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Justificativas para um Planejamento Pastoral 

 
“A maioria das pessoas não planeja fracassar, 

Fracassa por não planejar” 

(John L. Beckley) 

Justificativas: 

I- Toda ação pastoral ou missionária deve ser planejada, do contrário, permanece-se 

numa “pastoral de manutenção”; 

II- Planejar é gerenciar com eficácia. Ações planejadas, calculadas, são ações que 

têm grande probabilidade de dar certo. 

 

Estas justificativas apontam um caminho: o processo de atualização de nosso Plano 

Diocesano de Pastoral deve ser assumido como um tempo diocesano de planeamento, para 

que nos esperancemos com a possibilidade de ter uma Plano de Pastoral que responda nossa 

realidade e seus desafios, e vivamos a alegria do Batismo, na missão evangelizadora de cada 

um de nós. 

 

“O não planejamento pastoral significa um desencantamento com a missão ou, no 

mínimo, inexperiência como gestor” 

(José Carlos Pereira) 

 

O planejamento pastoral se faz necessário porque diminui a possibilidade de erros e 

omissões nos investimentos pastorais, ajudando a preveni-los e enfrentá-los, dando a 

oportunidade de corrigir os eventuais desvios que possam ocorrer no decorrer de sua 

execução. 

Nosso Plano Diocesano de Pastoral deve ser expressão deste planejamento que 

contempla com o máximo de precisão o que se quer, de fato, que esteja pautando nossos 

trabalhos pastorais. Que marca nosso trabalho deixa na vida das pessoas, das famílias, das 

comunidades e da sociedade num todo? 

Na elaboração do planejamento pastoral, é necessário coletar as informações que 

sejam plenamente valorizadas e que deem conhecimento de todas as áreas da Igreja, numa 

visão conjuntural de toda a estrutura diocesana ou paroquial, para que se possa obter uma 

visão de futuro, satisfação pastoral e missionária que este planejamento poderá proporcionar. 

Reafirma-se, aqui, a necessidade de investir no “ver”, para que a partir do que se vê 

com clareza possa-se apontar rumos, o caminho e o modo de se caminhar. 

Para que o planejamento pastoral seja bem-sucedido, é necessário análise de 

formação de recursos, bem como a viabilidade e o total conhecimento do empreendimento 

pretendido com este planejamento pastoral. Conhecer experiências dos outros pode ajudar a 

visualizar acertos e desacertos. 

Uma experiência que deu certo para um, pode não dar certo para a gente, mas serve 

como um bom ponto de partida. Olhar o processo de elaboração de nossos Planos de 

Pastoral e evidenciar o que ele fez crescer de unidade, solidariedade, maturidade na fé, 
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missionariedade, em nossa Diocese é um fator de suma importância, pois não fomos 

designados para elaborar um novo plano, mas para coordenar um processo em que todos 

estão sendo convocados a participar, atualizá-lo para que ele seja mais eficaz na atual 

conjuntura. O total conhecimento do empreendimento pretendido, neste caso, o Plano 

Diocesano de Pastoral, deve necessariamente ser expressão de sua viabilidade. 

Com um planejamento pastoral adequado, o gestor eclesial e sua equipe terão em 

mãos um completo estudo de viabilidade de ações que poderão proporcionar excelentes 

resultados, se bem administrados. 

Um planejamento pastoral consistente ajuda a fortalecer as ações pastorais e a dar 

novo ardor missionário à paróquia, ou à diocese, de modo que ela possa enfrentar os 

desafios com respostas eficazes. 

Este deve ser nosso horizonte, para o qual dirigimos nossos passos: apoiarmo-nos nas 

DGAE da CNBB, nos documentos do Papa Francisco, no que a redação atual do Plano 

Diocesano de Pastoral tem de melhor, e avaliar ao máximo, ouvir ao máximo, estudar ao 

máximo, para “fortalecer as ações pastorais e dar novo ardor missionário” à nossa Diocese. 

Deve-se considerar pressupostos a respeito dos batizados (fiéis e infiéis), atuantes ou 

não, e de suas motivações e desmotivações, bem como das potencialidades daqueles que já 

estão na comunidade, pois é com esses que vamos contar para pôr em prática o planejamento 

pastoral, de modo que esse planejamento contemple os afastados e os que ainda 

permanecem. Deve-se levar em conta também a interação entre a Diocese, as paróquias e as 

comunidades. Isto caracterizará um procedimento de renovação, para os quais a própria 

Igreja deve adaptar-se, a fim de elaborar e implantar um planejamento pastoral que 

contemple tais realidades. 

