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APRESENTAÇÃO

“Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar 

tudo o que vos tenho ordenado” (Mt 28,19-20).

 A missão primeira da Igreja é evangelizar, levar a Boa Nova 
do Evangelho a todos os corações de boa vontade. Jesus Cristo 
sempre será a resposta ao homem velho, que vive sem verdadeira 
alegria e esperança, se não encontrar e fizer a experiência de Jesus 
Cristo e da vida em comunidade.
 Nossa Diocese de Criciúma está completando seus 20 anos de 
evangelização como Igreja particular. Só Deus sabe quantas graças e 
bênçãos acompanharam esta caminhada. E para continuarmos fiéis 
a Jesus Cristo e à sua Igreja, precisamos sempre da luz do Espírito 
Santo para discernir a voz de Deus e a voz do tempo.
 A voz do tempo nos mostra a realidade de nossa Diocese, 
com suas alegrias, realizações e desafios na Nova Evangelização, 
como nos propõe a Igreja, sempre iluminados pela voz e luz de Deus. 
Uma das alegrias e esperanças de 2017 foi a aprovação definitiva de 
nosso Plano Diocesano de Pastoral para os próximos anos, resultado 
de uma longa caminhada. Não é completo, nem perfeito. Todo ele 
foi iluminado pelas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora, com 
os outros documentos da Igreja e a realidade de nossa Diocese.
 “Deus sabe trabalhar com instrumentos insuficientes” (Bento 
XVI) para o bem de sua Igreja. Cada filho e filha de Deus que se 
considera participante da Igreja, não pode ignorar ou não levá-lo 
em conta nos planejamentos pastorais, movimentos, grupos, enfim, 
em toda a vida da Igreja.
 Que Nossa Senhora e São José, que tiveram a alegria de 
verem o menino Jesus crescer em estatura, sabedoria e graça, 
intercedam por toda a Diocese de Criciúma.

Dom Jacinto Inacio Flach
Bispo da Diocese de Criciúma
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SIGLÁRIO

CDSI: Compêndio da Doutrina Social da Igreja
CNBB: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
CV: Carta Encíclica Caritas in Veritate (Papa Bento XVI)
DAESC: Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina
DAp: Documento de Aparecida
DCE: Encíclica Deus Caritas est (Papa Bento XVI)
DGAE: Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil
EG: Exortação Apostólica Evangelii Gaudium (Papa Francisco)
EN: Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi (Papa Paulo VI)
EV: Carta Encíclica Evangelium Vitae (Papa João Paulo II)
GS: Constituição Pastoral Gaudium et Spes (Concílio Vaticano II)
IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
LS: Carta Encíclica Laudato Si’ (Papa Francisco)
NA: Decreto Nostra Aetate (Concílio Vaticano II)
NMI: Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte (Papa João Paulo II)
PRP: Plano Regional de Pastoral
RICA: Ritual da Iniciação Cristã de Adultos
RM: Carta Encíclica Redemptoris Missio (Papa João Paulo II)
SD: Documento de Santo Domingo (CELAM)
UR: Decreto Unitatis Redintegratio (Concílio Vaticano II)
VD: Exortação Apostólica Verbum Domini (Papa Bento XVI)
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INTRODUÇÃO

1. Iluminados pelas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da 
Igreja no Brasil (CNBB, DGAE 2015-2019) e pelo Plano Regional de 
Pastoral (PRP 2016-2019), pelos documentos e pronunciamentos 
do Papa Francisco, que nos colocam na perspectiva de uma “Igreja 
em saída”, desencadeamos o processo de atualização do Plano 
Diocesano de Pastoral da Diocese de Criciúma.

2. No processo de atualização deste Plano de Pastoral, assumimos 
a metodologia Ver-Julgar-Agir-Celebrar, trazendo presente o marco 
da realidade (Um olhar sobre a realidade) e o marco doutrinal (A 
Igreja que Deus quer), que traçam as bases para o marco operacional 
(Ação Evangelizadora na Diocese de Criciúma).
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CAPÍTULO I

UM OLHAR SOBRE A REALIDADE

1. O mundo em que vivemos - Uma realidade que nos interpela

3. Somos o povo de Deus da Diocese de Criciúma. Vivemos uma 
realidade marcada pelas grandes mudanças e transformações que 
têm assolado o mundo, influenciando diretamente a cultura, a 
política, a economia, as ciências, a educação, o esporte, as artes, o 
meio ambiente e as religiões e incidindo, fortemente, na vida das 
pessoas.

