
 

 

ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO – REGIÃO EPISCOPAL BELÉM 

ASSEMBLEIA 2015 

Tema: Testemunha de Jesus Cristo na Cidade 

Lema: É preciso avançar! 

 

Primeira parte – Reflexão 

1) Estamos realmente sendo testemunhas de Jesus Cristo?  

 

Vila Alpina: Estamos caminhando, porém não atingimos nossos objetivos (despertar novos cristãos ao 

compromisso). Há muitas pessoas com pensamentos envelhecidos que prejudicam nossos trabalhos. 

 
Conquista: Falta muito para chegarmos a testemunhar. Estamos a caminho. Procuramos..., mas deixamos 

a desejar. Mas antes seria necessário haver mais união entre as Pastorais. /Sim, pela participação ativa dos 
movimentos e pastorais na execução das propostas da paróquia. Sim, mas precisamos insistir mais nosso 
testemunho ao mundo.  

 

São Mateus: vivemos nessa busca e acreditamos que sim. Estamos atentos àss pessoas que frequentam as 

missas; promovemos a Palavra de Deus nas visitas aos enfermos; no atendimento as pessoas necessitadas; 

na visitação dos batizandos; nos grupos de catequese; nos grupos de rua; através de celebrações bem 

preparadas; através da acolhida das pessoas; apoiando as lutas por melhores condições de vida (pastorais e 

movimentos sociais). Somos muito tímidos – falta ainda o encontro pessoal com o outro.   

 

Tatuapé: A maioria acha que sim. Estamos lançando sementes. Testemunhamos Jesus na tentativa de 

mostrar à comunidade a alegria do servir. Porém é mais fácil dar testemunho entre as pessoas da 

comunidade. Mas mesmo assim, às vezes falta testemunho dentro das próprias pastorais (fechamento).  O 

mais difícil é testemunhar fora da comunidade e diante de pessoas de outras denominações. Dar 

testemunho é também acolher a quem chega. Houve crescimento com relação à acolhida. (Mas o que fazer 

depois?) Precisamos ter a atitude de escutar mais o outro e de se abrir ao outro (aceitar o outro). Há uma 

preocupação em viver o TESTEMUNHO (estamos dando pequenos passos: presente nas atitudes e 

comportamento das lideranças, nos trabalhos pastorais e ações sociais) 

 
Sapopemba: Sim, estamos caminhando. Contudo, permanecemos bastante fechados no “intra-eclesial”. 

Muitas das pessoas que freqüentam nossas comunidades estão acomodadas. Precisamos  superar o 

comodismo , com um maior empenho para o processo de conversão pastoral. Precisamos ser uma 

comunidade mais missionária aberta e as realidades que nos cercam. 

2) Como estamos vivendo nas diversas instâncias organizativas da Igreja na Região Belém 

(comunidade, paróquia, setor, pastoral...) esse processo de conversão pastoral?  

 

Vila Alpina: De forma lenta uma vez que a Igreja é composta de pessoas de longa caminhada e não há 

renovação. Existe muito individualismo pastoral e imediatismo. Falta articulação das pastorais das paróquias. 

 

Conquista: Na comunidade falta união, participação nas formações; a Pastoral Social precisa divulgar mais 

suas atividades. Na paróquia: falta empenho das lideranças para ajudar as pessoas se aproximarem da 

comunidade; é precisos crescer na unidade entre as comunidades; articular a pastoral social; precisamos 

fortalecer a amizade entre os líderes das comunidades; falta motivação e organização //Um trabalho bonito: 

a celebração dos padroeiros com a participação de todas as comunidades; boa articulação pastoral - 

colaboração com o setor sempre que chamados; estamos buscando partilhar nossa ação evangelizadora com 



 

 

as comunidades vizinhas. Estamos renovando as lideranças e dando-lhes formação. No Setor: sentimos 

necessidade de mais partilha entre as paróquias do setor. A única coisa que o Setor tem tratado é sobre o 

Conselho Tutelar; Boas propostas, mas falta dinamismo, articulação das propostas, daí a falta de interesse. 

Na pastoral: falta união, compromisso dos coordenadores. Faltam novos membros para fortalecer as 

pastorais.  
 