Este momento comarcal foi pensado, justamente, para que todos se abram para a 

necessidade de fortalecermos este processo e promovermos, em conjunto, uma atualização 

de nosso Plano Diocesano de Pastoral que provoque uma leitura do Plano atual, uma 

releitura da realidade conjuntural na perspectiva da palavra recente da Igreja no Brasil e no 

mundo, e uma escrita que pode ser nova, mas que guarde a essência do que tem sido a base 

do trabalho pastoral de tantas pessoas e gere, mais e mais, comunhão, entusiasmo, alegria, 

solidariedade e fé na busca pelo Reino de Deus e sua Justiça. 

 

1. A Igreja que planeja sua ação pastoral está em busca da comunhão eclesial 

  

 A ação pastoral no contexto conciliar, além de superar o pragmatismo, supera 

também o amadorismo dos improvisos. A pastoral de conjunto é comunhão, portanto plural. 

Para uma ação eficaz isso implica pensar, planejar e avaliar. No capítulo III, sobre as 

Urgências na ação evangelizadora, as DGAE afirmam em perfeita consonância com o 

Vaticano II: “Diante da realidade que se transforma, a Igreja ‘em saída” é convocada a 

superar uma pastoral de mera conservação ou manutenção para assumir uma pastoral 

decididamente missionária, numa atitude que é chamada de conversão pastoral, como 

caminho da ação evangelizadora” (DGAE 30)  

Assim, mesmo que seja respaldada e alimentada pela graça no dinamismo do 

Espírito, não deixa de ser também uma ação do ser humano, e por isso, sujeita as 

contingências da história e do contexto concreto da vida. Aqui justifica a necessidade de sua 
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abertura a mediação de outras áreas da ciência e do conhecimento entre elas as ciências 

administrativas, humanas e sociais (GS 62bc). 

Para uma ação pensada o primeiro requisito é a explicitação dos objetivos e critérios 

de ação. Sem a consciência de onde queremos chegar, os resultados que pretendemos 

alcançar, o modo e as condições do processo a ser percorrido, a eficácia da graça estará 

comprometida e a ação pastoral será irrelevante. Pois a graça supõe a natureza, não a 

dispensa.  

Um segundo aspecto para uma ação pensada é não perder de vista os âmbitos da ação 

eclesial ou os campos de ação onde se poderá antecipar o Reino de Deus na história. Do 

contrário, cairemos na subjetividade individual ou mesmo intraeclesial levando ao 

espiritualismo e eclesiocentrismo. (comunidade e sociedade). 

O terceiro elemento é projetar ações que sejam respostas a desafios concretos no 

contexto da comunidade eclesial, necessidades reais onde a Igreja se coloca como 

colaboradora do Reino de Deus na história humana concreta. Aqui se pode traçar a ação 

propriamente dita que contará com o suporte da instituição e a organização necessária para 

se chegar aos resultados almejados. Prescindir da instituição, estrutura, organização, 

coordenação e avaliação é expor-se a anarquia da ação. 

 

2. O que é, exatamente, um Plano Diocesano de Pastoral? 

 

Para nos ajudar a responder essa pergunta, pedimos ajuda ao bispos que, nas 

Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora nos dizem que planos são o conjunto de 

atividades articuladas entre si para chegar a um objetivo. Sem um plano, os sonhos não 

conseguem tocar o chão da realidade. A diferença entre “diretrizes” e “planos” é que a 

primeira responde a uma questão: aonde precisamos chegar? É composta por um conjunto 

de proposições e indicações que auxiliam na confecção dos planos de ação. Já o segundo 

quer responder outras perguntas: como (aponta os passos ou etapas a serem percorridas), 

quem (indicam os responsáveis pela ação), com o quê (faz um levantamento dos recursos 

disponíveis para tal atividade) e quando (estipula os prazos para a execução).  

É a partir da articulação entre esses itens que surgem os planos. Sem respostas 

adequadas a esses itens, os planos não saem do papel. A experiência eclesial aponta para a 

necessidade de alguns passos de operacionalização dos planos, que veremos adiante. 

