a Isabel para se colocar a serviço; Deus 
SAI DE SI e vem encontrar-se com a humanidade na carne 
de Jesus de Nazaré. Atendendo ao mandato missionário 
do Mestre, os discípulos saem da Judeia, da Samaria e da 
Galileia e anunciam o Evangelho até os confins do mundo.

Cada dia esse mandato missionário deverá ser atualizado 
em nossa vida de discípulos-missionários: sairmos para irmos 
até os confins do mundo pós-moderno anunciando o amor de 
Deus.

Mais uma vez deixemo-nos provocar pelas palavras do 
Papa Francisco: “mais do que o temor de falhar, espero que 
nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos 
dão uma falsa proteção, nas normas que nos transformam 
em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos 
tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão faminta e Jesus 
repete-nos sem cessar: ‘dai-lhes vós mesmos de comer’”.
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DINÂMICAS
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DINÂMICA PRÓPRIA DE CADA MOMENTO DA ASSEMBLEIA
MOMENTO PAROQUIAL ATÉ 20 DE JUNHO 

Lembretes importantes:
•	 A comunidade paroquial é uma comunidade missionária. Acolhida 

e envio.
•	 Viver em prontidão para acolher a todos – sempre em vigília pascal; 

sempre atenta;
•	 Com os pobres viver o processo missionário. Crescer com os 

problemas. Permitir que os visitantes descubram sua capacidade 
evangelizadora.

•	 Proteger a vida. Viver na partilha e simplicidade, respeitar a 
diversidade.

•	 O povo está em constante êxodo – despojamento gratuito.
•	 Ser acolhido por outros, onde se é servo/irmão – processo de 

inculturação.
•	 Paróquia em diálogo com os desafios sociopolíticos.
•	 Ser presença e serviço, expressão da misericórdia e justiça de Deus. 

Missão: transformação.
•	 Esperança – cidadãos do Reino que apontam uma meta escatológica.
•	 Igreja filha do Espírito Santo – Dom

Recomendação para coordenadores:
•	 Conduzir com segurança e tranquilidade, permitir que todos falem.
•	 Respeitar as diversas opiniões.
•	 Organização e objetividade.
•	 Falar pouco e ouvir mais.
•	 Orientar a concluir o pensamento.
•	 Dar atenção a quem fala.
•	 Não decidir sozinho, levar ao consenso da comunidade.
•	 Evitar que os participantes desviem do assunto.
•	 Manter bom humor.
•	  Não ser repetitivo.
•	 Integrar teoria e prática.
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•	 Criar uma EQUIPE DE ANIMAÇÃO e uma COORDENAÇÃO 
PAROQUIAL que assuma a realização do Momento Paroquial;

•	 Criar uma equipe responsável pela  apresentação do 
conteúdo e da dinâmica do momento paroquial; 

•	 Este Momento comece com uma profunda  ORAÇÃO INICIAL;

•	 O PADRE esteja presente e atuante EM TODAS AS FASES DA  
ASSEMBLEIA DIOCESANA;

•	 Envolver pessoas que conheçam a realidade da paróquia e tenham 
capacidade de síntese;

•	 O Momento Paroquial terá mais de 100 pessoas;

•	 Mínimo de 05 pessoas por comunidade; 

•	 Que hajam representantes das comunidades rurais;

•	 Preferencialmente que seja realizado no DOMINGO e seja 
encerrado com A MISSA DOMINICAL;

•	 Que todas as comunidades realizem o TRÍDUO de preparação para 
este MOMENTO PAROQUIAL da Assembleia Diocesana;

•	 Critério básico para ser delegado nos diversos momentos da 
Assembleia: ter no mínimo 03 anos de caminhada pastoral e 
estar inserido na comunidade;

ORIENTAÇÕES PARA O MOMENTO PAROQUIAL
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•	Sugestão: Que o momento paroquial aconteça durante um dia inteiro 
ou em três noites.

•	Oração	inicial;
•	Apresentação do objetivo deste momento;
•	Apresentação	dos	principais	pontos	do		documento	100	–	

texto proposto; (VER)
•	Discussão do tema nos grupos a partir das questões seguintes 

(JULGAR);

1. O que precisa mudar na Igreja da nossa diocese para que ela se 
torne uma Igreja “em saída”, servidora, acolhedora, libertadora, 
misericordiosa e com uma espiritualidade madura?

2. Quais os meios de fato necessários para que essas mudanças se 
efetivem?

3. Quais as propostas podemos apresentar, a partir dos documentos 
que orientam nossa Assembleia, para construirmos as diretrizes 
pastorais da nossa diocese?