São Mateus: Estamos dando passos, mesmo que ainda lentos. A conversão é um desafio permanente.  
Ainda temos uma Igreja de clientes que dificulta a formação de discípulos missionários. É preciso sair mais 
da própria comunidade.  O individualismo é uma dificuldade na as comuni9dades. Não sabemos trabalhar  

em grupo. A conversão pastoral passa pela conversão pessoal, mudança de mentalidade e mudança de 
lideranças. Lideranças criam resistências à mudanças. Buscamos viver esse processo estando presentes nas 
formações da área, do setor e região. 

 
Tatuapé: Ainda precisamos sair da nossa zona de conforto. É um processo urgente mais exige paciência e 

perseverança. Mas sentimos bem forte a convocação de ser uma Igreja em saída que vai ao encontro do 
outro. Estamos buscando caminhos novos e um jeito novo de evangeliza, mas percebemos as dificuldades 
em inovar e incluir. É preciso abolir a ideia do “sempre foi assim” presente na mentalidade das lideranças. 

Há o desafio também ser Igreja em outros ambientes: escolas, hospitais 
 
Sapopemba: Temos dificuldade de participar de tudo o que nos é proposto e de conciliar todas essas 

atividades, pois os agentes de pastoral comprometidos estão sobrecarregados. Estamos a passos lentos no 
processo de conversão pastoral. 
 

3)Sentimos mudanças profundas no nosso agir ou estamos apenas “passando um verniz na 
superfície das nossas ações”? 
 

Vila Alpina: Algumas mudanças, mas somos imaturos a ponto de não abandonarmos os velhos costumes. 

Conquista: Sentimos alguma mudança; porém, temos muito a melhorar. Em muitos casos passamos 

apenas um verniz; em outros há sinais de mudança. Precisamos mudar, inovar... Estamos tentando.   

 
São Mateus: As mudanças acontecem mais são pequenas e não com profundidade diante das mudanças 

da sociedade; não sentimos transformações. As lideranças resistem às mudanças – o que gera diminuição 

de lideranças (não abrem espaço). Sentimos desânimo e estagnação. Precisamos de um maior entusiasmo 

missionário. 

Tatuapé: Não sentimos ainda mudanças profundas, mas também não estamos passando um verniz. 
Existem nas paróquias experiências como as visitas missionárias e a melhoria da acolhida que colaboraram 

para um novo dinamismo e despertou o desejo de mudanças transformações. As pastorais estão sempre 
refletindo seus trabalhos para fazê-los melhor. Estamos dando passos, mas são lentos. Precisamos 
aprofundar o processo de conversão. Mas para isso precisamos a cada dia renovar e ratificar nossa opção 

por Jesus Cristo. 
 
Sapopemba: Não estamos sentindo mudanças profundas no nosso agir, muito menos na estrutura 

pastoral. Para mudanças profundas, é necessário conscientizar, orientar, formar e superar o desânimo. 

4)Somos uma Igreja que forma discípulos missionários? 

Vila Alpina: Sim com pequenos passos: catequese, na formação dos que buscam os sacramentos, nas 

famílias e nas visitas. Mas estamos voltados para o interior de nossas paróquias. As pessoas não conhecem 

a Igreja e desconhecem os trabalhos das pastorais. 

Conquista: Estamos buscando formadores para seguir Jesus Cristo. Sim, pela missionariedade de nossas 

pastorais. Sim, mas precisamos melhorar ainda mais. Falta preparação, humildade. Esperamos consegui-lo 

com a ajuda do pároco.  

 



 

 

São Mateus: Formamos, mas com sinais de timidez e contanto com o empenho de leigos. O discípulo se 

forma no contato com a Palavra de Deus e na experiência de oração (as comunidades buscam proporcionar 

estes momentos). Espaço de formação que se destacam: Escola de Teologia, Catequese e Crisma  

Tatuapé: Temos dificuldade em formar lideranças e despertar as pessoas para a participação na vida 
comunitária. Mas estamos conseguindo um maior envolvimento das famílias (da catequese); a participação 
maior de casais através do ECC; a permanência dos adolescentes após a catequese (grupo de 

perseverança). Mas é a fase do encantamento, o desafio agora é formá-los para permanecerem e se 
comprometerem. 
 

