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OBJETIVO GERAL
do 7º Plano Diocesano de Pastoral

Evangelizar, 

a partir de Jesus Cristo

e com a força do Espírito Santo, 

reconhecendo-nos em estado permanente

de missão, 

empenhando-nos em fazer de nossas Paróquias:

casa de iniciação à vida cristã,

lugar de animação bíblica da vida e da pastoral, 

comunidade de comunidades,

a serviço da vida plena para todos. 
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APRESENTAÇÃO

Queridos Irmãos e Irmãs na mesma fé!

 Com alegria evangelizadora, tomo a liberdade de colocar em 
suas mãos e em seu coração o 7º Plano Diocesano de Pastoral 
(PDP), fruto do trabalho e da participação de todas as forças
pastorais da Diocese de Santo André.
O 7º PDP aprovado na 9ª Assembleia Diocesana de Pastoral, realizada 
nos dias 14 e 15 de novembro de 2012, aponta as “Urgências na Ação 
Evangelizadora” eleitas pela Assembleia, as quais devem ser assumi-
das por todos os diocesanos e por todas as diocesanas no espírito de 
unidade e de pertença à mesma Igreja Particular.
O testemunho da unidade é indispensável em nossa prática pastoral. 
Está em jogo a própria fidelidade a Cristo, à Igreja e à Diocese.
 Cada um e cada uma de nós é interpelado a fazer a Palavra 
de Deus caminhar e chegar ao coração do mundo e de cada pessoa. 
Quem se apaixonou por Jesus Cristo, deve igualmente transbordar e 
irradiar Jesus Cristo. Do Seu discípulo e da Sua discípula espera-se um 
testemunho qualificado de santidade e um compromisso incansável 
no anúncio explícito da Pessoa e da Mensagem do “Evangelho vivo” 
do Pai. A santidade de vida do/da evangelizador/a é determinante na 
atividade evangelizadora. Assim, nosso 7º PDP obterá êxito na medida 
em que for assumido e colocado em prática sob o signo
da santidade.
 Não podemos continuar adormecidos no sono da omissão evan-
gelizadora. Testemunhar e anunciar a mensagem cristã,
conformando-nos com Jesus Cristo, é o “estilo do evangelizador”
indicado por Bento XVI (cf. O.R., 27.10.2012, pág. 12). 
 Ninguém fique excluído ou se autoexclua dessa missão, pois, 
mediante o batismo, todos os cristãos e cristãs recebem uma vocação 
pessoal que lhes confere a dignidade de serem evangelizadores. 
 Sabemos que o crescimento da semente exige tempo e paciên-
cia. Nosso entusiasmo fará com que lancemos novas sementes nos 
que estão dentro, perto ou distantes da Igreja. O divino Semeador 
confia-nos as sementes. Temos consciência de nossas tensões e fra-
gilidades humanas. Plantar a semente exige ouvir, viver e partilhar a 
Palavra de Deus com alegria. 
 Com os olhos fixos em Jesus Cristo e impulsionados pelo Ano da 
Fé, amparados por Nossa Senhora do Carmo, primeira Discípula evan-
gelizadora, guiados por Santo André, perito em conduzir as pessoas a 
Jesus, certos de que “sem Mim nada podeis” (Jo 15, 5), prossigamos 
nossa missão evangelizadora. 
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 Na Festa da Cátedra  de São Pedro Apóstolo e em comunhão 
com o Papa Bento XVI, promulgo o 7º Plano Diocesano de Pasto-
ral da Diocese de Santo André.  Dando razões de nossa unidade na 
caridade, abracemos o novo Plano de Pastoral com ardor apostólico, 
produzindo frutos de santidade, rumo ao Reino definitivo.     

Dom Nelson Westrupp, scj
Bispo Diocesano de Santo André 
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1. INTRODUÇÃO

 Neste ano da graça do Senhor de 2013, quando abriremos o 
Ano Jubilar do 60º aniversário de criação de nossa Diocese, sob a pro-
teção divina, introduzimos o 7° Plano Diocesano de Pastoral.
Após a participação de todas as forças vivas de nossa Diocese, que 
com maturidade e espírito de comunhão se debruçaram sobre as
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da igreja no Brasil (2011-
2015) e sobre as Urgências pastorais de nossa Igreja Particular,
realizamos a 9ª Assembleia Diocesana de Pastoral nos dias 14 e 15 de 
novembro do ano passado.

 Diante deste grande acontecimento, onde pudemos revisar a 
nossa caminhada pastoral, sempre com os olhos fixos em Jesus Cristo, 
apresentamos o nosso 7º Plano Diocesano de Pastoral, que deve ser 
assimilado e assumido por nós como caminho para evangelizarmos 
com verdadeiro ardor missionário, como Igreja discípula, missionária e 
profética, para que todos tenham vida plena, caminhando nas estradas 
deste mundo a caminho do Reino definitivo.

