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PRIORIDADES ASSUMIDAS  

 
Viver o ano de 2008 na perspectiva da revisão do atual Plano de Pastoral da Arquidiocese, à 

luz do Documento de Aparecida e das novas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja 
no Brasil a serem aprovadas pelos bispos no próximo ano. Além de objetivo claro, o novo Plano 
de Pastoral deve estabelecer metas a curto, médio e longo prazo, a partir de quatro eixos 
inspiradores: 
 

1. Ação evangelizadora e pastoral que leve as pessoas ao encontro com Jesus Cristo 
e se tornem discípulos missionários 

a) Colocar a Palavra de Deus como centro da vida e incentivar a prática da leitura orante 
da Bíblia 

b) Priorizar a liturgia com destaque para as celebrações dos sacramentos e valorizar o 
Domingo, Dia do Senhor, em todas as comunidades. 

c) Oferecer retiros espirituais para as lideranças a fim de alimentar a mística cristã 
 
2. Conversão Pastoral 
a) Fortalecer a Pastoral Orgânica centrada na comunidade eclesial envolvendo o clero, 

pastorais e movimentos. Para isso, deve-se valorizar a organização dos Conselhos 
Pastorais, em todas as instâncias. 

b) Aplicar o Plano de Catequese em articulação com o Plano Missionário 
c) Cuidar da acolhida considerando a diversidade, especialmente através do Ministério da 

Visitação e do GAM  
d) Oferecer formação a padres, religiosos (as), diáconos, seminaristas e leigos, para que 

cada um, na sua função, tenha clareza de sua missão. 
e) Valorizar a religiosidade popular 

 
3. Renovação das paróquias 
a) Descentralizar pastoralmente as paróquias, fortalecendo as CEB’s, a fim de que nossas 

paróquias se tornem rede de comunidades, comunidade de comunidades. 
b) Fortalecer os grupos de reflexão e tê-los como espaço de formação de novos discípulos 

missionários de Jesus Cristo 
c) Investir nos ministérios leigos que sirvam às comunidades organizadas 

 
4. Opção pelos pobres 
a) Assumir, com maior empenho, as Pastorais Sociais  
b) Conhecer o rosto dos pobres da Arquidiocese e dar atenção especial aos moradores de 

rua, pessoas com deficiência e migrantes 
c) Colocar em prática a Carta do III Fórum Social 
d) Implementar a Agenda 21 
 

 
 
 


