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APRESENTAÇÃO
No contexto de um mundo cada vez mais urbano, através das metas deste Plano de Pastoral, esperamos
iluminar as ações de cada Comunidade em resposta aos desaﬁos humanos, religiosos, sociais, políticos e culturais
que atingem a todos indiscriminadamente. (Cf. CNBB, Doc. 109, §203)
Mais do que um documento, esse itinerário de objetivos, metas e ações pastorais é um testemunho, uma prova
palpável do espírito de comunhão, da espiritualidade e das respostas da Igreja Diocesana às urgentes carências e
necessidades de nosso povo. Ele está em comunhão com a Igreja no Brasil e foi iluminado pelo princípio dos 4
Pilares da Comunidade – Casa (Palavra, Pão, Caridade e Ação Missionária) apresentada nas Diretrizes Gerais da
Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil de 2019 a 2023 (CNBB, Doc. 109). Portanto, este instrumento não deve ser
apenas lido, ou, simplesmente folheado, ele dever ser estudado, meditado, rezado a ﬁm de se tornar o alicerce que
manterá ﬁrme a vivência e a ação pastoral e missionária em cada Comunidade Paroquial.
Foi Nosso Senhor quem ordenou: “Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos
...” (Mt 28, 19a). Mais do que nunca, o mundo clama por anunciadores, discípulos missionários que proclamem a boa
nova, de forma acolhedora, atual e querigmática. Ir ao encontro, sair para anunciar, acolher aos que retornam, a isso
chamamos PASTORAL-MISSÃO. Para que sejamos bem-sucedidos são necessários foco, planejamento,
prioridades e metas bem deﬁnidas. É isso que aqui apresentamos.
Concluímos este Plano de Pastoral em conjunto e é com a colaboração de todos que chegaremos a sua
concretização, criando Paróquias setorizadas e missionárias em vista de uma Diocese em saída, ao encontro das
diversas realidades, anunciando o Evangelho e formando os Discípulos Missionários de Jesus Cristo. (Cf. DAP, §103)
Jaboticabal, 20 de janeiro de 2020.

Dom Eduardo Pinheiro da Silva, SDB
Bispo Diocesano

Pe. João Nicácio Pereira

Pe. Bruno Cesar Siqueira

Coordenador de Pastoral Diocesano

Vice Coordenador de Pastoral Diocesano
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OBJETIVO GERAL DA AÇÃO EVANGELIZADORA
DA IGREJA NO BRASIL
“EVANGELIZAR
no Brasil cada vez mais urbano,
pelo anúncio da Palavra de Deus,
formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo,
em Comunidades Eclesiais Missionárias,
à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres,
cuidando da Casa Comum
e testemunhando o Reino de Deus rumo à plenitude. ”
(CNBB, DOC 109, pág. 13)
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A PARÓQUIA QUE SONHAMOS
[Cf. CNBB, Doc. 100, n. 319 e Doc. 109]

A Diocese de Jaboticabal, na unidade de todas as suas comunidades, as suas forças evangelizadoras e com a
graça de Deus, motivará para que nestes próximos anos cada uma de suas paróquias:
✓ faça de Jesus Cristo o centro da vida de cada pessoa;
✓ celebre a Eucaristia e os demais Sacramentos de maneira bem preparada, piedosa e cativante;
✓ medite a Palavra de Deus pela Leitura Orante e tenha cursos bíblicos;
✓ organize retiros e outros momentos fortes de espiritualidade;
✓ seja mariana e valorize a devoção popular como meio de acesso a uma vida de inserção na Igreja;
✓ garanta momentos ordinários de formação para o Povo de Deus;
✓ valorize o laicato e incentive a formação de novos líderes e para os ministérios leigos;
✓ forme pequenas Comunidades Eclesiais Missionárias a partir dos passos do Projeto “Setorizar para Evangelizar”;
✓ una essas pequenas comunidades numa verdadeira rede através do anúncio querigmático, da fé e da caridade;
✓ promova as diversas vocações, principalmente as sacerdotais e religiosas;
✓ potencialize o trabalho pastoral junto às famílias e aos jovens;
✓ estabeleça o CPP e o CAEP, garantindo a comunhão e a participação;
✓ acolha a todos, especialmente os afastados, atraindo-os para vida em comunidade, expressão da missão;
✓ viva a caridade e faça a opção preferencial pelos pobres;
✓ faça da igreja matriz e suas comunidades centros de evangelização da cultura urbana;
✓ seja ponto de referência na sociedade, em diálogo com o poder público, as entidades, as outras igrejas;
✓ seja presença viva na cidade, em seus eventos, cerimônias e momentos fortes;
✓ dê maior atenção às famílias presentes nos condomínios e conjuntos de residências populares;
✓ garanta a comunhão com a totalidade da diocese;
✓ utilize os recursos da mídia e as novas formas de comunicação e relacionamento;
✓ seja uma Igreja "em saída missionária".
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A DIOCESE PRESENTE NAS PARÓQUIAS

A GRANDE COMUNIDADE - CASA
Cada Paróquia deve estar
construída sobre
4 fundamentos (pilares):
PALAVRA, PÃO, CARIDADE E
AÇÃO MISSIONÁRIA e, uma vez
aberta para acolher, também
se encontra aberta para enviar
os discípulos missionários.
(cf. CNBB, Doc. 109, §144)

A Igreja é a Casa de Deus,
comunidade de Seus ﬁlhos e
ﬁlhas, onde cada pessoa é
chamada a entrar, conviver,
celebrar, se formar, capacitarse para sair e construir um
mundo melhor,
o Reino de Deus.
(cf. CNBB, Doc. 109, §19 e §20)

Para viver este compromisso,
a Diocese assume o
Projeto Carro-Chefe:
“Setorizar para Evangelizar”...