Sapopemba: Formamos discípulos, mas não missionários. Falta-nos uma “Igreja em saída” e “em estado 

permanente de missão”. Na medida do possível somos testemunhas, mas não é raro o contra testemunho 

de nossa fé. Falta-nos coragem, ousadia e compromisso 

5)Nosso testemunho faz com que as pessoas se encantem por Jesus Cristo e pelo Reino de 
Deus? 

 

Vila Alpina: Sim tem despertado. Mas nossas pastorais ainda não assumiram por completo a Nova 

Evangelização.  

 
Conquista: Só algumas pessoas: equipes de canto, catequistas, alguns catequizandos,   grupos de rezam o 
terço, coroinhas; e as pastorais evangelizadoras: Crisma, Catequese com Adultos, catequese da Comunhão, 

grupos de oração, coroinhas, Cursos de legitimação. Sentimos necessidade de melhorar o atendimento, 
principalmente na Pastoral do Batismo. Esse é nosso propósito; se o conseguimos ou não, não podemos 
afirmar. Nem sempre. Devemos ser humildes, aceitar o outro e não tratá-lo como subordinado; refletir em 

nossa vida as ações de Jesus. Falta espaço para dar testemunho. Quando este existe, é positivo.  
 
São Mateus: Sim, mesmo com nossas falhas, nos esforçamos sempre para demonstrar em nossas atitudes 

o encanto de servir a comunidade. Acolher com alegria é a característica de algumas comunidades. 
Encantamos as pessoas porém não conseguimos levar as pessoas a assumir compromisso na 
comunidade. É fácil testemunhar Jesus na Igreja, o difícil é no mundo. 

 
Tatuapé: Muito pouco. Nem sempre o nosso jeito de ser consegue tocar o outro. Precisamos anunciar e 
testemunhar mais a nossa experiência de Deus. É preciso encontrar formas de envolver e animar os fiéis, 

pois falta uma maior adesão às pastorais e ao serviço (“Eu vim para servir”). “Nosso testemunho em 
palestras e missas fazem as pessoas chorarem e ficam encantadas por Jesus Cristo”. 
 

Sapopemba: Sim, mas precisamos avançar muito. Muitas vezes ficamos presos em doutrinas e regras, e 

nos esquecemos de testemunhar a “Alegria do Evangelho”.  

6)Despertamos nas pessoas o desejo de seguir Jesus Cristo? 

 

Vila Alpina: Estamos caminhando mais ainda não chegamos lá. 

São Mateus: o esforço é grande, mas as pessoas buscam muito o individual e não um seguimento que 
presa pelo comunitário. Acolher a todos da mesma forma é motivação para que as pessoas se firmem no 

desejo de seguir Jesus. A Palavra é lançada no coração como a semente é lançada, porém o terreno da fé é 
individual e cada um deve cultivar sua própria semente. 

 
Sapopemba: Sim, mas de forma muito acanhada. Para despertar o desejo de seguir Jesus Cristo, 
precisamos ter “um encontro pessoal com Cristo”. Todo nosso intenso trabalho pastoral tem por meta ser 

“testemunha de Jesus Cristo na Cidade”.  
 
Tatuapé: Despertamos, mas as pessoas não querem se comprometer com o serviço, cada um tem uma 

desculpa, mas é preciso empenhar-se no testemunho “olhem como se amam”. 

**Belém: As paróquias presentes que apresentaram resumos de suas assembleias concordam que de 

maneira geral acreditam que a partir de suas singularidades e desafios, todas buscam essa identificação com 



 

 

Jesus Cristo e seu projeto. Talvez o desafio maior seja não perder de vista a pessoa de Jesus Cristo; e este 

será sempre o nosso desafio, e que continuamente, deve nos debruçar diante da realidade e das urgências 

que  impelem o Evangelho nesta grande cidade. Cada um em seu ambiente, com sua identidade, seu grupo 

pastoral procura ser testemunha de Jesus cristo. Precisamos ainda crescer em atitudes de acolhida, de ir ao 

encontro. Neste ponto, há aqueles que acreditam que ainda não nos transformamos. Mas é preciso lembrar 

sempre que essa transformação é um processo contínuo que diz respeito aos ajustes necessários para 

contemplarmos a realidade que nos cerca. O que temos como palavras chaves são: Jesus Cristo; 

Seguimento; Testemunho. 

 

Segunda Parte - Avaliação 

1) Urgência – Igreja em estado permanente de Missão. O que foi assumido: 

– Formação para a missão: estudar, ir para a rua e celebrar. Tendo como eixo a mística e a espiritualidade. 