4. A Diocese de Criciúma, cujo Padroeiro é São José, está localizada 
no Extremo Sul do Estado de Santa Catarina. Desmembrada da 
Diocese de Tubarão, foi criada em 27 de maio de 1998 e instalada no 
dia 15 de agosto do mesmo ano. A ela pertencem 538 comunidades 
inseridas nas 34 paróquias e nos três santuários diocesanos, dentro 
de um território de 5.046,7km², abrangendo 26 municípios com 
população de 606.263¹ habitantes (cf. IBGE, 2017).

5. O discípulo missionário anuncia com fidelidade o Evangelho à luz 
da pessoa, da vida e da palavra de Jesus Cristo, assumindo, para si, 
as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias das pessoas 
de hoje, sobretudo, as mais pobres e aquelas que mais sofrem (cf. 
GS n. 1). Evangelizar exige deixar-se iluminar pela fé, em atitude de 
discernimento diante dos sinais dos tempos, para dar testemunho 
no enfrentamento dos diferentes desafios que a realidade nos 
apresenta, (cf. CNBB, DGAE 2015-2019, n. 16-17). Compreender essa 
realidade cada vez mais complexa, não é tarefa tão simples. Por isso, 
a busca de elementos que permitam estabelecer fundamentos para 
nossa ação, em meio a essa diversidade, impõe-nos uma atitude de 
diálogo e de evangélica visão crítica (cf. CNBB, DGAE 2011-2015, n. 
17-18).

¹ Confira Quadro Populacional dos municípios que compõem a Diocese de Criciúma, 
no Anexo 1 deste Plano.
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6. Vivemos uma mudança de época causada pelos enormes saltos 
qualitativos, quantitativos, velozes e acumulados que se verificam no 
progresso científico, nas inovações tecnológicas e nas suas rápidas 
aplicações em diversos âmbitos da natureza e da vida (cf. EG n. 52). 
Constata-se igualmente que a globalização atinge todos os setores 
da vida humana de forma devastadora, tornando-se insuficiente 
para responder às novas situações e seus desafios (cf. CNBB, DGAE 
2015-2019, n. 19-20).

1.1. Realidade Sociocultural

7. Verifica-se a imposição de novas culturas artificiais e exóticas 
trazidas por alguns meios de comunicação que invadem todos 
os espaços, inclusive a intimidade do lar, desprezando as culturas 
tradicionais locais e impondo uma maneira de viver única em todos 
os lugares. Tais meios de comunicação de massa veiculam uma visão 
distorcida da realidade e da felicidade. Impõe-se como valor viver 
o presente, sem projetos de longo prazo, sem preocupação com 
critérios éticos e, portanto, sem compromissos com as pessoas, a 
comunidade e a sociedade.

8. Em algumas situações, a ciência e a tecnologia posicionam-
se a serviço do mercado, e este, com a sua avidez de consumo, 
descontrola o desejo de crianças, jovens e adultos. A publicidade 
ilude as pessoas, cria necessidades falsas e suscita o desejo pelos 
produtos anunciados, como se fossem resolver todos os problemas, 
e que a felicidade se alcança através do bem-estar econômico e da 
satisfação hedonista (exalta o prazer como suprema norma moral).

9. Diante de uma cultura cada vez mais individualista e utilitarista, 
gerando incertezas e riscos, aumenta o número de pessoas que 
pensam apenas em si mesmas, negando a relação com o outro, 
de quem não necessitam e por quem não se sentem responsáveis. 
Na busca pela satisfação imediata de seus desejos, tornam-se 
indiferentes ao bem comum, sem o menor esforço para garantir 
os direitos humanos (sociais, culturais, de solidariedade, etc.), 
resultando no prejuízo de todos, sobretudo dos pobres, os que mais 
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sofrem. Igual indiferença se dá em relação ao sofrimento de muitas 
mulheres, crianças, adolescentes, jovens e idosos, muitas vezes, 
submetidos a múltiplas formas de violência dentro e fora de casa, 
pelo tráfico de drogas, violação de direitos, escravização e assédio 
moral e sexual.