... concentrando-se em 3
grupos especíﬁcos para os
próximos anos:
POBRES, FAMÍLIAS E JOVENS.

FOCOS:
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PRIORIDADE PASTORAL
OBSERVAÇÕES GERAIS DO PROJETO
“SETORIZAR PARA EVANGELIZAR”

DIOCESE NOSSA SENHORA DO CARMO
JABOTICABAL - SP

Projeto

SETORIZAR
EVANGELIZAR
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1. A partir de séria avaliação e reorganização local, cada paróquia já tem condições
de estruturar seu jeito de fazer MISSÃO PERMANENTE garantindo que todos os
quarteirões, bairros, grupos sejam constantemente visitados e, as pessoas, atendidas em suas necessidades. Deste modo, as COMUNIDADES ECLESIAIS
MISSIONÁRIAS, mencionadas no novo PPD, cada vez mais se concretizarão, tornando realidade o pedido do Papa Francisco de uma Igreja sempre em saída.
2. As visitas podem ser feitas por grupos já constituídos da paróquia: os missionários
sejam, preferencialmente, os já engajados nos diversos grupos, pastorais e movimentos paroquiais.
3. Os responsáveis estejam atentos à chegada de novas pessoas e de novos estabelecimentos naquelas áreas especíﬁcas que coordenam.
4. É necessário que o pároco mantenha reunião periódica com os coordenadores.
5. É essencial que o CPP e o CAEP estejam totalmente sintonizados com o projeto
da setorização e missão.
6. É prudente fazer uma previsão de gastos e colocar no orçamento do ano.
7. É fundamental trabalhar com cronograma e metas.
8. É importante deﬁnir uma pessoa na equipe central para registrar e arquivar tudo o
que acontece.

Esse projeto “SETORIZAR PARA EVANGELIZAR” deve empolgar a todos,
pois não é, simplesmente, uma nova organização estrutural,
mas uma verdadeira dinâmica eclesial e espiritualidade pastoral de uma
“Igreja em saída”, gerando assim, no meio do povo,
as pequenas comunidades eclesiais missionárias.
(Cf. Papa Francisco. Evangelii Gaudium: Sobre o Anúncio do evangelho no Mundo Atual, §20 e §25 e CNBB, Doc. 109)
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FOCOS PASTORAIS
À luz das novas DGAE (CNBB, Doc. 109), da Assembleia de Pastoral Diocesana, das avaliações e
contribuições apresentadas principalmente na Reunião Geral do Clero e no Encontro do Bispo com os CPPs,
nestes próximos 3 anos, FOCAREMOS 3 áreas pastorais:

O mundo e a cultura urbana trazem muitos avanços do ponto de vista tecnológico e do acesso à informação, mas em
contrapartida, geram muito isolamento, exclusão e contrastes sociais. Evangelizar a cultura urbana é imprescindível, não só
com palavras, mas aproximando-se dos sofreadores, dos excluídos, dos menos favorecidos em todos os níveis. O Papa
Francisco insiste em dizer que deseja uma “Igreja pobre para os pobres”. Para tanto, precisamos de líderes leigos que não
tenham medo de se envolver na pastoral e na política, de uma Igreja acolhedora e promotora da paz e fazer a evangélica
opção preferencial pelos mais pobres. (Cf. EG, §198 e CNBB, Doc. 109, §105 ao §110)

A Família (Casa), é o lugar privilegiado do encontro e do diálogo com Jesus nos Evangelhos. Devolver a fé, a oração e o amor
às famílias é uma urgência cada dia maior. A Exortação Apostólica Amoris Laetitia, do Papa Francisco, provoca todos os
batizados a ir ao encontro das famílias, pois elas são o ponto de chegada da nossa ação pastoral e o ponto de partida para a
vida em comunidade, o berço da vida, que deve ser digna e defendida desde a concepção até seu ﬁm natural.
(Cf. AL, §88 e CNBB, DOC. 109, §73 e §138)

A Igreja escuta a voz de Deus também por meio dos Jovens, faz uma opção preferencial por eles (DP, n. 1186-1187) e deve
acolhê-los, respeitá-los e acompanhá-los. É vital às comunidades ajudar cada jovem a descobrir sua VOCAÇÃO batismal e
propor caminhos que o leve a fazer escolhas acertadas, rumo à plena realização e santidade. É também através dos Jovens
que a Igreja se renova e perpetua; jovens evangelizando jovens é uma meta urgente. (Cf. CNBB, Doc. 109 §119)
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POM - Pontifícias Obras Missionárias, Campanha 2017.