 Evangelizar! Eis a missão da Igreja essencialmente missionária, 
como nos lembra o Concílio Vaticano 2º (cf. AG 2). Olhando para a 
bela caminhada de nossa Diocese, que em 2014 celebrará 60 anos de 
sua criação, queremos “avançar para águas mais profundas” (cf. Lc 
5,4), para que numa linguagem nova possamos anunciar a alegria de 
termos encontrado Cristo Vivo, de caminharmos com Ele e de sermos 
testemunhas do seu amor incondicional. De fato, a nossa  Igreja deve 
ser cada vez mais encantada e apaixonada por Jesus Cristo, por sua 
mensagem, e deve procurar em todas as suas ações manifestar clara-
mente seu objetivo: aproximar todas as pessoas e realidades do Deus 
da Vida.
 Agradecidos a Deus pelos imensos benefícios que nos foram 
concedidos ao longo da nossa história, queremos continuar a missão 
sendo uma Diocese em “estado permanente de missão”. Há pouco 
celebramos o Sínodo dos Bispos, cujo tema nos impele: “A Nova Evan-
gelização para a transmissão da fé cristã”. O anúncio da pessoa de 
Cristo e o conteúdo de sua mensagem devem ser o centro de nossos 
trabalhos. O novo ardor para a boa realização deste nosso Plano nasce 
do encantamento, mas também do compromisso de caminhar juntos.
 É no espírito da Pastoral de Conjunto e unido num só corpo que 
cumprimos nossa missão. A Nova Evangelização acontecerá na medida 
em que assumir o mandato de Jesus Cristo, “ como o Pai me enviou 
também vos envio” Jo 20,21. Hoje precisamos evangelizar constante-
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mente os católicos, evangelizar os batizados que desistiram da fé e os 
que nunca foram evangelizados. Muito mais do que ideias, é a certeza 
da nossa vocação e atividade eclesial que nos faz sair de nós mesmos 
para ir ao encontro do próximo, para que juntos, obedientes à Palavra 
do Senhor, “lancemos as redes” (Lc 5, 5).
 As celebrações do Ano da Fé, dos 20 anos de promulgação do 
Catecismo da Igreja Católica e do Jubileu do Concílio Vaticano 2º, bem 
como a Jornada Mundial da Juventude, comprometem-nos a enxergar 
que, partindo de Jesus Cristo, como testemunhas que experimentaram 
e experimentam a novidade do Evangelho, a Igreja deve ser a alegre 
servidora, promovendo vida, diálogo e comunhão.
 Somos uma Diocese com numerosas comunidades, realidades 
pastorais e desafios. Nada, porém, nos deve apartar de Cristo, nem 
o desejo de acertar sozinho. Só crescemos na comunhão de irmãos 
(cf. At 2,12-17). Esse novo Plano de pastoral deve ser sinal do nosso 
desejo de renovação das estruturas. Para sua execução precisamos 
de uma constante conversão pessoal, senão a conversão pastoral não 
acontece. Eis o nosso desejo: assim como todos tiveram a oportuni-
dade de participar do processo de elaboração, todos, em respeito ao 
trabalho executado, assumam o Plano que é fruto do nosso esforço.  

 Nossa Diocese, em comunhão com a Igreja no Brasil, em sua 
nona Assembleia propôs-se a ser “uma Igreja em estado permanente 
de missão, casa da iniciação à vida cristã, lugar de animação bíblica 
da vida e da pastoral, comunidade de comunidades e uma Igreja a 
serviço da vida plena para todos”. Estas cinco Urgências da ação evan-
gelizadora estão intimamente interligadas de tal modo que assumir 
uma delas exige que se assumam as outras. Cada urgência, com a sua 
programação, deve ser o elo entre tudo o que se faz em termos de 
evangelização em nossa Igreja Particular.  Eis o desejo de Jesus: “Que 
todos sejam um!” (cf. Jo 17,21).

 Tendo o Ressuscitado à nossa frente, contamos com a proteção 
de Nossa Senhora do Carmo e do Apóstolo Santo André. Que esses in-
tercessores junto a Cristo nos ajudem a ser profetas do nosso tempo, 
autênticos evangelizadores, para que o Amor reine entre nós, para que 
neste nosso mundo justiça e paz se abracem.

Pe. Nelson Rosselli Filho
Coordenador Diocesano de Pastoral
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2. FAZENDO MEMÓRIA DAS OITO ASSEMBLEIAS
DIOCESANAS E DOS SEIS PLANOS

