
PROJETO DE SETORIZAÇÃO



ONDE O CRISTÃO DEVE ESTAR?

No início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o 
encontro com um acontecimento, com uma Pessoa que dá à vida um novo 

horizonte e, desta forma, o rumo decisivo. (Bento XVI)

Com obras e gestos, a comunidade missionária entra na vida diária dos outros, 
encurta as distâncias, abaixa- -se – se for necessário – até à humilhação e 

assume a vida humana, tocando a carne sofredora de Cristo no povo. 

Os evangelizadores contraem assim

o «cheiro das ovelhas», e estas 

escutam a sua voz. 



Toda a experiência autêntica de verdade e de beleza procura, por si mesma,
a sua expansão; e qualquer pessoa que viva uma libertação profunda
adquire maior sensibilidade face às necessidades dos outros.

Todos têm o direito de receber o Evangelho

Os cristãos têm o dever de o anunciar, não como quem impõe uma nova
obrigação, mas como quem partilha uma alegria, indica um horizonte
estupendo, oferece um banquete apetecível.

A Igreja não cresce por proselitismo, mas por atração



PARÓQUIA:

COMUNIDADE 
DE 

COMUNIDADES



É preciso que a paróquia esteja realmente em contato com as famílias e com a 
vida do povo e não se torne um estrutura complicada, separada das pessoas, 

nem um grupo de eleitos que olham para si mesmos.

A paróquia é presença eclesial no território onde está inserida.

É comunidade de comunidades, santuário onde os sedentos vão beber para 
continuar a caminhar

A centralização excessiva impede a dinâmica missionária



Prefiro uma Igreja 
acidentada, ferida e 
enlameada por ter 

saído pelas 
estradas, a uma 

Igreja enferma pelo 
fechamento e a 

comodidade de se 
agarrar às próprias 

seguranças.



“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» (Mc 6, 37)



“A pastoral em chave missionária 

exige o abandono deste cômodo 

critério pastoral: ‘fez -se sempre 

assim’. 

Precisamos ser ousados e criativos 

nesta tarefa de repensar os 

objetivos, as estruturas, o estilo e os 

métodos evangelizadores das 

respectivas comunidades.” EG 33





Somos chamados a estar em unidade com a Igreja na Brasil e em 

todo continente, abraçando as prioridades do 8º Plano Diocesano 

de Pastoral, à luz do Documento de Aparecida: 

"Precisamos constituir na Paróquia comunidades família em 

setores para fomentar a vida em comunidade e responder mais 

rápida e concretamente a necessidade do outro.”



Em nosso caminho sinodal, 
fez-se presente de maneira 
muito forte a consciência da 
necessidade de sermos uma 
Igreja em saída, em estado 

permanente de missão 
voltados sobretudo para as 

periferias geográficas e 
existenciais. Com efeito, a 
Constituição Sinodal nos 

orienta: 

“a categoria dos pobres 
funciona como âncora; ao se 
chegar aos pobres, que são 

os últimos, chegou-se a 
todos...”. (p.160)



8º PLANO DIOCESANOD E PASTORAL

“ Ser uma Igreja que fortaleça a Cultura e 
Espiritualidade do Acolhimento em permanente 

Ação Missionária”

Itinerários com foco no Acolhimento e Missão



PROJETO DE SETORIZAÇÃO

O que se espera 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.

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.



O QUE É SETOR MISSIONÁRIO?

• Um setor missionário é uma realidade geográfica, social, virtual
que se encontra no território da menor unidade de identificação,
mas que ainda aglutina pessoas de diversas famílias.

• As próprias pessoas aludem a estas realidades nosso jeito de falar
“ sou do ...”, “ moro perto de “

• Pode ser uma rua, um bairro, uma associação esportiva, uma zona
de comércio, uma escola, um hospital, uma condição.

