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Metas para a evangelização paroquial 

 

As metas da Ação Evangelizadora descritas abaixo foram assumidas 

pela CNBB, e as mesmas estão contempladas no Plano de Ação 

Evangelizadora da Diocese, que encontrará seu espaço de execução na 

comunidade paroquial. As metas se distinguem em três âmbitos: 

 

a-)Promoção da pessoa e de sua dignidade 

A comunidade é o espaço para favorecer o crescimento da pessoa 

rumo à grande meta cristã, a santidade, num contínuo processo de conversa. 

Cada pessoa seja estimulada a viver a sua natureza originária de ser imagem e 

semelhança de Deus. Esta consciência ajudará a pessoa na superação do 

relativismo ético que vive o tempo atual. A promoção da pessoa acontece na 

comunidade e se relaciona com a organização da sociedade. 

 

b-) Renovação da comunidade 

A ação evangelizadora da Igreja enfrenta também o desafio de fazer 

a comunidade eclesial crescer na comunhão, alimentada pela palavra de Deus, 

pela oração e pelos sacramentos, tendo em vista a superação de todo 

individualismo, o enfraquecimento da família e da vida comunitária. Assim, a 

Igreja, comunidade evangelizada e evangelizadora, cumprirá sua missão de 

confrontar os diferentes segmentos da sociedade com os valores do 

Evangelho, para garantir orientações éticas que tornem possível um mundo 

justo e solidário. 

 

c-)Participação na construção da sociedade justa e solidária 

É exigência de fé, resultado da missão de todo cristão, a participação 

profética através da política. Assim, a Ação Evangelizadora estará atenta às 

necessidades que interpelam a sensibilidade cristã, devendo colaborar na 

superação das contradições do crescimento econômico, cultural e tecnológico, 

contra a miséria, a fome e a exclusão. É também necessário tomar posição 

séria e assumir compromisso em favor do equilíbrio ecológico. 



As ações promovidas pelas pastorais e movimentos centrar-se-ão em 

• Atingir a pessoa na sua dignidade e conquista da santidade. A 

comunidade será o espaço de comunhão. A sensibilidade ética cristã 

resultará na transformação da sociedade. 

 

Processo pedagógico para a evangelização  

 

O processo pedagógico a ser considerado no Plano de 

Evangelização assumido pela Paróquia São Cristóvão é o mesmo da Diocese 

de Toledo e contempla as quatro exigências: 

a) Serviço: fazer-se presente nos ambientes a serem evangelizados, 

reconhecer seus valores e se fazer acolher numa disposição de serviço e 

solidariedade; 

b) Diálogo: tendo havido o processo de aproximação, o diálogo permite refletir 

sobre o sentido da vida, a fé em Deus, a oração e o motivo da missão; 

c) Anúncio: anúncio de Jesus Cristo que possa ser retamente entendido e 

acolhido suscita a fé; 

d) Testemunho: O anúncio suscitará o nascimento de uma comunidade que 

dê testemunho dos valores que acredita, celebra e vive. A unidade e a 

comunhão é um dos principais valores no campo do testemunho, necessário 

para que a comunidade seja autêntica, apesar da diversidade de pessoas e 

pensamentos. 

O anúncio promovido pela Ação Evangelizadora da comunidade 

paroquial traz consigo a responsabilidade de oferecer o acesso à Palavra de 

Deus, à celebração Eucarística e aos demais sacramentos, e de cuidar da 

caridade fraterna e do serviço aos pobres. Essa responsabilidade é entendida 

segundo o tríplice múnus: 

 

a-) Ministério da Palavra 

A escuta e a acolhida da Palavra são fundamentais para a vida e 

missão da Igreja, sobretudo da Diocese de Toledo, neste processo de 

implantação dos Conselhos Pastorais das Comunidades Paroquiais. A 

comunidade se alimenta da Palavra e se torna serva da Palavra. Tal ministério 

será cultivado no anúncio explícito e autêntico na liturgia, na catequese, nas 



reuniões e encontros de cada Pastoral e Movimento Eclesial. É de fundamental 

importância que o mundo dos adultos receba atenção especial quanto ao 

acesso à formação bíblica, para cultivar, de modo especial, a Palavra nos 

ambientes familiares. 

 

b-) Ministério da Liturgia 

A liturgia é fonte e vértice da vida da Igreja. A maturidade da 

comunidade paroquial no compromisso com o Evangelho deverá resultar numa 

participação intensa nas celebrações, como espaço de celebração da fé e da 

vida. Para melhor compreensão, que a comunidade seja devidamente formada 

na compreensão litúrgica, e se chegue a uma consciência comunitária de que a 

liturgia é o coração do domingo. 

 

c-) Ministério da Caridade 

A comunidade amadurecida pela escuta da Palavra e a celebração 

na liturgia, cresce na comunhão fraterna e no serviço aos pobres, e à 

participação ativa na defesa dos direitos humanos e na vida política da 

comunidade. 

 

Dinamizar o CPP e CPCs. 

 

 

Propostas para articular a Ação Evangelizadora 

 

• Formação Contínua das lideranças.  

• Dinamizar os setores pastorais. 

• Dinamizar a estruturação dos Pequenos Grupos. 

• Motivar Setor Juventude. 

 

Pistas de Ação Pastoral Orgânica 

 

• Todas as iniciativas da Paróquia precisam seguir um eixo de conteúdo, 

baseado na Palavra de Deus. 



• Todos os esforços pastorais devem ser orientados para o encontro 

pessoal com Jesus Cristo Vivo. 

• Aprofundados pela dimensão litúrgica, entrada no mistério pascal de 

Cristo Salvador, em particular na Eucaristia. Trata-se de fidelidade na 

imitação do Mestre, sempre próximo, acessível, disponível a todos, 

desejo de comunicar vida em abundância. 

• Enfrentamento aos problemas: crianças de pais separados, drogas, 

álcool e outros vícios. 

• Educação para o amor aos adolescentes e jovens, incentivando as 

vocações. 

• Projetos de espiritualidade com todas as pastorais. 

• União das pastorais e movimentos. 

•  Fortalecimento das estruturas nos setores pastorais e criação de 

equipes próprias de animação e de coordenação, no intuito de organizar 

grupos de vida, de oração, de reflexão, de jovens, de adolescentes, de 

casais, de viúvas (os). 

• Fomentar as devoções populares... 

• Criar ministério da Palavra para servir os setores na escuta, 

aconselhamento e oração. 

 