DIOCESANOS DE PASTORAL

 O Papa João XXIII (1958-1963), em audiência à Presidência do 
CELAM (Conselho Episcopal Latino-Americano), pediu que a Igreja na 
América Latina desenvolvesse um plano de ação realista, previdente 
quanto aos fins, racional quanto aos meios, aglutinador das forças, no 
respeito às legítimas liberdades.   
 Em resposta, a Igreja no Brasil, de 1962 a 1965, desenvolveu o 
Plano de Emergência que tinha como grande objetivo a renovação da 
Paróquia, da formação dos Presbíteros e dos Colégios Católicos.
 No ano de 1966, a Igreja no Brasil, com a experiência do Plano 
de Emergência, traçou o Plano de Pastoral de Conjunto, firmado nas 
seis dimensões da vida eclesial e da ação pastoral, à luz dos grandes 
documentos do Vaticano 2º: Dimensão Comunitário-Participativa – Lu-
men Gentium; Dimensão Missionária – Ad Gentes; Dimensão Bíbli-
co-Catequética – Dei Verbum; Dimensão Litúrgica – Sacrosanctum 
Concilium; Dimensão Ecumênica e de Diálogo Inter-Religioso- Unita-
tis Redintegratio e Nostra Aetate; Dimensão Sócio-Transformadora – 
Gaudium et Spes. 
 A partir de 1975, a Igreja no Brasil não mais propôs um plano 
de ação de nível nacional. Passou a oferecer as Diretrizes Gerais para 
a Ação Pastoral, deixando os planos de ação para os níveis regional, 
diocesano e paroquial.
 Foi à luz das Diretrizes Pastorais da Igreja no Brasil que a Dio-
cese de Santo André elaborou seus quatro primeiros Planos de Pas-
toral, adotando sempre o objetivo geral da Igreja no Brasil e optando 
sempre por “evangelizar-nos  e evangelizar nosso povo, eis a grande 
meta que deverá orientar toda a vida e ação do Povo de Deus em nos-
sa Diocese” tendo por prioridades a  Pastoral Familiar, as Comunidades 
Eclesiais de Base e a Pastoral do Mundo do Trabalho (cf 1° Plano de 
Pastoral 1979/1981). 
 Durante um ano e meio, foram feitas avaliações, estudos e o 
levantamento de propostas junto às paróquias e comunidades, pas-
sando por diversas fases de participação e decisão. Em Assembleia 
Diocesana, realizada em 21 de abril de 1983, foram levantadas as 
novas prioridades para os anos de 1984/1988 que constam de nosso 
2° Plano Diocesano de Pastoral: Catequese, Comunidades Eclesiais 
de Base e Pastoral do Mundo do Trabalho, onde se propôs aprofundar 
a Doutrina Social da Igreja como meio de evangelizar o mundo do 
trabalho. O lançamento do 2° Plano Diocesano de Pastoral, 1984, co-
incidiu com dois fatos importantes para nossa Igreja Particular: o início 
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do projeto missionário de Igrejas-Irmãs entre nossa
Diocese e a Diocese de Santarém, e o trigésimo aniversário de
criação da nossa Diocese.
 Em Assembleia Diocesana, realizada a 4 de dezembro de 1988, 
foram definidas as três prioridades do 3° Plano Diocesano de Pasto-
ral: Formação de Agentes de Pastoral, Comunidades Eclesiais de Base 
e Pastoral Operária, para os anos de 1989 a 1991.
 Já sob a inspiração das conclusões da Conferência de Santo Do-
mingo, foi elaborado nosso 4° Plano Diocesano de Pastoral, em As-
sembleia Diocesana realizada nos dias 24 e 25 de novembro de 1992. 
A Assembleia Diocesana assumiu o mesmo objetivo das Diretrizes da 
CNBB: “Evangelizar, com Renovado Ardor Missionário, testemunhando 
Jesus Cristo, em comunhão fraterna, à luz da evangélica opção pre-
ferencial pelos pobres, para formar o Povo de Deus e participar da 
construção de uma sociedade justa e solidária, a serviço da Vida e 
da Esperança nas diferentes culturas, a caminho do Reino Definitivo” 
(Doc. 45 da CNBB) e as seis dimensões: Comunitário-Participativa, 
Missionária, Bíblico-Catequética, Litúrgica, Ecumênica e Diálogo Inter-
Religioso, Sócio-Transformadora.
 Para concretizar o objetivo e as dimensões em sua ação
pastoral, a Assembleia Diocesana definiu oito eixos, a serem trabalha-
dos numa pastoral de conjunto: 1. Adesão a Jesus Cristo (pregação 
e catequese mais querigmática); 2. Renovado Ardor Missionário 
(Nova Evangelização; Seitas); 3. Oração e Liturgia
(como sustentação e celebração do processo evangelizador e da Vida 
Cristã); 4. Evangelização Inculturada da Cidade (Ambientes);
5. Promoção Humana (evangélica opção preferencial pelos pobres, 
Pastorais Sociais e CEBs); 6. Leigos (convocação, formação, autono-
mia); 7. Renovação da Paróquia e das relações interparoquiais 
em vista da realidade da cidade; 8. Formação de Agentes de 
Pastoral e de Pastores.
 Devido à preparação e implantação do Projeto Diocesano Rumo 
ao Novo Milênio, em vista da celebração do Jubileu do Ano 2000,  e 
posterior período de Sede Vacante, nosso 5° Plano Diocesano de 
Pastoral foi elaborado após um processo de participação e consulta 
e com a realização de Assembleias Paroquiais, Regionais e finalmente 
da 7ª Assembleia Diocesana de Pastoral, convocada por Dom Nelson 
Westrupp, scj e realizada nos dias  14 e 15 de novembro de 2006.
 O 5°Plano Diocesano de Pastoral escolheu as prioridades a 
partir das quatro exigências intrínsecas da Evangelização (SERVIÇO, 
DIÁLOGO, ANÚNCIO e TESTEMUNHO DE COMUNHÃO). Foram elas:
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Comissão do Serviço:

2007 – Integração das pastorais sociais, distribuindo atividades en-
tre elas para melhor socorrer as pessoas mais pobres e necessitadas 
das comunidades, conscientizando a população quanto ao direito de 
cidadania.

2008 – Favorecer a formação integral da pessoa humana, abrangendo 
os Serviços às pessoas com deficiência, aos dependentes químicos e à 
população de rua.

2009 – Formação para evangelização para agentes de Pastoral de to-
das as exigências. Aumentar o número de voluntários; formar lideran-
ças e agentes das pastorais sociais.

Comissão do Diálogo:

2007 - Buscar uma formação adequada para o exercício do Diálogo.

2008 – Implantar e implementar a Pastoral da Educação,englobando a 
Pastoral Universitária e a Pastoral Escolar, contribuindo com a dinami-
zação do Ensino Religioso Escolar.

2009 – Criar condições para celebrar, refletir e debater as questões 
voltadas para o Ecumenismo e o Diálogo Inter-Religioso, como mo-
mentos de espiritualidade e fortalecimento do Diálogo.