10. Não obstante, surgem também outras práticas preocupantes 
que banalizam a vida: manipulação de embriões, práticas abortivas 
e tantas outras mortes absurdas, ausência de políticas públicas 
que dignifiquem a vida da população, efetiva proteção à vida em 
todas as suas esferas... Tudo isso gera violência e desesperança de 
mudança (cf. CNBB, DGAE 2015-2019, n. 23).

11. A família atravessa uma crise cultural profunda, como todas as 
comunidades e vínculos sociais. O individualismo pós-moderno e 
globalizado favorece um estilo de vida que debilita o desenvolvimento 
e a estabilidade dos vínculos entre as pessoas e distorce os vínculos 
familiares.  E o matrimônio tende a ser visto como mera forma de 
gratificação afetiva, que se pode constituir de qualquer maneira e 
modificar-se de acordo com interesses e situações de cada um (cf. 
EG n. 66-67).

12. Constata-se, ainda, o aumento do relativismo, a ausência de 
referências sólidas, o excesso de informações, a superficialidade, 
o desejo a qualquer custo de conforto e facilidades, a aceleração 
do tempo, trazendo desafios existenciais e produzindo incertezas, 
precariedade, insegurança, inquietação. Emergem ainda um 
laicismo militante, contrário à Igreja e à Verdade do Evangelho, a 
irracionalidade das mídias de comunicação, o amoralismo e um 
projeto de nação que não considera a pessoa humana e os anseios 
do povo, especialmente dos mais pobres. (cf. CNBB, DGAE 2015-
2019, n. 21).

13. Ainda na esfera do individualismo, predomina a mentalidade 
em que cada um se julga absolutamente dono de suas decisões, 
não aceitando as orientações da família, da escola, da Igreja, do 
Estado. Como as tradições culturais não mais transmitem valores 
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de uma geração à outra como no passado, muitas pessoas afirmam 
o presente, porque o passado perdeu a relevância diante de tantas 
exclusões sociais, religiosas, culturais, políticas e econômicas.

14. Por outro lado, nosso olhar de fé e de esperança constata 
aspectos positivos dessa mudança cultural, de onde emergem 
novos sujeitos, com novos estilos de vida, maneiras de pensar, de 
sentir, de perceber e com novas formas de se relacionar. Uma cultura 
marcada pela fé é uma cultura evangelizada e contém valores de fé 
e solidariedade que podem provocar o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e crente, e possui uma sabedoria peculiar que 
devemos saber reconhecer com olhar agradecido (cf. EG n. 68).

15. A necessidade de construir a própria história e o desejo de 
encontrar razões para a existência, motivam a criação de espaços 
para partilhar e compartilhar experiências, na busca de respostas 
para a vida. Constituem espaços propícios para esse encontro com 
o(a) outro(a) a família, mesmo atravessando uma crise cultural 
profunda, ainda é lugar onde se aprende a conviver na diferença, a 
pertencer aos outros e onde os pais transmitem a fé aos seus filhos 
(cf. EG n. 66). Também são espaços ricos para a vida de comunhão 
e individualidade, os pequenos grupos de famílias, a vida em 
comunidade, os movimentos de Igreja e os espaços de acolhida e 
partilha da fé cristã.

16. Mesmo que a cultura de mudança predominante negue o acesso 
da maioria aos bens que são necessários para uma vida digna e 
feliz, surgem grupos e pessoas que afirmam o valor fundamental 
do ser humano, de sua liberdade, consciência e experiência, bem 
como o sentido da vida e da transcendência. Assim, assumimos 
o olhar do discípulo-missionário, que parte de Jesus Cristo e está 
atento, inquieto, cheio de esperança e capaz de impulsionar uma 
ação transformadora da realidade atual. O olhar misericordioso de 
Deus se volta para o pobre, o injustiçado, o excluído, o pequeno, 
o sofredor, o discriminado em seu processo de libertação. (cf. PRP 
2016-2019, n. 8).
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1.2. Realidade Econômica

17. A nossa região conta com uma economia dinâmica e diversificada, 
afinada com as exigências do mercado, em grande medida voltada 
para a exportação, dentro do processo de globalização neoliberal 
e capitalista. Destacam-se os setores de alimento, metal mecânico, 
carvão mineral, têxtil, cerâmico, plástico e agrícola.

