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ASSEMBLEIA PAROQUIAL 2019 (05/12 E 13/12) 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este plano de pastoral, em sintonia com as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 

da Igreja no Brasil (2015-2019) e com o Plano de Pastoral da Diocese de São Carlos, 

pretende ser um caminho, ou guia, para a ação pastoral da paróquia São Sebastião e 

Sagrado Coração de Jesus, para os anos de 2018- 2021, tendo como objetivo geral uma 

paróquia em estado permanente de missão, seguindo os eixos de ação Palavra e 

Missão.  

 

2. OBJETIVO GERAL 

EVANGELIZAR com renovado ardor missionário, à luz da Palavra de Deus e da 

evangélica opção preferencial pelos excluídos, testemunhando Jesus Cristo em 

comunhão fraterna, para a construção de uma Igreja "em saída", que seja Comunidade 

de comunidades e esteja em estado permanente de missão, como casa de iniciação à 

vida cristã, lugar de animação bíblica da vida e da pastoral, a serviço da vida plena para 

todos, a caminho do reino definitivo. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Renovar as estruturas da paróquia para que ela se torne ainda mais missionária, 

incentivando cada batizado no processo de conversão pessoal e pastoral, através: da 

leitura orante da Palavra de Deus; da formação e animação bíblica; da estruturação dos 

Conselhos Paroquiais (Conselho Paroquial de Pastoral e Conselho de Assuntos 

Econômicos); da realização anual de assembleias pastorais; da renovação sacramental, 

fazendo com que a paróquia seja casa de iniciação à vida cristã; da capacitação dos 

agentes de pastoral em outras áreas, sobretudo da eclesiologia e seus desdobramentos, 

transformando todas as pastorais em instrumentos de evangelização; 

Além desses objetivos específicos apontados na assembleia paroquial, a Paróquia quer 

adotar ainda outros objetivos, com base naquilo que foi sugerido pelos agentes de 

pastoral e que é proposta da Igreja do Pontificado do Papa Francisco: 

1. Alegre experiência do discipulado no encontro com Cristo, apoiando e 

incentivando as pastorais sociais, sobretudo a do "Pão dos pobres", e outras 

iniciativas na linha da inclusão social; 

2. Promover a formação, em todos os níveis, para sustentar a conversão pessoal e 

pastoral do discípulo missionário, como pede o Projeto de Evangelização "O Brasil 

na Missão Continental”; 

3. Favorecer o acesso de todos às celebrações, com iniciativas, instrumentos ou 
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ferramentas que possibilitem maior participação; 

4. Discernir os sinais do Espírito Santo na vida das pessoas e na história desta 

Paróquia; 

5. Ampliar as formações, sobretudo relacionadas à Palavra de Deus (Bíblia), criando 

uma espécie de "escola" da Palavra, com o intuito de ensinar, inclusive, a 

manusear a Bíblia, e depois aprofundar seu estudo; 

6. Melhorar o acolhimento, fazendo com que ele se torne mais que uma pastoral, 

mas uma postura de todas as pastorais. 

 

 

4. PRIORIDADES E URGÊNCIA 

 

Prioridades: 

1. Renovar a paróquia nas suas estruturas pastoral, missionária e administrativa, com a 

reestruturação do Conselho de Pastoral Paroquial (CPP) e do Conselho de Assuntos 

Econômicos; (2020/2021) 

2. Desenvolver ações missionárias no território da paróquia, com iniciativas que 

envolvam mais as pessoas e despertem a consciência de ser Igreja; (2019/ 2021) 

3. Criar a pastoral da visitação como ação permanente, de modo a caracterizar a 

paróquia como Igreja "em saída"; (2019/2021). 