Comissão do Anúncio:

2007 – Formação Permanente da consciência missionária em todos os 
níveis, levando em consideração os aspectos de cada cultura em vista 
da missão evangelizadora.

2008 – Evangelizar as famílias através das visitas missionárias, priori-
zando a juventude e adolescentes, incentivando-os a assumirem o seu 
compromisso batismal.

2009 – Valorizar a acolhida, preparando agentes para atender princi-
palmente os afastados e os irmãos que chegam.
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Comissão do Testemunho de Comunhão:

2007 – Pastoral Familiar: implementar a Pastoral Familiar nas 
Paróquias, integrando a família na comunidade. Valorização e evange-
lização da família como igreja doméstica.

2008 – Pastoral da Juventude: desenvolver um trabalho junto à ju-
ventude, investindo e capacitando os jovens para serem protagonistas 
da evangelização, integrando-os na comunidade.

2009 – Formação de Agentes de Pastoral: implantar a Escola de Agen-
tes de Pastoral, promovendo a formação permanente, com conteúdos 
teológicos, doutrinais, espirituais e pastorais.

 O 6º Plano Diocesano de Pastoral é fruto da 8ª Assembleia 
Diocesana de Pastoral, realizada nos dias 20 e 21 de abril de 2010.
A assembleia foi precedida por uma longa etapa de preparação que se 
deu através de assembleias paroquiais, em vista da assembleia dio-
cesana.

 Desde as assembleias paroquiais, as reflexões sobre a missão 
evangelizadora realizaram-se a partir do tríplice múnus: Palavra, Litur-
gia e Caridade. Foram, então, indicadas pelas Paróquias e sintetizadas 
pelo Centro Diocesano de Pastoral as Prioridades para a ação evange-
lizadora diocesana.

 Assim sendo, na Assembleia Diocesana de Pastoral, foi eleita 
uma Prioridade Pastoral para cada um dos três anos do triênio 2010-
2012, contemplando como missão, caminho e meta da Evangelização, 
o tríplice múnus: A Palavra de Deus, a Liturgia e a Caridade. 

Ano de 2010: Fortalecimento e criação de escolas de liturgia para 
uma formação permanente.

Ano de 2011: Rede de comunidades para desenvolvimento de uma 
espiritualidade bíblica, doutrinal e evangelizadora: - evangelizar a pe-
riferia com células católicas (núcleos e setores) - fortalecer grupos de 
rua e círculos bíblicos - opção evangélica pelos pobres - resgatar os 
jovens - catequese contínua.

Ano de 2012: Fortalecimento da Pastoral Familiar (ir ao encontro das 
famílias, visitação e acolhida, respondendo aos desafios como: divór-
cio, segunda união e outros).  
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3. CONCEITOS

 3.1. Diocese (também chamada Igreja Particular ou Local)
 A vida em comunidade é essencial à vocação cristã. O discipu-
lado e a missão sempre supõem a pertença a uma comunidade. Deus 
não quis salvar-nos isoladamente, mas formando um Povo. (LG 9). 
Este é um aspecto que distingue a experiência da vocação cristã de um 
simples sentimento religioso individual. Por isso, a experiência de fé é 
sempre vivida em uma Igreja Particular. (DAp164)
 Reunida e alimentada pela Palavra e pela Eucaristia, a Igreja 
Católica existe e manifesta-se em cada Igreja Particular, em comunhão 
com o Bispo de Roma (ChL 85). É uma porção do povo de Deus con-
fiada a um bispo para que a apascente com seu presbitério. (ChD 11).
 A Diocese, em todas as suas comunidades e estruturas, é 
chamada a ser “comunidade missionária”. (ChL 32).
A Diocese, presidida pelo Bispo, é o primeiro espaço da comunhão e 
da missão. Ele deve estimular e conduzir uma ação pastoral orgânica 
renovada e vigorosa, de maneira que a variedade de carismas, minis-
térios, serviços e organizações se orientem no mesmo projeto mis-
sionário para comunicar vida no próprio território.
 3.2.  Mitra Diocesana
 Mitra é o termo utilizado para designar a “diocese” ou o “bis-
pado” quanto  à pessoa   jurídica. 
 3.3.  Cúria Diocesana
 A Cúria Diocesana consta dos organismos e pessoas que ajudam 
o Bispo no governo de toda a diocese, principalmente na direção da 
ação pastoral – centro diocesano de pastoral -, no cuidado da admi-
nistração da diocese, na chancelaria  e no exercício do poder judiciário 
(Cân. 469).
A nomeação dos que exercem ofícios na cúria diocesana compete ao 
Bispo diocesano (Cân 470).
O Bispo diocesano deve cuidar que todas as questões pertencentes 
à administração da diocese toda sejam devidamente coordenadas e 
organizadas, de modo a promover mais adequadamente o bem da 
porção do povo de Deus que lhe foi confiada (Cân 473).
 3.4.  Paróquia
 A Paróquia é uma determinada comunidade de fiéis, constituída 
estavelmente na Igreja Particular, e seu cuidado pastoral é confiado 
ao pároco como a seu pastor próprio, sob a autoridade do Bispo Dio-
cesano (Cân. 515 § 1). A Paróquia legitimamente erigida tem, ipso 
iure, personalidade jurídica (Cân 515 § 2).
 Paróquia são células vivas da Igreja (AA 10; DSD 55) e o lugar 
privilegiado no qual a maioria dos fiéis tem uma experiência concreta 
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de Cristo e a comunhão eclesial. São chamadas a ser casas e escolas 
de comunhão. (DAp 170).
 Devem ser “espaços da iniciação cristã, da educação e cele-
bração da fé, abertas à diversidade de carismas, serviços e ministé-
rios, organizadas de modo comunitário e responsável, integradoras de 
movimentos de apostolado já existentes, atentas à diversidade cultural 
de seus habitantes, abertas aos projetos pastorais e supraparoquiais e 
às realidades circundantes” (EAm 41; DAp 172 e 176).
 A paróquia é expressão viva da Igreja que se considera “casa 
dos pobres” (DA 9, 524), local onde se visibiliza a “opção preferencial 
pelos pobres” (179). É ela também a “casa da juventude” (DA 446).
 Seguindo o exemplo da primeira comunidade cristã (cf At 2,46-
47), a comunidade paroquial reúne-se para partir o pão da Palavra 
e da Eucaristia e perseverar na catequese, na vida sacramental e na 
prática da caridade. (DAp. 175)
 3.5. Pastoral
 A Pastoral favorece um entendimento concreto da realidade no 
qual somos  motivados a assumir responsabilidades diante das situ-
ações concretas de nosso continente (DAp 19). Essas situações con-
cretas apresentam muitos desafios pastorais. É necessário fomentar o 
estudo e a pesquisa teológica e pastoral perante os desafios da nova 
realidade social, plural, diferenciada e globalizada, procurado novas 
respostas que deem sustentação à fé e à experiência do discipulado 
dos agentes de pastoral (DAp 345).
 Temos as pastorais “ad extra” que tentam responder aos diver-
sos desafios da sociedade e também as pastorais “ad intra” que bus-
cam animar e fortalecer os diversos grupos e propostas de formação 
para a ação e motivação pastoral. (DAp 185).
 “Em se considerando a cultura urbana, é preciso um estilo pas-
toral adequado que atinja as pessoas através de práticas pastorais e 
estruturas evangelizadoras. De modo especial, pois que os pobres são 
a maioria da população e a Igreja deverá assumir mais efetivamente 
o desafio missionário com o espírito evangélico que a anima, sendo 
realmente a ‘casa dos pobres’” (DGAE 26). 
 3.6. Conversão Pastoral/ Conversão Pessoal
Para que haja uma profunda transformação missionária e pastoral da 
Diocese, exige-se uma profunda conversão pessoal e pastoral.
 A conversão pessoal desperta a capacidade de submeter tudo 
ao serviço da instauração do Reino da vida. Todos chamados a assumir 
atitude de permanente conversão pastoral, que implica escutar com 
atenção e discernir “o que o Espírito está dizendo às Igrejas” (Ap 2, 
29) através dos sinais dos tempos em que Deus se manifesta 
(DAp 366).