18. A face mais difundida da globalização é a dimensão econômica 
que se sobrepõe e condiciona às outras dimensões da vida humana. 
A dinâmica do mercado que gira em torno do lucro, absolutiza a 
eficácia e a produtividade como valores reguladores das relações 
humanas, gerando um processo de injustiça em detrimento aos 
valores como a verdade, a justiça, o amor e, muito especialmente, a 
dignidade e os direitos de todas as pessoas.

19. O sistema capitalista privilegia o lucro e uma redução de custos, 
ocasionando uma grande exploração da mão de obra. Além da 
exploração e dos baixos salários, a realidade econômica conta com a 
carência de qualificação dos trabalhadores nas áreas da construção 
civil, informática, indústria, dentre outras. Nega-se a primazia do 
ser humano e cria-se uma sociedade desigual, que cultua o bem-
estar, oferta a felicidade, o sucesso, a realização pessoal e globaliza 
a indiferença. O ser humano é considerado, em si mesmo, como um 
bem de consumo que se pode usar e depois lançar fora. Vivemos a 
cultura do “descartável”. Já não se trata simplesmente do fenômeno 
de exploração e opressão, mas de uma realidade nova que, com a 
exclusão, fere-se, na própria raiz, a pertença à sociedade onde se 
vive, pois quem vive nas favelas, na periferia ou sem poder já não 
está nela, mas fora. Os excluídos são “resíduos, sobras” (cf. EG n. 53). 

20. A desvalorização do trabalho, a falta de políticas públicas 
definidas e a perspectiva de vida, agravam as situações de risco 
para a sociedade, trazendo sérias consequências no campo pessoal, 
familiar e cultural, como o aumento do tráfico e consumo de drogas, 
a exploração sexual, a violência, a migração dentro e fora de seus 
respectivos países.
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21. Outra realidade econômica da região é a agricultura familiar, 
vivida pela maioria dos agricultores e que vem registrando aumento 
da produtividade nos últimos anos. Entretanto, os pequenos 
agricultores sofrem com a falta de produção acompanhada e 
sua comercialização, sem perspectiva de uma renda estável e de 
sobrevivência, além da exposição ao uso de defensivos químicos 
que prejudicam a saúde. Muitas famílias para sobreviver se integram 
às agroindústrias produtoras de carnes (aves), leite, fumo, tornando-
se reféns em suas propriedades, privando-se da vida comunitária e 
promovendo o êxodo rural.

22. O turismo, em sua gama de possibilidades, é outra atividade 
econômica de grande projeção na região sul, com destaque para 
as praias, cânions, parques ecológicos e propriedades privadas com 
lagos e piscinas naturais. Um setor de crescente desenvolvimento é o 
turismo rural, aliando a natureza e hospitalidade do povo do campo, 
bem como do gastronômico e cultural associado às tradições dos 
imigrantes. Nos últimos anos, tem crescido o turismo religioso na 
região.

23. Em meio a essa crise provocada pelo sistema capitalista 
globalizante, é possível destacar iniciativas positivas e criativas que 
fazem frente a essa realidade de exclusão, através das experiências 
da economia popular solidária, das pequenas cooperativas, das redes 
de produção de alimentos sem o uso de agrotóxicos, que promovem 
uma economia diferente, marcada pelos princípios da solidariedade, 
da sustentabilidade, do cuidado com o meio ambiente, pela justiça 
e pelo respeito aos direitos humanos.

24. O Documento de Aparecida nos convida a contemplar os 
rostos daqueles que sofrem, das pessoas que não são tratadas com 
dignidade e igualdade de condições (cf. DAp n. 65). Nesse sentido, 
em nossa Diocese, destacam-se: os jovens empobrecidos que, 
além de receberem uma educação de baixa qualidade e não terem 
oportunidade de progredir em seus estudos, nem de entrar no 
mercado de trabalho para se desenvolver e constituir uma família, 
são atraídos cada vez mais para o mundo da drogadição e das facções 
criminosas. É ainda nesse universo que se registra o alto índice de 
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extermínio de jovens. Nessa mesma linha de preocupação, destaca-
se também, um alto índice de mulheres que têm dupla jornada de 
trabalho, são vítimas de violências familiares e não são reconhecidas 
como pessoas em potencial no campo profissional; os idosos que, 
além de se sentirem excluídos do sistema produtivo, muitas vezes, 
são vistos por seus familiares como pessoas incômodas e inúteis; as 
pessoas acometidas por diversos tipos de doenças; os trabalhadores 
que não conseguem mais voltar ao mercado de trabalho devido 
ao crescimento do desemprego; aqueles que procuram sobreviver 
na economia informal; os dependentes químicos; as pessoas com 
deficiência; os portadores de HIV-AIDS que sofrem a solidão e se 
veem excluídos da convivência familiar e social; os empregados 
com baixa remuneração; os aposentados, obrigados a voltar ao 
mercado de trabalho; os presidiários e ex-presidiários. E nos últimos 
anos, os migrantes e refugiados haitianos, africanos e de outras 
nacionalidades, vindos para nossa região, que além de estarem 
impedidos de viver em sua pátria, enfrentam o forte grau de 
preconceito e discriminação na busca de uma vida melhor e digna. 

