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PRIMEIRA PARTE - REFLEXÃO
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1) ESTAMOS REALMENTE SENDO TESTEMUNHAS DE JESUS

CRISTO? 

- “Estamos a caminho; caminhando; vivemos esta

busca; lançamos sementes”

- Ideia que perpassa as respostas: movimento –

Não estamos parados – Esforços – Busca

PRIMEIRA PARTE - REFLEXÃO

- Por outro LADO desafios: não atingimos os

objetivos; falta muito; falta união ente as

pastorais (individualismo); mais fácil o

testemunho entre nós (intra-eclesial); precisa

insistir no testemunho no mundo(extra-eclesial);

somos tímidos; precisa superar o comodismo;

pessoas com pensamento envelhecidos 3



2) COMO ESTAMOS VIVENDO NAS DIVERSAS INSTÂNCIAS ORGANIZATIVAS DA

IGREJA NA REGIÃO BELÉM ESSE PROCESSO DE CONVERSÃO PASTORAL?

 Repostas: “com passos lentos; estamos

buscando; é preciso sair da zona de conforto”.

 Realidade apresentada: falta renovação das

lideranças (mentalidade); falta empenho das

lideranças; sobrecarga de trabalhos;

individualismo pastoral; os trabalhos da Igreja e

das pastorais não são divulgados; falta

mobilização e articulação; falta unidade entre as

paróquias do setor; falta partilha; é preciso sair

do comodismo; há dificuldades em incluir; somos

uma Igreja de clientes.

 Há iniciativas para romper o individualismo:

busca de partilha de experiências pastorais,

festas de padroeiros (integração de comunidades)
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3) SENTIMOS MUDANÇAS PROFUNDAS NO

NOSSO AGIR?

 As respostas ficaram entre duas situações:

“algumas” ou “estamos tentando”

 Realidade apresentada: as mudanças são

pequenas mas não são profundas; não

abandonamos os velhos costumes; resistência às

mudanças; desânimo; estagnação; as estruturas

pastorais não mudam.

 Constatação: as mudanças são lentas mas

algumas experiências estão criando um novo

dinamismo e uma mova mentalidade na

comunidade.
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4) SOMOS UMA IGREJA QUE FORMA DISCÍPULOS

MISSIONÁRIOS?

 Sim: com pequenos passos (catequese); através

da missionariedade das pastorais; estamos

buscando mas de maneira tímida; com o empenho

dos leigos.

 Temos dificuldades: mas há sinas que estamos

despertando o envolvimento das pessoas (casais,

famílias, adolescentes) para a vida da

comunidade.

 Formamos discípulos, mas não

missionários.

- Realidade apresentada: é preciso propiciar

espaços de formação / contra-testemunho 6



5) NOSSO TESTEMUNHO FAZ COM QUE AS PESSOAS SE

ENCANTEM POR JESUS CRISTO E PELO REINO DE DEUS?

- Sim – Só alguns – Muito pouco – Nem sempre

- Nosso jeito nem sempre toca nos outros;

- Encantamos (através da atitude de “servir”)

porém não conseguimos levar as pessoas a

assumir compromisso na comunidade;

- É preciso testemunhar mais nossa experiência de

Deus, o nosso encontro pessoal com Jesus;

- Nos esforçamos;

- É preciso avançar mais;

- Temos falhas;

- Ficamos presos às estruturas
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6) DESPERTAMOS NAS PESSOAS O DESEJO DE SEGUIR

JESUS CRISTO?

 Estamos caminhando mas não chegamos lá;

 O esforço é grande mas as pessoas não querem 

“seguimento” (compromisso comunitário);

 Sim, mas de forma acanhada;

 É importante possibilitar o encontro pessoal com 

a pessoa de Jesus Cristo;
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SEGUNDA PARTE - AVALIAÇÃO
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URGÊNCIA – IGREJA EM ESTADO

PERMANENTE DE MISSÃO

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?
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 Sim, através de algumas iniciativas de

pastorais com ação missionária permanente

(pastoral dos enfermos, Legião de Maria, Pastoral

Familiar)

 Visitas Missionárias (doentes, comunidades,

asilos, famílias, prédios, favelas, hospital,

orfanatos...)