4. Ir ao encontro dos católicos afastados, distanciados ou que nunca se aproximaram, 

através de visitas missionárias e outras iniciativas que possibilitem uma Igreja "em 

saída"; (2018/2021) 

5. Oferecer formação Bíblica; (2019/2021) 

6. Capacitar agentes de pastoral através de formação sistemática, com programação 

no calendário anual da paróquia. Que as formações sejam ministradas por pessoas 

capacitadas; (2018/2021) 

7. Despertar a consciência eclesiológica nos agentes de pastoral, para que ampliem sua 

visão de Igreja e não enxerguem apenas a pastoral de que participam; (2019/2021) 

8. Possibilitar momentos de oração e reflexão da Palavra em cada pastoral, de modo 

que cada reunião, de qualquer pastoral, tenha um momento de espiritualidade, e que 

esse procedimento seja motivado pela pessoa que coordena a pastoral; (2018/2021) 

9. Atenção especial à catequese, em todas as suas etapas; (2018/2021) 

10. Investir na pastoral do dízimo, com a criação de equipes, formação sobre o dízimo e 

plantão do dízimo nas missas; (2018/2021) 

11. Não descuidar do acolhimento em todas as instâncias da paróquia; (2018/2021) 

 

URGÊNCIA: ACOLHIMENTO EM TODAS AS INSTÂNCIAS E AÇÕES DA PARÓQUIA. 
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5. PROPOSTAS E PASSOS A SEREM DADOS 

 

1. Elaborar ou adquirir subsídios para a formação de agentes de pastoral e de 

evangelizadores, em vista da realização do projeto missionário contido neste 

plano de pastoral; 

2. Oferecer propostas de cursos de capacitação e retiros para os agentes de pastoral 

e demais interessados; 

3. Fomentar a participação de agentes de pastoral da paróquia em eventos 

formativos da Diocese, da regional Sul 1 da CNBB e de outras instâncias da Igreja; 

4. Motivar, incentivar e apoiar a participação dos leigos da paróquia nos eventos 

pastorais diocesanos (reuniões, assembleias, retiros, etc.) para os quais a 

paróquia for convidada; 

5. Oportunizar experiências missionárias que estimulem as pessoas a inserir se na 

paróquia ou na Diocese; 

6. Revisar o plano de pastoral à luz do Documento de Aparecida, bem como das 

Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (2015-2019) e do plano 

diocesano de pastoral, a fim impulsioná-lo e dar-lhe grande renovação 

missionária; 

7. Incentivar, apoiar e, se possível, fomentar a participação dos leigos da paróquia 

nos possíveis cursos de Teologia Pastoral para leigos da Diocese (se houver), ou 

em escolas bíblicas de âmbito diocesano;  

8. Renovar a catequese, de modo que ela se adapte ao estilo do caminho 

catecumenal; 

9. Formar grupos de estudos bíblicos com o método da leitura orante; 

10. Dentro do espírito missionário, favorecer os ministérios ou as pastorais do 

acolhimento, da escuta e da visitação no território da paróquia, ou nos novos 

ambientes (areópagos), como, por exemplo, nas escolas, universidades, 

empresas, presídios, repartições públicas, etc. 

11. Renovar a liturgia, buscando a melhor forma de celebrar o mistério nela contido; 

12. Despertar, apoiar, estimular e rezar pelas vocações, bem como apoiar e fortalecer 

a Pastoral Vocacional Paroquial;  

13. Elaborar calendários de reuniões de todas as pastorais, é que estes sejam 

cumpridos não como obrigação, mas como missão; 

14. Continuar os estudos bíblicos, com programação definida em calendário pastoral 

da paróquia; 

15. Que cada coordenador de pastoral incentive os agentes daquela pastoral a 

participar das formações que acontecem na paróquia, sobretudo aqueles 

atinentes à Palavra de Deus; 

16. Criar uma pastoral do dízimo eficiente, que ajude a alavancar as contribuições; 
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Sugestão de procedimentos ou passos referentes à urgência do acolhimento: 

 

1. Melhorar o acolhimento em todas as pastorais, na Igreja, nas celebrações, no 

expediente paroquial e na postura dos padres; 

2. Implantar da Pastoral da Acolhida, com formação para a comunidade em geral e 

para agentes desta pastoral; 