– Processo de conversão pessoal e pastoral: romper com o individualismo pastoral; repensar nossas 

estruturas pastorais. Crescer na consciência missionária e na comunhão eclesial (partilha de recursos 

humanos e materiais). 

Pergunta: Conseguimos neste ano, dar passos para realmente ser uma Igreja missionária, uma Igreja em 

saída? Que exemplos nos mostram os passos dados? O que nos faz compreender que ainda não demos 

passos? 

Vila Alpina: faltam lideranças comprometidas; as relações humanas estão prejudicadas devido às redes 

sociais. Algumas pastorais estão em permanente missão: pastoral da família; grupos de rua; vicentinos, 
Legião de Maria; Pastoral dos Enfermos. Muitos movimentos voltados para o interior da comunidade. 
Algumas paróquias não caminham com o setor. 

 
Conquista: Conseguimos muito pouco até agora. O passo mais forte tem sido dado pelos grupos de rua e 
pelos MECEs. Não demos mais passos talvez por falta de união, de formações e de um “empurrão” dos 

próprios padres. Sim, através dos grupos de rua, cantata de natal, visita aos doentes, visita a 
comunidades terapêuticas encaminhamentos de tratamentos às mesmas, visita a casa de Idosos, apoio ao 

Lar de Maria, incentivo ao Terço dos Homens, visita da pastoral familiar aos lares, etc. estamos dando 
passos para ser igreja missionária. Sim, mas com pernas e braços curtos, sem alcançar os aspectos 
necessários. A união das pastorais e de grupos são exemplos de passos dados. Estamos esforçando-nos 

para ser “igreja em saída”. Destaque para os grupos de rua e jovens. (SM)  
 
São Mateus: Sim. A animação das pastorais e movimentos; a busca de pessoas que já fizeram parta da 

comunidade (afastados); visitas missionárias; grupos de tuas; formações bíblicas; Escola de Teologia. Não 
demos passos maiores por  falta de maior participação de padres e irmãs. A falta de segurança pública nos 
impede também de estar a serviço. 

 
Tatuapé: Sim demos passos através das visitas missionárias (oração e benção nas casas e prédios); 
distribuição de mensagens e oração com o tema da Campanha da Fraternidade nas casas (feita pelas 

crianças e adolescentes); visita à favela (Legião de Maria); Pastoral da Saúde (trabalho no Hospital 
Municipal, na Santa Casa e nas casas dos enfermos); visita das crianças da catequese e da perseverança 
junto com os pais aos asilos, orfanatos e etc; círculos do grupo de casais; visitas aos pais da catequese feita 

pelos catequistas; surgimento/fortalecimento de grupos: surgimento do Grupo de oração de mulheres (Mães 
de joelhos, filhos de pé); o crescimento da Pré-catequese e o envolvimento dos pais; a Escola de 

Espiritualidade (formação dos discípulos missionários)  
 
Sapopemba: Sim, com a valorização de algumas ações e pastorais, como a visita aos doentes, grupos de 

rua, celebração nas casas, pastoral da caridade. Mas mesmo assim, concentramos nossas forças no trabalho 
intra-eclesial, e evangelizamos  entre “os nossos. 

Vila Prudente: – colocamos em prática a formação de lideranças através dos Documentos do Concílio 

Vaticano II proposto pelo Plano de Pastoral da Arquidiocese de São Paulo. Tivemos um grande avanço na 
Iniciação à Vida Cristã, contando com encontros trimestrais de catequistas de Batismo, Primeira Eucaristia, 



 

 

Crisma, Noivos, etc., visando à unificação do Setor. E ainda estamos caminhando para uma melhor 

Capacitação Pastoral no Setor. 

 

Belém: Atividades foram feitas, em maior ou menor escala. Mas existe sempre tentativas e  a consciência 

de que o que tem sido feito não esgota as possibilidades e nem as necessidades. Abertura para os 

migrantes, missa dos migrantes; formação dos Grupos de Jesus; mobilização nas emergências; formação de 

leitores; Pascom, nosso site, nosso grupo de whatsapp e grupos de comunicação; comprometimento com os 

irmãos de rua; acolhimento aos mais sofridos; caderno no fim das missas para recados e informações; 

jovens com visitações periódicas aos vicentinos; projeto jovem com refugiados; grupo de Pastoral de rua e 

Carcerária. Aproveitando todos os momentos para evangelizar, através da formação, de Encontros, visitas, 

nos momentos de encontro com a Palavra. 