1.3. Realidade Política

25. Diante da grave crise política que vivemos no Brasil, facilmente, 
percebe-se um forte desencantamento com essa instância mediadora 
de mudanças. A sua superação exige o resgate da ética na política 
que desempenha papel fundamental na sociedade democrática. 
Bem lembrava o Papa Francisco que: “na vida pública, na política, 
se não houver a ética, uma ética de referimento, tudo é possível e 
tudo se pode fazer”. É urgente, portanto, um novo modo de fazer 
política, alicerçado nos valores da honestidade e da justiça social 
que respeitem e fortaleçam o Estado democrático de direito. “O 
desprezo da ética leva a uma relação promíscua entre os interesses 
públicos e privados, razão primeira dos escândalos da corrupção” 
(CNBB, nota Grave Momento Nacional, 2017). Para isso, “é preciso 
transformar a sociedade, repensar a função do Estado e redescobrir 
os valores éticos, para a superação da corrupção, da violência, do 
narcotráfico, bem como do tráfico de pessoas e de armamentos” (cf. 
CNBB, DGAE 2015-2019, n. 23).
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26. Infelizmente, a corrupção está muito presente em nosso 
cotidiano. A sociedade “aprendeu” a conviver com esse mal, 
resultado de uma profunda crise moral e ética que assola todas as 
pessoas, independente do seu status social ou político. A busca por 
facilidades, pelo dinheiro e por vantagens motivam muitas pessoas a 
praticarem ações em detrimento daquilo que é justo e legal. Práticas 
como “furar fila do SUS ou do banco”, comprar atestados médicos, 
“molhar a mão do guarda”, estacionar em vagas especiais, “furar 
o sinal vermelho”, sonegar impostos e exigir regalias em órgãos 
públicos são comuns em nossa sociedade. 

27. Muitas lideranças que se identificavam com setores populares 
e lutavam por projetos sociais, ao assumirem cargos políticos, 
esquecem os projetos que outrora defendiam, tornam-se infiéis aos 
projetos de uma sociedade justa e solidária para todos e entram 
no jogo dos poderosos. Há, por outro lado, pouca formação e 
acompanhamento às pessoas para assumirem a vida política através 
de cargos públicos, como também a participação de leigos e leigas 
nos Conselhos Municipais e outros campos de reflexões e decisões, 
sendo esta uma de nossas fraquezas na pastoral.

28. A ausência de uma reforma política coerente permite que 
ainda seja forte a tendência, por parte de muitos políticos, de se 
perpetuarem nos cargos, fazendo dessa função uma profissão e não 
um serviço prestado ao povo que os elegeu, além de torná-la uma 
herança de família e impedindo o surgimento de novas lideranças 
políticas. Infelizmente, o clientelismo da compra e venda de votos 
ainda afeta o meio político-eleitoral (cf. PRP 2016-2019, n. 24).

29. Algumas iniciativas, felizmente, apresentam mudanças para a 
população, esperançando uma nova política. Graças à mobilização 
da Igreja e de outros setores da sociedade civil, iniciativas como a Lei 
da Ficha Limpa e a mobilização pela criação da Defensoria Pública 
no Estado de Santa Catarina foram conquistadas. Mesmo pequena, 
a presença de leigos e leigas em nome da Igreja nos conselhos e 
fóruns de defesa dos direitos, demonstra uma preocupação eclesial 
quanto aos empobrecidos e desamparados.
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1.4. Realidade Ecológica

30. O sul de Santa Catarina possui uma rica biodiversidade, com 
diferentes formas de relevo, distribuídos em faixas litorâneas, 
matas e serra; de vegetação em que se alternam florestas, áreas de 
plantio e pastagens, com pequenas variações; e de grandes bacias 
hidrográficas, responsáveis pela quantidade e qualidade da água 
potável para consumo humano e diversos setores da economia.