Curia_7 Plano Diocesano_Miolo.indd   12 19/02/2013   16:07:50



13

 A pastoral da Igreja não pode prescindir do contexto histórico 
em que vivem seus membros. Sua vida acontece em contextos sócio-
culturais bem concretos. Essas transformações sociais e culturais re-
presentam novos desafios para a Igreja em sua missão de construir o 
Reino de Deus. 
 A conversão dos pastores leva-nos também a viver e promover 
uma espiritualidade de comunhão e participação. (NMI 43).
 A conversão pastoral requer que as comunidades eclesiais se-
jam comunidades de discípulos missionários ao redor de Jesus Cristo, 
Mestre e Pastor. Daí nasce a atitude de abertura, diálogo e disponi-
bilidade para promover a corresponsabilidade e participação efetiva 
de todos os fiéis na vida das comunidades cristãs. O testemunho de 
comunhão e de santidade são uma urgência pastoral. A programação 
pastoral há de se inspirar no mandamento do amor (cf Jo 13,35) (NMI 
20) (DAp 368).
 A conversão pastoral de nossas comunidades exige que se vá 
além de uma pastoral de mera conservação para uma pastoral deci-
didamente missionária. Assim, será possível que o “único programa do 
Evangelho se continue introduzindo na história de cada comunidade 
eclesial” (MNI 12) com novo ardor missionário, fazendo com que a 
Igreja se manifeste como mãe que vai ao encontro, uma casa acolhe-
dora, uma escola permanente de comunhão missionária (DAp 370).
 3.7.  Novos Movimentos Eclesiais e Novas Comunidades
 Os novos movimentos e comunidades são um dom do Espírito 
Santo para a Igreja. Neles os fiéis encontram a possibilidade de se 
formar cristamente, crescer e comprometer-se apostolicamente até 
serem verdadeiros discípulos missionários. Os movimentos e novas 
comunidades constituem valiosa contribuição na realização da Igreja 
Particular (Diocese). Na vida e ação evangelizadora da Igreja, constata-
mos que no mundo moderno devemos responder a novas situações e 
necessidades da vida cristã. Nesse contexto, também os movimentos 
e novas comunidades são uma oportunidade, para que muitas pessoas 
afastadas, desorientadas, excluídas do convívio social e religioso pos-
sam ter uma experiência de encontro vital com Jesus Cristo e assim 
recuperar sua identidade batismal e sua ativa participação na vida da 
Igreja (DI 4) (DAp 313).
 Para aproveitar melhor os seus carismas e serviços os movi-
mentos eclesiais no campo da formação dos leigos devem-se integrar 
mais plenamente na estrutura originária que acontece na diocese. Ao 
mesmo tempo, é necessário que a comunidade diocesana acolha a 
riqueza espiritual e apostólica dos movimentos. Os movimentos de-
vem manter uma profunda unidade com a Igreja Particular, não só de 
fé, mas de ação. Quanto mais se multiplicar a riqueza de carismas, 
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mais deveremos exercer o discernimento espiritual para favorecer a 
necessária integração dos movimentos na vida diocesana (DAp 313).  
 3.8. Pastoral de Conjunto
 Pastoral de Conjunto significa o esforço de caminhar unidos. 
Muito mais do que uma “pastoral”, é o desejo de construir uma I-
greja protagonista, missionária e disposta a anunciar e testemunhar 
a pessoa e a mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. É um estado 
de espírito, fruto de uma experiência de comunhão com o Senhor cru-
cificado-ressuscitado e de pertença à comunidade eclesial. No estudo 
da Teologia, Pastoral de Conjunto é uma disciplina que nos ajuda a 
compreender como se deve evangelizar.
 No caso da Igreja Particular, a Pastoral de Conjunto faz com 
que a mesma se torne, como nos diz a Exortação Apostólica Ecclesia 
in America, expressão visível da comunhão eclesial, que se forma na 
mesa da Palavra e da Eucaristia em torno do Bispo; tem a missão de 
iniciar e incrementar o encontro de todos os membros do Povo de Deus 
com Jesus Cristo, através do respeito e da promoção daquela plurali-
dade e diversificação que não impedem a unidade, mas conferem o 
caráter de comunhão (Cf. n. 36).
 A prioridade da ação evangelizadora da Igreja é manter este 
espírito de unidade e comunhão, onde o “corpo” esteja unido e todas 
as divisões sejam superadas. Para que a Pastoral de Conjunto se rea-
lize, devemos lembrar com lucidez que a ação de nossas paróquias 
deve estar em sintonia com aquilo que foi definido pela Assembleia 
Diocesana e o presente Plano de Pastoral, embora possa situar-se em 
diversas realidades.
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4. URGÊNCIAS NA AÇÃO EVANGELIZADORA