3. Adquirir subsídio sobre a Pastoral da Acolhida e promover estudos com essa 

temática; 

4. Reforçar, em cada celebração, uma equipe que se encarregue de recepcionar as 

pessoas que chegam para as missas; 

5. Ter uma equipe de acolhimento nos eventos da paróquia (quermesses, jantares, 

festividades, etc.); 

6. Promover atitudes de acolhida e integração entre as pastorais;  

7. Rever a forma de atendimento e acolhimento dado pelos padres e religiosos; 

8. Rever dias e horários de atendimento do expediente paroquial; 

9. Trazer, na pauta das reuniões, o tema do acolhimento; 

10. Repensar formas ou maneiras de acolhimento; 

11. Investir nos espaços do expediente paroquial, para que fique ainda mais 

acolhedor; 

12. Promover retiros com a temática do acolhimento, em vista da conversão pessoal 

e pastoral; 

13. Coibir, através de correção fraterna, práticas de discriminação ou mesmo de falta 

de educação de agentes de pastoral leigos e consagrados;  

14. Usar da caridade pastoral no trato com as pessoas;  

15. Encontrar formas fraternas de corrigir atitudes possessivas, ou de autoritarismo, 

da parte de agentes de pastoral que se acham "donos" da Igreja ou de 

determinados serviços ou pastorais; 

16. Conscientizar a comunidade e os membros dos Conselhos de Pastoral e de 

Assuntos Econômicos que tais Conselhos são organismos de gestão participativa, 

e que seus membros não são donos da paróquia; 

 

6. LINHAS, INDICATIVOS OU PERSPECTIVAS DE AÇÃO 

1. Divulgar o plano paroquial de pastoral e o plano diocesano de pastoral; 

2. Estudar o plano de pastoral nas reuniões do CPP e nos demais organismos da 

paróquia; 

3. Estudar as Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (2015-2019); 

4. Reorganizar formas de captação de recursos para a realização das ações e a 

viabilização das propostas do plano de pastoral; 
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5. Dar atenção especial à Pastoral do Dízimo, formando uma equipe bem articulada 

e preparada, e inovando as formas de conscientização sobre o dízimo; 

6. Conscientizar e mobilizar os agentes de pastoral para que façam, com base no 

plano paroquial de pastoral, o planejamento do organismo que coordenam; 

7. Dar maior atenção às homilias, com maior ênfase à Palavra, ao tempo que lhe é 

proposto;  

8. Realizar formações periódicas, com formadores / assessores capacitados;  

9. Valorizar mais os leigos, colaborando com seu protagonismo, evitando trata-los 

como meros serviçais, mas como agentes de pastoral que contribuem com a vida 

da Igreja da qual fazem parte;  

10. Avaliar constantemente o Plano de Pastoral para verificar seu cumprimento;  

11. Facilitar a aquisição da Bíblia para um maior número de pessoas;  

12. Criar o Conselho Paroquial Missionário - COMIPA 

 

7. METAS A SEREM ATINGIDAS 

1. Renovar as estruturas da paróquia, para que se torne mais missionária; 

2. Deixá-la em estado de missão permanente, através de iniciativas concretas, 

como, por exemplo, formação missionária, visitas missionárias e, sobretudo, 

posturas missionárias dos leigos e consagrados; 

3. Ir ao encontro dos afastados; 

4. Atrair mais pessoas para as missas e, consequentemente, para as pastorais; 

5. Fazer com que cada organismo da paroquia (pastorais, movimentos, associações, 

grupos, equipes, etc.) se torne uma Comunidade, rompendo, assim, com a 

mentalidade individualista ou de grupos isolados; 

6. Formar discípulos missionários; 

7. Aumentar o número de dizimistas e, consequentemente, a arrecadação do dízimo; 

8. Rever formas de captação de recursos condizentes com a evangelização; 

9. Dinamizar a liturgia, de modo que se torne mais orante e participativa; 

10. Restauração, reforma e manutenção, quando necessário, de todos os espaços 

físicos da Paróquia; 