31. Pertencente ao bioma Mata Atlântica, nossa região diocesana 
conserva poucas reservas nativas. Os rios e lagos abrigam ainda 
ricos ecossistemas aquáticos, grande parte deles ameaçados pelo 
desmatamento das matas ciliares e consequente assoreamento dos 
mananciais, poluição das águas e caça e pesca predatória.

32. A coleta seletiva e a destinação correta dos resíduos sólidos 
(material reciclável e orgânico), embora sejam discutidas em nossa 
região, carecem da vontade e compromisso público dos municípios 
e da conscientização por parte da população. Ainda há pouco 
investimento dos órgãos públicos. Mesmo a reciclagem do “lixo 
comum” continua a passos lentos. Por iniciativas das cooperativas 
de reciclagem, fórum do lixo e cidadania dos catadores, há um 
trabalho de conscientização, assim como em pequenos grupos, 
alguns condomínios e empresas. Campanhas de recolhimento dos 
resíduos despertam o compromisso da sociedade.

33. A questão do saneamento básico é fundamental para qualquer 
sistema de saúde e influi diretamente nas condições de vida. O 
tratamento de esgoto ainda é um grande desafio para o Brasil. 
Segundo dados coletados em 2013 pelo Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento, Santa Catarina é o 18° pior estado 
em tratamento de esgoto, com cobertura de apenas 19,5%. Na 
Região Sul, onde estamos situados, não é diferente, mas percebe-
se que, pouco a pouco, os municípios começam a investir na rede 
de tratamento de esgoto, na recuperação da mata ciliar, bacia 
hidrográfica e Mata Atlântica.
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34. Nossa região também se destaca pelo setor da mineração, 
especialmente do carvão, areia e argila. Esses setores trazem 
progresso econômico para a região, ao mesmo tempo em que 
deixam inúmeros prejuízos ambientais, sobretudo o carbonífero, 
como a poluição dos recursos hídricos e a degradação do solo, 
colocando a região carbonífera como área crítica socioambiental. 
A poluição dos rios, ocasionada pela mineração, lixo e esgoto, a 
eliminação de córregos, riachos e nascentes, causam prejuízos não 
somente na área ambiental, mas também socioeconômica. O uso 
desordenado das águas subterrâneas, ora pelo extrativismo mineral, 
ora pela irrigação agrícola, ora para consumo humano (ponteiras 
d’água), provoca, em alguns casos, a redução dos níveis de água 
potável disponível. Centenas de famílias que vivem da pesca estão 
perdendo sua fonte de subsistência. A captação de água desses 
rios, para o consumo humano é inviável, devido ao alto índice 
de contaminação por metais pesados. Diante desses dados e da 
realidade, é questionável a abertura de novas minas.

35. A região é afetada, ainda, pela implementação de obras 
de infraestrutura energética, como as barragens. Mesmo com 
aspectos positivos no campo econômico e pela ampliação da 
matriz energética, existem os reflexos ambientais negativos como 
a realocação de populações e extinção completa de comunidades, 
o desvio do curso natural dos rios, supressão de vegetação nativa, 
perda da fauna, inundações e desapropriação de grandes áreas de 
terra.

36. É constatada a utilização de sementes transgênicas também 
pelos pequenos agricultores familiares, tornando-os vulneráveis aos 
efeitos de sua utilização, ainda desconhecidos pela ciência, além 
de sua produção ficar suscetível às regras do mercado.  Também, 
o uso indiscriminado de agrotóxicos nas grandes e pequenas 
propriedades continua sendo outro agravante que compromete a 
saúde dos trabalhadores e consumidores, além de poluir o meio 
ambiente, fator agravado pela ineficácia dos órgãos de fiscalização 
e controle.
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37. Tanto no campo como na cidade, percebe-se o crescimento de 
uma consciência ecológica, exemplo disso é a formação de grupos 
de agricultores que produzem em bases sustentáveis, preservando 
a natureza e a saúde das pessoas. Soma-se a isso, a criação de 
programas de incentivo ao trabalho no campo como o resgate das 
sementes crioulas, a recusa do uso de agrotóxicos, a comercialização 
dos produtos nos próprios municípios em feiras de agricultura 
familiar e de economia solidária e a aquisição desses produtos para 
a merenda escolar.