O Plano Diocesano de Pastoral não é um subsídio optativo para ser usado por quem 

quer ou deseja. Ele é o documento oficial para conduzir as atividades a um serviço de 

unidade pastoral, condição fundamental para o testemunho e empenho missionário.  

 

 

3. Plano de Pastoral da Diocese, caminho percorrido 

 

“Se queremos ter uma diocese preparada para responder aos desafios do tempo presente, é 

preciso planejar, traçar metas, ter estratégias de ação. Tudo isso é possível se houver um 

planejamento pastoral bem feito” 

 (José Carlos Pereira). 
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O plano de ação pastoral de uma diocese é feito para atender a uma realidade 

específica e dentro de um prazo definido. 

Ao ser instalada a Diocese de Criciúma, desmembrando-se da Diocese de Tubarão, 

que já tinha o seu Plano de Pastoral em vigor, iniciamos uma nova história na Igreja do 

extremo Sul da Santa Catarina, dando continuidade à caminhada pastoral que vinha sendo 

trilhada, seguindo o referido Plano de Pastoral. Na primeira reunião do Conselho de 

Pastoral, da recém instalada Diocese, no dia 17 de setembro de 1998, o Bispo Dom Paulo De 

Conto, afirmou: “A jovem Diocese de Criciúma vai dar continuidade à caminhada já 

existente, assumindo as atividades e destaques, seguindo o Plano Diocesano de Pastoral” 

(Livro de Atas do Conselho Diocesano de Pastoral). 

Na reunião do Conselho de Pastoral de 11 de novembro de 1999, diante da 

necessidade de começar a pensar num plano próprio da Diocese de Criciúma, definiu-se pela 

constituição de uma comissão para elaborar uma proposta de Plano. Essa comissão foi 

constituída no dia 07 de março de 2000. Nesse mesmo ano, no mês de maio, a comissão 

apresentou um anteprojeto para a elaboração do plano ao Conselho de Pastoral, no qual 

constava um estudo sobre Planejamento Pastoral. Foi aprovado e, para conduzir esse 

momento de reflexão, contamos com a assessoria do padre Pedrinho Guareschi, num 

momento de estudo no dia 05 de julho de 2000. 

A ideia era constituir um processo para a elaboração do Plano. E esse processo teve 

continuidade, novamente, no conselho de pastoral, no dia 14 de setembro, no qual se fez a 

seguinte reflexão: “A elaboração e avaliação do plano deve acontecer dentro da nova 

evangelização, como um processo de evangelização, como viver melhor como Igreja em 

todo o trabalho que é realizado. A Igreja é feita de pessoas que têm visões diferentes, que 

têm interrogações e dúvidas. A história, a vida, as comunidades caminharam. Estamos em 

tempos diferentes. Como responder aos apelos que a Igreja de Jesus Cristo nos pede?” (cf. 

Livro de Atas do Conselho de Pastoral – págs. 20 e 21). Ao mesmo tempo, procurou-se 

refletir e dar pistas para a Igreja que deveríamos ser e viver, para responder às necessidades 

da realidade. 

Dando continuidade ao processo do Planejamento Pastoral, em 08 de março de 2001, 

a comissão apresentou a proposta ao Conselho Diocesano de Pastoral, optando-se ali pela 

realização de dois encontros: com os padres e com grupos de leigos, para tomarem 

conhecimento do anteprojeto. 

Nos dois encontros, além de conhecer o referido projeto, procurou-se dar sugestões 

de acréscimos e exclusões. Após esse momento, foi feita uma pesquisa aberta ao povo de 

Deus. Foram distribuídos 96 mil questionários, dos quais voltaram preenchidos 9.377. Todo 

esse material foi lido pela comissão que, a partir desses dados e das reflexões feitas, 

elaborou um anteprojeto do Plano de Pastoral, texto que foi entregue às lideranças das 

Comarcas como assunto de estudo, debate e complementação na Assembleia Diocesana de 

Pastoral, em outubro de 2001. 

A partir dessa Assembleia, sentiu-se necessidade de fazer constar no Plano a 

Organização Pastoral de nossa Diocese e as Orientações Pastorais. A comissão redigiu essa 
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proposta no início de 2002 e, novamente, foi assunto para o Conselho Diocesano e 

Conselhos Comarcais refletirem e darem suas contribuições. 

Nos dias 06 e 07 de julho de 2002 realizou-se então uma Assembleia Diocesana 

Extraordinária, com a finalidade de estudar e aprovar o referido Plano com vigência prevista 

para 2002-2007. 