 As Urgências dizem respeito à busca e ao encontro de caminhos 
para a transmissão e a sedimentação da fé, neste período histórico de 
transformações profundas. São o elo entre tudo que se faz em termos 
de evangelização. Mostram uma Igreja em comunhão com sua história 
e com a realidade perplexa e sofrida do povo.
 Sendo assim, emergem as urgências na ação evangelizadora, 
que enunciamos a seguir:

4. 1. “Ser uma Igreja em estado permanente de missão”:
“Jesus Cristo, o grande missionário do Pai, envia, pela força do Es-
pírito, seus discípulos em constante atitude de missão ‘Ide pelo mundo 
inteiro e anunciai a Boa-Nova a toda criatura!’ (Mc 16,15)”;

4. 2. “Casa da iniciação à vida cristã”: “desenvolver, em nossas 
comunidades, um processo de iniciação à vida cristã que conduza a um 
encontro pessoal, cada vez maior com Jesus Cristo”
(DAp, n 289);

4. 3. “Lugar da animação bíblica da vida e da pastoral”:
“Vinculado à iniciação à vida cristã, o atual momento da ação evange-
lizadora convida o discípulo missionário a redescobrir o contato pes-
soal e comunitário com a Palavra de Deus como lugar privilegiado de 
encontro com Jesus Cristo”(DAp nn.247-249);

4. 4. “Comunidade de comunidades”:  “O discípulo missionário 
de Jesus Cristo faz parte do Povo de Deus (cf.1Pd 2,0-10; LG n.9) e 
necessariamente vive sua fé em comunidade. ‘ A dimensão comuni-
tária é intrínseca ao mistério e à realidade da Igreja, que deve refle-
tir a Santíssima Trindade’ (DAp,n 304). Sem vida em comunidade, 
não há como efetivamente viver a proposta cristã, isto é, o Reino de 
Deus”(DGAE, N.56);

4. 5. “A serviço da vida plena para todos”: “Eu vim para que todos 
tenham vida e a tenham em abundância” (Jo10,10).
 Estes aspectos ou Urgências na ação evangelizadora encon-
tram-se inevitavelmente ligados, de tal modo que assumir um deles 
exige que se assumam os outros. Estão sempre presentes na vida da 
Igreja, pois se referem a Jesus Cristo, à Igreja, à vida comunitária, à 
Palavra de Deus como alimento para a fé, à Eucaristia como alimento 
para a vida eterna e para o serviço ao Reino de Deus (cf. DGAE: 2011-
2015,28-29).
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5. URGÊNCIAS ELEITAS NA 9ª ASSEMBLEIA
DIOCESANA DE PASTORAL

A) Primeira Urgência:
 Igreja em estado permanente de missão.

Proposta: Trabalhar com as Santas Missões Populares: Visitas mis-
sionárias com leigos preparados, buscando comunicar aos afastados 
a beleza da fé e a riqueza da mensagem do Evangelho, animando-os 
para um compromisso de fé e vida.

Meta:

 1 – Anunciar a todos a beleza da fé, abrindo-se ao processo de 
conversão pastoral, levando as paróquias para uma consciência deci-
didamente missionária.
 2 – Sair de nossa Igreja para ir ao encontro dos afastados, 
dos mais necessitados, resgatando e acolhendo aqueles que ainda não 
conhecem o Evangelho  e a vida em comunidade.
 3 – Formar lideranças leigas para ir ao encontro das famílias. 
Realizar visitas missionárias para que se possam levar as pessoas ao 
Evangelho, favorecendo o encontro pessoal com Jesus Cristo e a cons-
ciência de vida eclesial.
 4 – Fomentar a setorização das paróquias facilitando a proximi-
dade dos trabalhos pastorais e a dimensão comunitária da fé.