 

2) Urgência – Igreja a serviço da vida plena para todos. O que foi assumido: 

Para as Paróquias: a) Levantamento da realidade do bairro e dos espaços públicos e privados de 

atendimento à população; b) Conhecer a realidade das famílias; c) Assumir a CF durante o ano todo; d) 

Inserção nos Conselhos Paritários; e) Articulação das Pastorais Sociais. 

Para os Setores: a) Formação (documentos do Concílio Vaticano II, CNBB e Doutrina Social da Igreja); b) 

Apoio a Escola de Fé e Política. 

Para a Região: a) Apoio e fortalecimento da organização e missão da Pastoral Familiar e seus 

desdobramentos em todas as instâncias (setor e paróquia); b) Dar continuidade ao processo de articulação 

das pastorais sociais. 

Pergunta: Conseguimos neste ano, dar passos para realmente ser uma Igreja Samaritana? Uma Igreja 

presente na vida do povo sofredor? Sim ou não, e por que (como)? 

Vila Alpina: houve formação sobre o Vaticano II (Gaudium ET Spes); participação na Escola de Fé e Política 

(uma paróquia); as paróquias estão a serviço através da ação social, mas não estão evangelizando. 
 
Conquista: Sim, por meio da Pastoral Social, que arrecada e distribui alimentos para quase uma 

centena de famílias carentes; faz acompanha também a pessoas doentes, com doação de 
medicamentos, cadeiras de rodas, fraldas geriátricas e roupas, graças ao bazar beneficente mensal. Sim: a 
acolhida que fizemos na JMJ a jovens da República Dominicana, e aos irmãos que vêm celebrar conosco de 

outras localidades. Atividades da pastoral da sobriedade, pastoral da moradia, pastoral familiar, campanha 
do quilo, pastoral dos enfermos, além dos inúmeros gestos de benevolência dos nossos paroquianos. 
Continuamos esforçando-nos em servir aos mais necessitados, sim. Sentimos de maneira muito forte a 

desestruturação das famílias. Fortalecimento da Past. da Criança e Past. Social.  
 
São Mateus: Sim. Abraçamos algumas pastorais sociais que contemplam ações em prol dos mais 

necessitados; Campanhas de Solidariedade; lutas junto ao poder público por melhorias no bairro; presença 
da Igreja nos Conselhos Paritários (Saúde, Idoso, Tutelar); presença junto às entidades; visitas a asilo; povo 

de rua; ações de inclusão e de qualidade de vida; Pastoral da Criança. A CF -2-15 despertou as comunidades 
para uma qualificação do “Estar a serviço da Vida”. Em relação a formação, ocorreram no setor (Vaticano II 
- Doutrina Social da Igreja) 

 
Tatuapé: Realização de campanhas solidárias (objetivo de sensibilizar e comprometer-se com as diversas 
realidades – distribuição de cobertores para a população da rua); o projeto enxoval de Jesus; o “cabelegria” 

(doação de cabelo para confecção de perucas para mulheres com câncer): bingo dos jovens com 
arrecadação de mantimentos para a Missão Belém; campanha de utensílios de higiene pessoal para 
confecção de kits para os refugiados; aumento na assistência às famílias carentes cadastradas na paróquia; 

trabalho para eleição de candidato do setor ao Conselho participativo Municipal; parceria com o Projeto 
Caminhar do Shopping Tatuapé (atendo o público da terceira idade): realização de missas do dia das mães e 
de fim de ano. Algumas paróquias possuem uma pastora social ampla: atendimento de crianças pelo CEC; 

alfabetização de adultos; curso de línguas a preço popular; Narcóticos Anônimos; Casa dos Idosos; 



 

 

Vicentinos. Mas muitas vezes só cedemos espaços aos projetos e há pouco envolvimento da comunidade nas 

atividades.  
 
Sapopemba: Sim. Vale lembrar que nossas comunidades sempre estiveram abertas a questões sociais. 