 Destaque aos Grupos de Rua

 Celebrações nas casas; Missa dos Migrantes;

 PASCOM; Pastoral da Rua; Pastoral Carcerária;

 Mobilizações em situações de emergências;

 Não: grupos voltados para o interior da

comunidade; paróquias não participam do setor;

evangelizamos entre nós mesmos; a falta de

segurança pública dificuldade a saída 11



URGÊNCIA – IGREJA A SERVIÇO DA VIDA

PLENA PARA TODOS

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)?
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a) através da Pastoral Social = assistência e 

atendimento (roupas, medicamentos, alimentos)

b) Campanhas de Solidariedade

c) Presença em asilos, orfanatos, hospitais (visitas)

d) Projetos sociais: alfabetização de adultos;

e) Pastorais sociais: Sobriedade, Moradia, Criança, 

Saúde

f) Lutas junto ao poder público; presença nos 

Conselhos paritários (Saúde, Idosos, Juventude, 

Tutelar)

g) Entidades sociais

-Destaques: CF-2015/ formação Gaudiun et Spes e 

Doutrina Social da Igreja / ACOLHIDA.

-OBS: Temos ação social mas não evangelizamos 13



URGÊNCIA – EVANGELIZAÇÃO DOS

JOVENS

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)?
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- Existem jovens nas paróquias organizados ou

não: Grupos de jovens, Teatro, Crisma e Pós-

Crisma

- - Atividades: preparação para o Sacramento da

Confirmação; festas, gincanas, liturgia, teatro,

grupo de oração; via-sacra; campanhas de

arrecadação; retiros; eventos esportivos;

evangelização de rua; participação na Pastoral Fé

e Política.

- Desafios: organização da juventude em alguns

Setores; unir PJ e RCC; sair e ir ao encontro dos

jovens afastados; promover o protagonismo

juvenil; inserir os jovens nas pastorais; adequar

nossa linguagem; mudar metodologia de

trabalho; jovens comprometidos; acolhida. 15



TERCEIRA  PARTE 

PERSPECTIVAS
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1) *FORMAÇÃO: Campanha da Fraternidade;

estudar a Dei Verbum e outras encíclicas;

aprofundar o Processo de Iniciação à vida cristã;

o Ano da Misericórdia; formação sistemática

de novas lideranças; animação bíblica da

pastoral; assumir e investir na Escola de

Teologia e Escola de Espiritualidade;

2) *SETOR: um programa unificado das paróquias;

integração das pastorais e movimentos;

pastoral de conjunto; comissões para

trabalhar as urgências; fortalecer o Conselho

Setorial; garantir a participação de todas as

paróquias no setor; organizar a juventude;

criação de uma comunidade ambiental;

trabalhar melhor os meios de comunicação

(PASCOM)
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 3) *ACOLHIDA: trabalhar e melhorar em todos

os níveis

 4) *VISITAS MISSIONÁRIAS: priorizar os

grupos de rua e pequenas comunidades

 5) ANIMAR, IMPLEMENTAR, RETOMAR,

APOIAR, ARTICULAR, ACOMPANHAR A

PASTORAL SOCIAL E AS PASTORAIS

SOCIAIS.

 6) Divulgar os trabalhos da Igreja e das pastorais

 7) Organizar a juventude em vista da JMJ

 8) Envolver-se nas lutas sociais 18



QUARTA PARTE

QUAL O COMPROMISSO ECLESIAL QUE

O SETOR ASSUME?
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 Setor Belém: Trabalhar a “acolhida” como

elemento de união entre as paróquias e num

processo de romper o individualismo pessoal

e pastoral.

 Setor Carrão-Formosa: Fortalecer e

dinamizar a vida do setor, para promover

oportunidades de formação na fé dos

discípulos missionários de Jesus Cristo para

a vida da Igreja e do mundo.

 Setor Conquista: Trabalhar Família,

Juventude e Missão.

 Setor Guarani: Avançar no processo de

Iniciação à Vida Cristã e investir no trabalho

intra-setorial.
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 Setor São Mateus: Ser uma Igreja em saída

encantada por Jesus de Nazaré (missionário,

samaritano, cuidador e defensor da vida). Elaborar

um projeto pastoral pedagógico que envolva todas as

comunidades.

 Setor Sapopemba: Assumir a animação bíblico-

catequética como meio de despertar/animar a

missionariedade de todas as pastorais.

 Setor Tatuapé: Formar a PASCOM setorial como

instrumento para a comunhão do setor.

 Setor Vila Alpina: Assumir a formação de

lideranças que se comprometam com as visitas

missionárias, tendo em vista as famílias e os jovens.

 Setor Vila Prudente: Criar a pastoral missionária

permanente (Igreja em saída).
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