Passos:
 1 – Rearticular a estrutura do Conselho Missionário Diocesano 
(COMIDI)
 2 – Animar a implantação do Conselho Missionário nas  
Paróquias e Regiões Pastorais
 3 – Formar delegados em nível diocesano para implementar os 
trabalhos missionários.
 4 – Criar subsídios para a formação missionária, para as visitas 
missionárias nas famílias e ambientes sociais.
 5 – Fomentar a realização de Semanas Missionárias com a ju-
ventude, crianças e adultos a partir dos seus ambientes pastorais.

Responsáveis:
 1 – Conselho Diocesano de Pastoral.
 2 – Conselho Missionário Diocesano.
 3 – Conselho Pastoral Paroquial.
 4 – Conselho Missionário Paroquial.
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Recursos:
 1 – Material impresso (Apostilas, Jornais, Boletins etc.)
 2 – Meios de comunicação social (Internet, Rádio e TV)
 3 – Centros Missionários paroquiais.
 4 – Campanhas e Eventos que gerem recursos financeiros para 
que haja experiências missionárias em outras realidades eclesiais.
 5 – Conforme as responsabilidades os recursos serão diocesa-
nos ou paroquiais.

Datas:
 1 – A partir da promulgação do Plano de Pastoral, ou seja, ao 
longo dos próximos três anos.
 2 – 1º Semestre de 2013 – Formação Missionária
 3 – 2º Semestre de 2013 – Implantação dos Conselhos Mis-
sionários nas Paróquias

Lugares:
 1– Edifício Sede da Mitra Diocesana.
 2 – Instituto de Teologia da Diocese de Santo André.
 3 – Paróquia e Comunidades (multiplicação e execução)

B) Segunda Urgência:
 Igreja: casa de iniciação à vida cristã

Proposta: Processos de iniciação à vida cristã, com uma catequese de 
inspiração catecumenal, acentuando o aspecto celebrativo, em dinâmi-
ca permanente de encantamento pelo Cristo e pelo Reino.

Meta: Tendo em vista o encantamento pelo Cristo e pelo Reino de 
Deus:

 1 - Repensar a catequese na sua metodologia e nos seus con-
teúdos e restaurá-la de modo integral, através dos sacramentos, tendo 
como fio condutor o aprofundamento do conhecimento do mistério do 
Cristo, na intenção de levar o cristão a se assumir como discípulo mis-
sionário do Senhor na comunhão da vida celestial.
 2 – Para tanto, faz-se necessário formar, nesta perspectiva, os 
catequistas, as lideranças, os ministros e agentes em geral.

Passos:
 1. Formar e treinar todos os agentes (catequistas, lideranças, 
ministros), tendo em vista a urgência, resgatando a espiritualidade e 
as dimensões litúrgica e comunitária.
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 2. Elaborar Diretrizes em nível Diocesano que orientem os cate-
quistas/formadores com novo perfil de agente evangelizador. Elaborar 
parâmetros de iniciação à vida cristã.
 3. Acompanhar permanentemente os iniciados levando-os a 
vivenciar a fé no seu cotidiano. 
 4. Nos encontros fazer leitura orante da bíblia para que os pais 
e filhos façam a experiência da pessoa de Jesus.
 5. Implementar escola diocesana de catequese.  

Responsáveis:
 1. A comissão diocesana (assessorada por pessoas compe-
tentes, pelo Instituto de teologia, pelas diversas comissões existentes 
na Diocese) é responsável pelas metodologias, subsídios e definição de 
metas.
 2. Regiões pastorais e Paróquias.

Recursos:
 1. Conforme a responsabilidade, os recursos serão diocesanos, 
regionais ou paroquiais.
 2. Material elaborado pela Diocese/ Subsídio Diocesano. 
 3. Recursos humanos (catequistas), materiais ( livros didáticos, 
a bíblia, dinâmicas, material reciclados, Catecismo da Igreja Católica) 
e financeiros.
 4. Meios de Comunicação.

Datas: 
 1. Imediato e permanente.
 2. Primeiro semestre de 2013 (formações) – Triênio 2013 – 
2015 para demais ações.

Lugares: Nas Comunidades e Paróquias.

C) Terceira Urgência:
 Igreja: lugar de animação bíblica da vida e da pastoral

Proposta: Círculos Bíblicos, CEBs, Grupos de Reflexão, Grupos de Es-
tudo - Escola da Palavra/Fé.

Meta:  Tornar o estudo bíblico mais abrangente, regular e aprofundado 
nas paróquias, não apenas para os agentes de pastoral, mas para todo 
o povo.
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Passos: 
 1. Implantar em todas as paróquias Cursos Bíblicos regulares; 
 2. Tornar a Lectio Divina mais conhecida e disseminada em to-
dos os grupos, pastorais e movimentos paroquiais. 
 3. Cada paróquia deve ter, obrigatoriamente, ao menos uma 
modalidade de estudo bíblico regular para oferecer aos seus paroqui-
anos.

Responsáveis: Padre e o Conselho Pastoral Paroquial (CPP).

Recursos: Subsídios da equipe bíblico-catequética da Diocese  e o 
Jornal Boa Notícia.

Data: A partir de 22 de fevereiro de 2013.

Local: Nas Paróquias.

D) Quarta Urgência
 Igreja: comunidade de comunidades

Proposta: Efetivar o projeto “Paróquias e Comunidades Irmãs”: Soli-
dariedade econômica e pastoral com as realidades mais sofridas de 
nossa Diocese.