Nossos espaços freqüentemente são utilizados a favor da comunidade local. Muitos dos nossos agentes de 
pastoral estão inseridos nos conselhos paritários (saúde, participativo, tutelar, juventude, etc). Nosso setor 
assumiu as formações da Gaudium Et Spes  e da DSI.  Ainda nos resta muito a fazer. 

 
Carrão-Formosa: em geral as paróquias estão se esforçando e principalmente para trabalhar a questão da 

acolhida. Existem projetos sociais: alfabetização de adultos, atendimento as pessoas carentes, visitas aos 
asilos; trabalho de apoio ao Hospital do Câncer e etc. Nossas paróquias ainda estão voltadas para o interno 
e precisamos tomar cuidado para não cair no assistencialismo.  

 
Vila Prudente: não concluímos nenhuma das necessidades apresentadas, tais como, ação social 
envolvendo as paróquias do setor; levantamento dos espaços públicos e privados que atendam a população 

do bairro e suas demandas; especial atenção aos resultados do Sínodo dos Bispos como auxílio para a 
Pastoral Familiar e encontro dos movimentos e pastorais sociais do Setor. 
 

Belém: Ser samaritano é sair de dentro para fora para evangelizar. Estamos sendo samaritanos através das 
visitas, do acolhimento, das diversas realidades e diferenças culturais que nos cercam. Estes desafios nos 
impelem a rever nossas atitudes para melhorar e aprofundar a evangelização. A história da assistência aos 

necessitados se confunde com a própria história das paróquias; mas em alguns momentos se tornam 
atitudes de grupos isolados, que tem dificuldades para se articularem com a comunidade.Contamos ainda 
com a presença da Missão Belém em nosso setor. 

 

3) Urgência – Evangelização dos Jovens. O que foi assumido:  

Para as Paróquias: a) acolher os jovens; b) conhecer os jovens da paróquia; c) identificar os tipos de 

jovens que estão no território da paróquia; d) criar núcleos e espaços de evangelização dos jovens; e) 

investir nas tecnologias atuais como atrativos para os jovens participarem e emitirem suas opiniões; f) 

entrosar os jovens nas pastorais e na vida da paróquia. Incentivar os grupos existentes que trabalham com 

os jovens; g) mudar a metodologia dos Encontros de preparação para o Sacramento da Confirmação. 

Para os Setores/Região: Criar uma Comissão Regional e Comissões Setoriais de Juventude para: 

subsidiar o trabalho de evangelização dos jovens, elaborando propostas metodológicas e pedagógicas; 

envolver pessoas com carisma para o trabalho de evangelização da juventude. 

Pergunta: Conseguimos neste ano, dar passos para realmente ser uma Igreja acolhedora e que 

testemunha Jesus Cristo na realidade dos Jovens? Sim ou não e por que (como)? 

 
Vila Alpina: Existem grupos de jovens nas paróquias mas não há um trabalho do setor. Falta ainda uma 

acolhida melhor. 
 
Conquista: Sim: início de um grupo de jovens na paróquia; dando atenção aos jovens de dois grupos da 

Renovação Carismática; acompanhando-os na realização de alguns eventos, como a EletroCrist; e a 
implantação da missa animada pelos grupos de jovens em três comunidades. Conexão com os adolescentes. 
Falta, no entanto: “sair do espaço da igreja”, ir em  busca dos jovens afastados e de suas famílias; e unir os 

jovens da da PJ e os da Renovação Carismática. Promoção de: passeios, gincanas culturais e esportivas, 
encontros para a evangelização, retiros, encontros sociais (Cristo teca), teatro da juventude, grupo de 
oração. Falta diálogo e aceitação mútua. Nossa paróquia tem um rosto acentuadamente jovem, por isso 

acolhê-los e acompanha-los é uma missão que deve ser assumida por todos com carinho e responsabilidade. 
Sentimos a ausência de jovens comprometidos 
 

São Mateus: Organização de Grupos de Jovens e Pós-Crisma. Grupo Transformar (inclusão e cultura); 
Grupo de Jovens Se Liga; Grupo teatral Abapuru; Campanha de arrecadação de brinquedos no Natal feita 
pela PJ e Transformar. A juventude ainda é um desafio, precisamos criar espaços nas comunidades onde a 

juventude possa aflorar os seus anseios de alegrias, de espiritualidade e missionariedade. 
 