No final de 2007, a Assembleia prorrogou a vigência do Plano para até o final de 

2008. Com a transferência do bispo dom Paulo e a Diocese vacante, o Plano continuou com 

sua vigência até a vinda de um novo bispo. Com a chegada de Dom Jacinto, ele pediu um 

tempo para melhor conhecer a Diocese e, a partir de 2011, iniciamos o processo de avaliação 

do Plano existente, sendo que em 2012 foi promulgado, tendo sua vigência até o ano de 

2016. 

 

 

3.1 - Onde estamos e o que o caminho nos pede 

  

Diante da caminhada feita e com o Plano que temos, alguém poderia perguntar: Por 

que fazer um novo Plano de Pastoral? Poderíamos responder que deve-se fazer um 

planejamento pastoral quando houver necessidade. Porém, está mais do que comprovado 

que há necessidade de um planejamento pastoral. 

É necessário, sim, que um planejamento pastoral tenha “prazo de validade”. Embora 

essa expressão nos pareça estranha e não seja a expressão mais adequada, ela serve para 

provocar mesmo. Não significa que quando expira o prazo determinado para um 

planejamento, ou plano, a caminhada pastoral também se tenha expirado. A caminhada 

continua. As propostas continuam valendo e sendo agregadas por outras. Mas, considerando 

que as coisas mudam e que precisemos avaliar o que fazemos, é preciso colocar datas (cf. 

Planejamento Pastoral, Paroquial Diocesano –José Carlos Pereira – Paulus – pág. 13). E 

continua o mesmo autor: um planejamento não deve ser interrompido só porque mudou o 

padre, ou o bispo, ou algumas pessoas da coordenação mudaram. Quando isso acontece, é a 

diocese ou a comunidade paroquial que perde, pois haverá interrupção no seu 

desenvolvimento pastoral, em sua missão (cf. idem págs. 14-15). 

Contudo, em vez de falar em prazo de validade, melhor seria falar em prazo de 

vigência. E hoje, diante do que consta no Plano de Pastoral, sua vigência encerrou em 2016. 

Mas foi prorrogado até o final de 2017, ano em que nos debruçaremos para pensar o novo 

Planejamento Pastoral, ou melhor, uma atualização, conforme foi aprovado na Assembleia 

Diocesana, no final de outubro de 2016. 

A atualização faz-se necessária para termos clareza do chão que hoje estamos 

pisando e para melhor conhecer a realidade, além de ter presente os novos desafios da 

realidade que se apresentam a nós. Sem conhecer a realidade, o planejamento será ineficaz, 

pois não irá contemplar os desafios da realidade e não seremos fiéis à missão de anunciar e 

evangelizar. É preciso colocar os pés no chão da realidade social, bem como da situação da 

experiência religiosa e eclesial. O chão da realidade deve também contemplar as novas 

reflexões teológicas e apelos dos pronunciamentos do Papa Francisco, das Diretrizes Gerais 

da Ação Evangelizadora da CNBB (2015-2019) e das diversas reflexões teológicas. 
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A partir do método “ver, julgar e agir”, podemos perceber onde estamos, vislumbrar, 

a partir do Evangelho e dos documentos da Igreja, onde deveríamos estar e o que nos impele 

para um planejamento que melhor nos ajude a viver a nossa missão, de forma organizada, de 

comunhão e de participação. 

 

 

4. Os passos metodológicos para a construção do Plano de Pastoral 

 

Para que a construção do terceiro Plano Diocesano de Pastoral seja uma processo 

participativo, ampliado e frutuoso, faz-se necessário um planejamento estratégico e viável. 

Segundo as DGAE, o primeiro passo para a elaboração de um plano é a constituição de 

organismos que vão diretamente trabalhar na elaboração do Plano de Pastoral. Esse 

organismo foi contado a partir de indicação dos participantes da 21ª Assembleia Diocesana 

de Pastoral, realizada em 2016. Na ocasião, para a montagem da equipe de trabalho, incluiu-

se, além da equipe executiva indicada no Conselho Diocesano de Pastoral, a representação 

de duas lideranças por comarca pastoral, indicadas pelo Conselho Comarcal de Pastoral. Ao 

todo, dezenove pessoas fazem parte da Equipe de Estudo, Avaliação e Atualização do Plano 

Diocesano de Pastoral. Essa equipe tem a tarefa de construir os programas e os projetos. 