11. Investir na catequese e na formação de catequistas, para que a catequese se 

torne instrumento de iniciação à vida cristã; 

12. Acentuar a formação/capacitação dos leigos, com atividades formativas 

periódicas e em diferentes áreas, como, por exemplo: Missão, Bíblia e 

Eclesiologia; 

13. Que todos tenham acesso a Bíblia; 

14. Apoiar, incentivar e fomentar os círculos bíblicos nas famílias, bem como a 

realização de outras ações espirituais em seu âmbito, como, por exemplo, 

novenas de Natal e Quaresma; estudos de subsídios relacionados aos meses 

temáticos, como, por exemplo, mês missionário, mês das vocações, ano do 
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laicato, entre outros meses e anos temáticos; 

15. Dar melhores condições de sustento aos padres e religiosos que atuam na 

paróquia, através de côngruas que correspondam às orientações da Diocese; 

16. Melhorar a PASCOM (Pastoral da Comunicação), ampliando sua área de atuação, 

para que vá além da confecção do Boletim paroquial e da página da paróquia; 

17. Conquistar mais agentes de pastoral, novas pessoas para atuar nas pastorais e 

na liturgia;  

18. Criação do COMIPA - Conselho Missionário Paroquial; 

 

 

8. TEMPO DE APLICAÇÃO 

Este plano paroquial de pastoral terá vigência de quatro anos (2018 a 2021). A cada ano, 

serão avaliadas e planejadas as ações pastorais de cada organismo, em conformidade 

com o que está aqui planejado. 

 

9. MEIOS OU FERRAMENTAS A SEREM USADAS  

Recursos humanos: os agentes de pastoral leigos e consagrados e demais fiéis leigos; 

a ajuda de benfeitores e pessoas anônimas que doam seu tempo e sua força de trabalho; 

palestras, cursos, retiros, homilias, reuniões, assembleias, etc. 

Recursos financeiros: dízimo; resultados de quermesses; coletas; recebimento de 

doações; resultados de eventos com finalidade de arrecadação de fundos, entre outras 

iniciativas; 

Recursos patrimoniais e materiais: ferramentas; instrumentos; máquinas e 

equipamentos; utensílios domésticos e tecnológicos, etc.; estrutura (prédios) da 

paróquia, como, por exemplo, salão paroquial, Centro Pastoral, interior da igreja, entre 

outras estruturas que possam ser meio ou ferramenta para a aplicação do plano pastoral; 

Bíblia e outros livros e subsídios; 

Recursos imateriais: meios de comunicação (ex.: jornais, rádio, TV, internet e redes 

sociais, boletins, avisos na missa, etc.); homilias; orações e intercessões; divulgação 

pessoal;  

Recursos Institucionais: agir em sintonia com a Diocese, sobretudo com o Plano 

Diocesano de Pastoral; contar com os Conselhos paroquiais na gestão e aplicação deste 

plano de pastoral; criar novos conselhos, como, por exemplo, o Conselho Missionário 

Paroquial (COMIPA), em vista da vivência do eixo da missão na paróquia; buscar 

recursos de instituições nacionais e internacionais para ajuda solidária; contribuir, 

quando possível, com instituições no âmbito paroquial, diocesano, regional, nacional e 

internacional; 
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 QUESTÕES A SEREM REFLETIDAS E RESPONDIDAS: 

 

1 – Houve divulgação do plano de pastoral aos membros da sua pastoral? 

Sim (  )  Parcialmente (  )  Não (  ) Justifique sua resposta. 

 

2 - Avaliação das prioridades:  

2.1 Quais são as NOSSAS FORÇAS? (ações que aconteceram muito bem) 

2.2 Quais foram as NOSSAS OPORTUNIDADES? (ações que aconteceram, porém 

necessitam serem melhoradas) 

2.3. Quais são as NOSSAS FRAQUEZAS? (ações que ainda não aconteceram) 

 

 