•	Plenária	para	apresentação	das	propostas	de	ação	pastoral	e	
missionária; (AGIR)

•	Definição	das	propostas	que	serão	levadas	para	a	discussão	no	
momento setorial (AGIR)

•	Encerramento	com	a	Santa	Missa.	(CELEBRAR)

P.S.: Manter tempos para animação, café e almoço

DINÂMICA DO MOMENTO PAROQUIAL
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•	Que participem do Momento Setorial pessoas que 
participaram do Momento Paroquial;

•	Mínimo de10 pessoas por Paróquia, inclusive das comunidades 
rurais;

•	Contemplar todas as propostas do Momento Paroquial;
•	Mesma dinâmica do momento paroquial com presença da equipe 

assessora da Assembleia Diocesana;
•	Em todos os momentos da Assembleia deverão ser feitas atas 

contendo propostas claras;

DINÂMICA DO MOMENTO SETORIAL

•	Oração inicial;
•	Apresentação do objetivo deste Momento Setorial;
•	Apresentação de um tema que ilumine o Momento -- feita pela 

equipe que Assessora a Assembleia; (VER)
•	Discussão do tema nos grupos, a partir de questões norteadoras 

(JULGAR)
•	Plenária para apresentação das propostas de ação pastoral e 

missionária; (AGIR)
•	Definição das propostas que serão levadas para a Assembleia 

Diocesana (AGIR);
•	Encerramento com a Santa Missa. (CELEBRAR)
•	Que o padre coordenador do setor articule este momento 

setorial com bastante mística e animação;

P.S.: Manter tempos para animação, café e almoço

MOMENTO SETORIAL ATÉ 22 DE AGOSTO DE 2015
ORIENTAÇÕES PARA O MOMENTO SETORIAL
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•	Café;

•	Início com a Santa Missa  presidida por Dom Félix e com a 
participação de todos os padres, diáconos, religiosos e demais 
participantes da Assembleia;

•	Acolhida do bispo;

•	Uma PALAVRA DO PAPA FRANCISCO (vídeo)

•	Fala de um Assessor ( ainda a ser convidado) que nos ponha a par 
da conjuntura mundial da vida da Igreja; (VER)

•	Troca de experiência interparoquiais;

•	Fechamento com a Equipe Assessora da Assembleia;

•	Almoço e café da tarde;

•	Trabalho em grupo para clarear as propostas; (JULGAR)

•	Síntese da Equipe Assessora;

•	Votação das propostas com crachás; (AGIR)

•	Estabelecimento de marcos indicadores da evangelização a 
serem alcançados dentro de prazos determinados; (AGIR)

•	CRIAR, a partir da Assembleia, UM EVENTO DE MASSA A 
SER CELEBRADO POR TODA A DIOCESE – no domingo da 
Santíssima Trindade (AGIR)

•	UMA PARÓQUIA DE CADA SETOR  TORNAR -SE 
PARÓQUIA-PILOTO NA CONVERSÃO PASTORAL DA 
PARÓQUIA. 

•	Missa de encerramento. (CELEBRAR)

ASSEMBLEIA DIOCESANA DE PASTORAL
17 E 18 DE OUTUBRO DE 2015
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•	Todas as Paróquias deverão fazer a recepção da Assembleia;

•	Parar para pensar os meios, estratégias e recursos dos quais se deverá 
lançar mão para que as prioridades assumidas pela Assembleia sejam 
de fato implementadas na realidade de cada Paróquia, respeitadas as 
singularidades de cada uma;

•	Tudo isso feito sempre permeado pela força e presença do Espírito 
Santo - começando com um momento rico de oração e terminando o 
dia com a celebração da Santa Missa.

RECEPÇÃO DA  ASSEMBLEIA NAS PARÓQUIAS 
14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2015
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Diocese de Governador Valadares/MG

Senhor Deus Pai, somos o vosso povo! Eis-nos 
aqui, dispostos a nos colocar a caminho da nossa 
VII Assembleia Diocesana de Pastoral.
Fortalecei a esperança em nossos corações, a fim 

de que nossas comunidades irradiem a vida em Cristo, 
Vosso Amado Filho, e sejam fermento de uma sociedade 
mais justa e solidária, cuidando principalmente dos 
mais necessitados. 

Pela nossa ação pastoral e missionária, ajudai-nos 
a ser comunidade de comunidades, uma nova paróquia; 
Igreja em saída. 

Sustentados pelo Espírito Santo, concedei-nos 
atitude de escuta para discernir e realizar Vossa Santa 
Vontade. 

Que a Virgem Maria, Estrela da Evangelização, e 
Santo Antônio, nosso padroeiro, nos acompanhem  no 
serviço, no diálogo, no anúncio e no testemunho de 
comunhão!

Amém!

Oração da 
VII Assembleia Diocesana

de Pastoral 2015


