
I. O projeto de Setorização 

O que se espera (sonha) da setorização 

Como seria uma paróquia “setorizada”? Não se trata apenas de uma definição geográfica, nem de apenas 
uma nova divisão pastoral. Antes, a setorização representa uma nova fase no esforço evangelizador da 
Igreja, necessária para o atual momento. Podemos sinteEzar a meta da setorização como: a construção, 
consolidação e animação de comunidades de fé no interior do território paroquial para que todo o 
território sinta o abraço do Cristo, o Emmanuel. Desta maneira, seguem três princípios norteadores: 

• Decentralizar a acolhida – Tornar mais capilar e menos burocráEca os processos paroquiais.  

• Encurtar as distâncias - IdenEficar e superar as coisas que distanciam as pessoas da Igreja (dist. 
Geográfica, tempo, cultura, preconceito, ignorância, etc.) 

• Vivência da fé em pequenas comunidades de maneira mais informal que buscam juntos fazer a vontade 
de Deus no coEdiano 

Os Fiéis - os desEnatários da setorização 

Se na história recente da Igreja, muito se trabalhou com as lideranças, promovendo o protagonismo dos 
leigos através da organização em iniciaEvas como a Ação Católica e posteriormente, as pastorais, os 
conselhos etc., agora nossa atenção volta para a vivência mais informal da fé. Não é o caso de manter um 
livro ata, marcar tudo na agenda da paróquia e elaborar processos burocráEcos. Tudo isso é importante e 
necessário para diversas realidades da vida da Igreja, mas também precisa da parte mais simples e 
orgânica, de pequenas comunidades que juntos vivem a fé e discernem a vontade de Deus 
concretamente na sua vida: ajudar um vizinho necessitado, visitar para rezar com alguém que perdeu um 
ente querido, celebrar o aniversário de alguém com um bolo e refrigerante; nada disso precisa de grande 
organização. A diferença dessas aEvidades com a das pastorais é que as pastorais respondem a 
necessidades pontuais da vida de alguém, enquanto esta pequena comunidade têm um caráter mais 
coEdiano, sem uma especificidade que lhe caracteriza a não ser justamente uma comunidade de seguidores 
de Jesus. A meta é de dar as ferramentas para estas comunidades navegarem nosso mundo tão caóEco à luz 
da fé, da palavra de Deus e da fraternidade, ajudando-os a senEr o chamado de Deus nas situações 
coEdianas de sua vida. 

Os passos da setorização: 
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CONSELHOS 
CANÔNICOS E 

AGENTES DE PASTORALFIÉIS DA  PARÓQUIA

Vivência coEdiana da fé 
(ajudar um vizinho, rezar o terço na casa, 

celebrar um aniversário etc.)

Vivência Pastoral:  
Livro ata, agenda paroquial, planejamento, 

processos burocráEcos, etc.)
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1º - Levantamento do território paroquial 
• Definição/reavaliação dos territórios em nível diocesano 
• Levantamento quanEtaEvo da geografia da ação pastoral 

o Onde moram os fiéis? 
o Como vêm à Igreja?  
o Onde atuam as pastorais? 
o Onde os fiéis se encontram? 
o Quais as lacunas geográficas? 
o Quais as realidades não territoriais (hospital, presídio, associações, centros de educação 

etc.)? 

• Levantamento qualitaEvo do perfil da ação pastoal: 
o Qual o momento evangelizador do setor? (sacramental; formação catequéEca; vida de 

comunidade, pastoral) 
o Quais as referências que as pessoas têm da Igreja? 

▪ Pessoas? 
▪ Locais/espaços? 
▪ Tempos/ datas? 

2º passo: Organizar em setores 
• Quais as áreas que emergem do levantamento? (atenção às referências!) 
• Quais são os setores já existentes na paróquia? (Grupos de rua; visitas do dízimo etc.) 
• Traçar o perfil quanEtaEvo/qualitaEvo de cada setor 

3º passo: Formular uma estratégia 
• Quais as forças com as quais a paróquia pode contar? 
• Quais as estratégias que serão usadas para aEngir os setores (para consolidar comunidades de fé).  

o Exemplos:  
▪ Santuário da vida (famílias pilotos) 
▪ Igreja em células 
▪ Novenas, círculos bíblicos 

4º passo: Formar as referências dos setores 
• Formação básica: Algumas noções mais essenciais sobre a Bíblia e a Igreja. 
• Formação práEca: sobre o papel específico como referências no setor.  

5º passo: Acompanhamento 
• Comunicação: Estabelecer uma linha de comunicação mais direta possível para que as coisas sejam 

resolvidas sem grandes demoras ou burocracias. Tais como: 
• Proximidade 

o Reuniões periódicas 
o Visitas do pároco/vigário 
o ParElha entre os líderes 
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