• Setor é onde a pessoa se identifica como pertença

• Lugar onde todos tem as mesmas provações, são constituídas
pelos mesmos fatores



O TRABALHO EM SETORES 
POSSIBILITA

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

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

• Trabalhar a catequese e a doutrina

• Conduzir aos sacramentos

• Fazer o convite a participação da comunidade

• Acompanhar as famílias que chegam

• Fortalecer os grupos de rua novena, terço...



• Conhecer melhor a realidade e necessidade das 
famílias 

• Fazer das famílias um canal com vínculo a todas as 
pastorais

• Dinamizar o trabalho pastoral de evangelização

• Resgatar a família como 1ª Igreja

• Valorizar as famílias enquanto protagonistas da 
evangelização

• Evangelizar e fortalecer as famílias na fé católica

• Descentralizar secretaria (informações) 

• Acompanhar as famílias católicas de cada rua nas 
suas necessidades de fé



VIVÊNCIA INFORMAL DA FÉ

A diferença dessas atividades com a das pastorais é 
que as pastorais respondem a necessidades pontuais 

da vida de alguém, enquanto esta pequena 
comunidade têm um caráter mais cotidiano, 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 caótico à 

luz da fé, da palavra de Deus e da fraternidade, 
ajudando-os a sentir o chamado de Deus nas 

situações cotidianas de sua vida.



PASSOS PARA SETORIZAÇÃO

1º passo: 
Levantamento do 

território 
paroquial

2º passo: 
Organizar os 

setores

3º passo: Formular 
uma estratégia

4º passo: Formar 
as referências dos 

setores
5º passo: Acompanhamento



1º PASSO - LEVANTAMENTO DO TERRITÓRIO PAROQUIAL

•Definição/reavaliação dos territórios em nível diocesano

•Levantamento quantitativo da geografia da ação pastoral

➢ Onde moram os fiéis?

➢ Como vêm à Igreja?

➢ Onde atuam as pastorais?

➢ Onde os fiéis se encontram?

➢ Quais as lacunas geográficas?

➢ Quais as realidades não territoriais (hospital, presídio, associações, centros

de educação etc.)?

•Levantamento qualitativo do perfil da ação pastoral:

➢ Qual o momento evangelizador do setor? (sacramental; formação

catequética; vida de comunidade, pastoral)

➢ 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!)

- Que referências os próprios moradores tem? pessoas, locais,

territórios, ruas, comércios, etc

- A própria referência delimita a área

- Talvez não haja representatividade nos setor, este deve ser

assumido por alguém da paróquia

- Três anos de visita para organizarmos um povo

- Esse membro formará lideranças, que farão parte do COMIPA

•Quais são os setores já existentes na paróquia? (Grupos de

rua; visitas do dízimo etc.)

•Traçar o perfil quantitativo/qualitativo de cada setor



Lideranças identificam estratégias

Projetos únicos e específicos

•Quais as forças com as quais a paróquia pode

contar?

•Quais as estratégias que serão usadas para

consolidar comunidades de fé.

3º PASSO : FORMULAR UMA ESTRATÉGIA  



4º PASSO FORMAR AS REFERÊNCIAS DOS SETORES

•Formação básica: Algumas noções mais essenciais sobre

a Bíblia e a Igreja.

•Formação prática: 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.

•Proximidade

o Reuniões periódicas

o Visitas do pároco/vigário

o Partilha entre os líderes



A Setorização é posterior à visita

Esforço contínuo de setorização

COMIRP e COMIDI – Apoio às paróquias na 
formação, planejamento, subsídios, fichas, 

sistemas



Pai de bondade, para vossa glória,
queremos continuar a caminhar juntos,

em comunhão, como Igreja,
seguindo vosso Filho Jesus.

Somos povo peregrino
e desejamos ouvir o que o Espírito Santo nos diz.

Queremos celebrar nossa vocação,
vivendo o sonho missionário de chegar a todos.

Ensinai-nos a ser servidores do Reino de vida plena,
planejando a pastoral com os pobres e sofredores.
Enviai vosso Espírito para renovar nossa Diocese

e conduzir-nos à salvação eterna.
Amém!