Meta: Obter a comunhão e solidariedade efetivas entre as paróquias 
no campo econômico e pastoral, tendo presente a opção preferencial 
pelos pobres, criando assim a consciência de pertença à Diocese.

Passos:
 1. Mapear a Diocese, paróquia a paróquia, para conhecer a re-
alidade econômica, pastoral, social e conhecer as realidades mais so-
fridas da Diocese
 2. Estabelecer o plano de interajuda 
 3. Acompanhar e avaliar, periodicamente, a execução do plano 
de interajuda.

Responsáveis: Trabalho em conjunto dos Conselhos Econômicos, de 
Presbíteros e Coordenação Diocesana de Pastoral, que estabelecerão 
critérios para a interajuda.

Recursos: Recursos humanos e financeiros disponíveis.
Datas: A partir do segundo semestre de 2013.
Local: Paróquias e Diocese.
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E) Quinta Urgência:
 Igreja a serviço da vida plena para todos

Proposta: Pastoral Familiar (com destaque para os casos especiais); 
pastoral da Criança; Pastoral da Pessoa Idosa; Pastoral da Saúde: 
visita aos doentes e presença nos hospitais; Pastoral da Sobriedade: 
Atenção à violência e às drogas; Comissão de Defesa da Vida; Pastoral 
da Juventude; Pastoral do Menor.

Meta: 
 1. Promover o levantamento da situação pastoral das pastorais 
elencadas na proposta  da 5ª Urgência,  em cada paróquia, procurando 
implementá-las a partir da realidade paroquial, dinamizando-as no es-
pírito da Pastoral de Conjunto. 
 2. Criar um fórum de pastorais para articular o trabalho em 
nível diocesano e nas ações específicas nas paróquias favorecendo o 
compromisso dos discípulos missionários a serviço da vida plena para 
todos na evangélica opção preferencial pelos pobres.

Passos: 
 1. Fazer o levantamento da situação pastoral utilizando uma 
ficha de avaliação da situação pastoral.
 2. Criar ou implementar as pastorais nas comunidades paroqui-
ais. 
 3. Criar o Fórum Diocesano de Pastorais.
 4. Promover a capacitação dos agentes de pastoral a partir dos 
subsídios fornecidos pelas comissões episcopais que englobam cada 
uma das pastorais listadas na proposta da 5ª urgência.
Responsáveis: Conselho Diocesano de Pastoral, Párocos e agentes 
de pastoral.

Recursos: 
 1. Parcerias com os diversos profissionais que atuam nas áreas 
das pastorais elencadas na proposta da 5ª urgência
 2. Subsídios formativos fornecidos pela CNBB e pela Diocese
 3. Recursos financeiros arrecadados por eventos promovidos 
pelas pastorais.

Data: 2013-2015.

Local: Diocese, Regiões Pastorais e Paróquias.
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6. ACOMPANHAMENTO DO 7° PLANO DIOCESANO 
DE PASTORAL

 1. O acompanhamento será feito pela Coordenação Diocesana 
de Pastoral que é composta pelo Bispo Diocesano, o Vigário-Geral, o 
Coordenador Diocesano de Pastoral, os Coordenadores das oito Regiões 
Pastorais, a Secretária Episcopal e a Secretária do Centro Diocesano 
de Pastoral.
 2. Cada Coordenador de Região Pastoral fará a ponte entre a 
Região que coordena e a Coordenação Diocesana de Pastoral.
 3. Casos pontuais serão tratados pela Coordenação Diocesana 
de Pastoral com a atenção que o assunto exigir.  

“Pela Fé, os discípulos formaram a primeira comunidade reunida à 
volta do ensino dos apóstolos, na oração, na celebração da Eucaristia, 
pondo em comum aquilo que possuíam para acudir às necessidades 
dos irmãos” -cf. At 2,42-47 (A Porta da Fé, 13).

Ano da Fé
2012 - 2013
Ano da Fé
2012 - 2013
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7. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES PASTORAIS:
CONSELHO DIOCESANO DE PASTORAL

 Ao Conselho Diocesano de Pastoral compete, sob a autoridade 
do Bispo, examinar e avaliar as atividades pastorais na Diocese (cf. 
Cân. 511). 
 Caberá ao Conselho Diocesano de Pastoral avaliar as propostas 
eleitas para cada Urgência da Ação evangelizadora/pastoral, segundo 
os objetivos e critérios de ação estabelecidos pela Assembleia Dio-
cesana, tendo presentes: metas (o quê), passos (como), responsáveis 
(quem), recursos (com quê), data (quando) e lugar (onde) (cf. DGAE, 
136).

“IDE E FAZEI DISCÍPULOS ENTRE TODAS AS NAÇÕES”
(Mt 28,19)
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8. SIGLAS USADAS:

AA: Apostolicam Actuositatem (Decreto sobre o apostolado dos
leigos)

AG: Ad Gentes (Decreto sobre a atividade missionária da Igreja)

Cân.: Código de Direito Canônico

CD: Chistus Dominus (Decreto sobre o múnus pastoral dos bispos)

ChL: Christifidelis Laici

COMIDI: Conselho Missionário Diocesano

DAp: Documento de Aparecida

DGAE: Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil

DI: Discurso Inaugural do Papa Bento XVI (Aparecida)

DSD: Documento de Santo Domingo

EAm: Ecclesia in America 

LG: Lumen Gentium

NMI: Novo Millennio Ineunte

OR.: L’Osservatore Romano
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