 

 

Tatuapé: O setor possui realidades bem diferentes. Existem paróquias que não conseguiram dar muitos 

passos em relação à juventude: nada além do que a preparação para o Sacramento da Confirmação. 
Algumas paróquias não têm grupo de jovens ou o grupo de jovens virou um grupo de amigos e pouco se 
envolve no processo de evangelização e nem acolhe outros jovens (fechamento). Outras paróquias relatam 

a participação bem ativa dos jovens (encontros, Crisma, festa, liturgia), como também experiências como os 
“Jovens Sarados” e a missão de evangelizar os jovens que frequentam os arredores da Praça Silvio Romero 
(Aliança de Misericórdia) 

 
Sapopemba: Já existe em algumas paróquias um trabalho efetivo com a juventude. Há um desejo e busca 

de uma vivência espiritual. Em algumas comunidades ainda falta o protagonismo  jovem. Talvez o maior 
desafio seja a falta de subsídios que atraem os jovens, e o compromisso dos jovens nas pastorais.  
 

Carrão-Formosa: Sim, há uma, presença significativa dos jovens na vida das paróquias: festas, 
campanhas, liturgia, Crisma, e o desejo de participar da Pastoral Fé e Política e realizar um trabalho com o 
povo da rua (Sta Marina e São João). Em quanto as outras paróquias fica a interrogação (?) 

Vila Prudente: foi desenvolvido todas as prioridades. No setor foi criada uma comissão da juventude para 
representar as seis paróquias, na qual, eles se encontram para trocar experiências. Para celebrar o dia da 
juventude em nível de Setor, realizaram um encontro para integrar os grupos jovens do Setor. 

Belém:  Algumas tentativas de aproximação das pastorais com o grupo de Jovens, mas existe um caminho 
a ser percorrido. Em nível paroquial, algumas atividades foram feitas como a realização da Via Sacra pelas 
ruas do bairro; apresentações de dança na festa junina, missa com os jovens. Mas ainda assim, as iniciativas 

são tímidas e os desafios são grandes. Há um forte assédio aos jovens por outras denominações religiosas e 
o que se percebe é a dificuldade em adequar a linguagem; e também há dificuldade na utilização das 
diversas mídias.Há experiências de alteração de metodologia de organização dos jovens que os estão 

ajudando a se inserirem em outros grupos pastorais, embora ainda no início já se fazem sentir alguns 
resultados. Há ações com os jovens que estão na comunidade, como por exemplo, acompanhamento de 

pessoas idosas às missas dominicais. Formação, participação nas pastorais - desafios constantes. 
 

Terceira Parte – Perspectivas 

Considerando o 11º Plano de Pastoral, com a urgência Igreja, lugar da animação bíblica da 
vida e da pastoral, unida à DEI VERBUM, a Campanha da Fraternidade 2016 (Tema: “Casa comum, nossa 
responsabilidade”, e o lema: “Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não 

seca – Am 5,24) e tendo sempre em vista que o discípulo missionário é testemunha na cidade e para isso 
precisa ser formado, precisa ser alimentado (ter espiritualidade) e precisa agir de modo organizado, 
perguntemo-nos: como concretizar, isto é, pôr em prática o que as DGAE (2015-2019) nos dizem 

no parágrafo 91? 
  

Vila Alpina: formação sobre a CF -2016; formação sobre a Dei Verbum; procurar reunir os jovens do setor 
em vista da JMJ; promover encontro de aprofundamento sobre o ano da misericórdia e uma caminhada ao 
Santuário; mutirão de confissões; convidar com insistência as paróquias que são ausentes no setor; visitas 

missionárias para que surjam novas lideranças comprometidas.  
 
Conquista: Estudar a Encíclica do Papa e Diretrizes da Igreja; Programa unificado em todas as Paróquias; 

Assumir os cincos pontos fundamentais da formação de discípulos missionários são eles: Jesus Cristo (II), 

conversão (II), discipulado, a comunhão e a missão pelo setor com seus representantes paroquiais. Melhorar 

o acolhimento, visitas, dar testemunho (II), lutar pela justiça. 