Aqui respondem as questões concretas de como, onde, quem, com quem, com o quê e 

quando o processo se inicia e se conclui. 

O segundo passo é o que chamamos de tempo de sensibilização. Consiste na 

mobilização do maior número de pessoas. Se a alguns cabe a tarefa de conduzir o processo 

de planejamento, a todos cabe a responsabilidade e a alegria de contribuir. O 

compartilhamento das reflexões e proposições inicia na instância diocesana, na reunião do 

Conselho Diocesano de Pastoral, com a reflexão sobre a eclesiologia da Igreja e a 

apresentação do programa de ação. Após essa etapa, a reflexão se estende até as instâncias 

setoriais, nas reuniões do Conselho Comarcal de Pastoral, motivando os participantes a se 

engajarem no processo e orientando os mesmos para o passo seguinte. A terceira etapa de 

sensibilização chega às paróquias que, reunindo seus lideranças, conhecem e aprofundam a 

reflexão sobre as urgências pastorais da Igreja e se inserem no processo de construção do 

plano. Para que haja unidade nessa última etapa será constituída uma equipe de formadores, 

composta por padres, religiosos e leigos, devidamente preparados, que visitarão as paróquias 

nos dias escolhidos para um momento de estudo sobre as DGAE (Doc. 102).  

O terceiro passo será identificado como tempo de construção. Consiste em perceber 

até que ponto o atual Plano de Pastoral ainda em vigor foi efetivamente cumprido. 

Realizamos o que foi planejado? Que motivos nos permitiram chegar até onde chegamos? E 

que motivos nos impediram de chegar até o planejado? Serão envolvidos nesse tempo os 

Conselhos Paroquiais e Comunitários de Pastoral. Esse tempo terá uma dupla finalidade: 

realizar uma avaliação dinâmica da execução do Plano de Pastoral vigente e compor um 

diagnóstico social das comunidades em que o plano se aplica. Se dará, originalmente, uma 

visão ambiental da área de abrangência do plano. 

O quarto passo exige a tomada de algumas decisões que se referem ao modo como o 

plano vai se desenvolver. Será a definição das urgências. Consiste na construção da proposta 

textual, onde decisões precisam ser tomadas, deixando de lado alguns hábitos e prioridades 
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importantes no passado, mas que, em nossos dias, não cumprem mais sua função. Caberá à 

Equipe Executiva agrupar o resultado dos instrumentos de avaliação vindos da base, estudar, 

rezar e elaborar o texto que será apresentado na fase seguinte. 

O quinto passo será o estudo e aprovação do plano propriamente constituído. Essa 

fase se dará durante a 22ª Assembleia Diocesana de Pastoral ou, caso seja necessário, numa 

Assembleia Extraordinária previamente constituída. Até lá, caberá aos líderes católicos – 

clérigos e leigos – estudarem a proposta textual, corrigir eventuais erros, apontar emendas, 

propor subtrações, enviando, com antecedência, à Equipe Executiva. O plano será aprovado 

se a maioria da assembleia assim o desejar. 

Por fim, o sexto passo envolve o acompanhamento da execução do plano. Não há 

como construir um plano de pastoral e acreditar que, por si, ele seja forte e suficiente para se 

fazer realizar. É indispensável estabelecer, no plano, os instrumentos que acompanharão o 

seu cumprimento, fazendo contínua revisão e até mesmo adequações dos rumos. Entre esses 

instrumentos, destacam-se as equipes e as estruturas guardiãs do plano, em geral, a 

coordenação diocesana e local de pastoral, com especial atenção às assembleias periódicas 

onde, ouvindo-se significativa representação do Povo de Deus, se verifica o cumprimento ou 

não do que foi estabelecido no plano. 

 

 

5. Quando isso vai acontecer? 

 

 Para a execução de cada tempo foi estipulado um período de trabalho. Abaixo segue 

o programa, a especificação das ações, o lugar e o cronograma de atuação:  

 

FASE TEMPO LUGAR PERÍODO PASSO 

I Sensibilização CDP/CCP/CPP fev a mai 1 e 2 

II Ambientação CPP/CPC jun a jul 3 

III Urgências Eq. Executiva ago a set 4 

IV Aprovação ADP out 5 

V Aplicação Diocese pós-assembleia 6 
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