 

São Mateus: implementar a pastoral social; integrar em nível de setor as pastorais e movimentos; 

sensibilizar e despertar os pais dos catequizandos para participarem de processos formativos; melhorar o 

acolhimento das comunidades; valorizar o trabalho das pastorais; trabalhar melhor as equipes de Vicentinos 

e ECC; trabalhar o Ano da Misericórdia; trabalhar a conscientização nas comunidades sobre a reorganização 

da Educação pelo Estado; formação para novas lideranças; tirar comissões para operacionalizar as 

urgências; reanimar a periodicidade no Setor São Mateus; trabalhar mais a CF; retomar a Pastoral da 

Ecologia; convidar os diversos trabalhos com as famílias para pensar uma Pastoral Familiar; priorizar os 



 

 

grupos de rua; acolher a juventude; as comunidades assumam a Escola de Teologia do Setor; retomar o 

projeto de infância missionária.  

 

Tatuapé: continuar o aprofundamento do processo de IVC no Setor, como também a articulação entre os 

catequistas das paróquias; melhorar a comunicação ente as paróquias (Equipe de PASCOM setorial); 

articular os jovens e grupos de jovens existentes em vista da JMJ; continuar assumindo a Escola de 

Espiritualidade como espaço de formação de discípulos missionários; fortalecer e dinamizar o Conselho do 

Setor (espaço de comunhão).    

 

Sapopemba: É preciso uma conversão pessoal e comunitária, onde a oração e a misericórdia andem 

juntas, abrindo espaço para a missão. Devemos sair de nossos ambientes intra paroquiais e ir ao encontro 

da realidade. O desafio esta em sairmos na teoria e  partimos para a prática. Necessitamos de novas 

lideranças e nos de nos desprendermos de estruturas pastorais caducas, que já não atraem e se fecham a 

nossas pessoas. Àqueles que nos procuram, acolher bem. Reforçar a necessidade de utilizar os meios de 

comunicação em favor da vida pastoral.  

Carrão-Formosa: a) Despertar e fortalecer em todos os níveis da ação evangelizadora a animação bíblica 

da pastoral, com o objetivo de aproximar cada pessoa da Palavra de Deus, para conhecê-la e interpretá-la 

corretamente, através de retiros, cursos, encontros, subsídios para a leitura individual, familiar e em 

pequenos grupos. b) Apoiar e investir nos grupos de famílias, círculos bíblicos e pequenas comunidades, que 

se reúnem para a meditação e vivência da Palavra de Deus, em estreita relação com a realidade das pessoas 

e com o meio em que vivem. c) Ajudar os jovens a pensar na sua condição e formar gente para a vida e não 

somente na igreja. 

Belém: Articular mais as pastorais sociais; conhecer mais e melhor o bairro e suas mudanças; avançar mais 

com os jovens; sair da zona de conforto; possibilitar uma comunidade ambiental (igreja de passagem); 
aproveitar as visitas da pastoral da criança, dos vicentinos, enfermos e bênçãos nas casas, apartamentos e 
comércio para fazer a igreja conhecida; possibilitar melhor integração com as igrejas cristãs do bairro; ir ao 

encontro dos movimentos religiosos para trocas de experiências e busca de uma cumplicidade; possibilitar 
materiais de cunho querigmático e de vivência pastoral da comunidade; formação sistemática às lideranças 
para vivência e prática missionária; melhor convívio entre as pastorais e grupos na paróquia; fomentar 

espaços mais significativos para a Família; aproveitar o que já existe de organizado na Igreja para a acolhida 
dos casais (PASTORAL FAMILIAR: ECC, Equipes de Nossa Senhora); acompanhar mais de perto a Pastoral 
da Criança, Menor e sua realidade familiar; direcionar melhor os Meios de Comunicação Paroquiais; apoiar  e 

conhecer todas as pastorais e grupos já existentes; melhorar as relações interpessoais; acompanhar e 
assistir os grupos que trabalham com os moradores de rua, os sem-documentos, os imigrantes e refugiados, 

os alcóolicos anônimos; sensibilizar a comunidade a relação com os que vivem em situação de risco; 
possibilitar uma missa em espanhol para os de língua hispânica; Presídio, 8º DP - visitas organizadas em 
nível setorial; presença do Setor no Cemitério; reforço da Pastoral da Esperança (Exéquias); levantamento 

dos membros da Pastoral da Esperança; em relação aos jovens -"O PROJETO TENDA”  da Pastoral da 
Juventude e do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto; Linguagem–Adequação; ajuste da temática; 
criar um espaço para juventude; permitir outros olhares e reflexões; “várias juventudes”. 

 
 
 

 
 