38. O Papa Francisco chama atenção para a questão ambiental. 
As mudanças climáticas são um problema global com graves 
implicações ambientais, sociais, econômicas, distributivas e políticas, 
constituindo um dos principais desafios para a humanidade. Muitos 
pobres vivem em lugares particularmente afetados por fenômenos 
relacionados com o aquecimento, e os seus meios de subsistência 
dependem fortemente das reservas naturais e dos chamados serviços 
do ecossistema como a agricultura, a pesca e os recursos florestais. 
Não possuem outras disponibilidades econômicas nem outros 
recursos que lhes permitam adaptar-se aos impactos climáticos ou 
enfrentar situações catastróficas, além do reduzido acesso a serviços 
sociais e de proteção (cf. LS n. 25). Nossa região insere-se nesse 
contexto, registrando períodos de seca e de constantes enchentes e 
temperaturas acima da média.

39. A Igreja, nas últimas décadas, vem promovendo debates sobre a 
questão ambiental e o compromisso cristão pelo cuidado com toda 
a Criação, através de simpósios, fóruns e estudos, especialmente 
com as Campanhas da Fraternidade que têm refletido as realidades 
de nosso país e o cuidado com a Casa Comum. Nessa mesma 
perspectiva, a Encíclica Laudato Si’, mais que ser um instrumento de 
louvação a Deus pela natureza, quer ser um grito de alerta ao uso 
desordenado da criação.

1.5. Realidade Religiosa

40. Desde o início dos anos 1990, acentua-se uma gradativa redução 
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do número de católicos no Brasil. Atualmente, estima-se que 
79,93% da população residente no território da Diocese se declare 
católica. Paralelamente, percebe-se o crescimento da população 
declarada evangélica pentecostal, espírita e adepta das religiões 
afro-brasileiras. Os dados do censo indicam também o aumento de 
pessoas que se declararam sem religião (cf. IBGE, Censo 2010). 

41. Constata-se um forte pluralismo religioso, muitas vezes, 
marcado por fundamentalismo, emocionalismo e sentimentalismo, 
que reflete uma busca por preencher os vazios existenciais, à custa 
das carências da população. Exclui-se a salvação em Cristo, que 
passa a ser apresentada como sinônimo de prosperidade material, 
saúde física e realização afetiva (cf. CNBB, DGAE 2015-2019, n. 25). 
Nesse contexto pluralista, cada vez mais o indivíduo tende escolher 
sua religião. Mesmo quando adere a uma instituição religiosa, ele 
tende escolher crenças, ritos e normas que lhe agradam ou então 
se refugia numa adesão parcial, com fraco sentido de pertença 
institucional (cf. PRP 2016-2019, n. 43), dificultando a iniciação à 
vida cristã e o compromisso com a evangelização e a transformação 
social.

42. “A imensa maioria do povo de Deus é constituída por leigos. Ao 
seu serviço, está uma minoria: os ministros ordenados. Cresceu a 
consciência da identidade e da missão dos leigos na Igreja. Embora 
não suficiente, pode-se contar com um numeroso laicato, dotado de 
um arraigado sentido de comunidade e uma grande fidelidade ao 
compromisso da caridade, da catequese, da celebração da fé” (EG 
n. 102). Mesmo assim, no âmbito católico a “crise do compromisso 
comunitário” evidencia-se e afasta considerável número de pessoas 
da comunidade eclesial. Em muitas comunidades, persiste uma 
pastoral de manutenção e não missionária, muitos compreendem 
que a comunidade é uma mera prestadora de serviços religiosos, 
há um laicato passivo às instâncias de participação social e um 
clero concentrado em determinadas áreas, falta de comunhão e 
excessiva centralização de “poderes”. Nas celebrações, exalta-se a 
subjetividade, numa linguagem inacessível, uniforme e tendenciosa. 
Sente-se a necessidade de encontrar uma nova figura de comunidade 
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eclesial, acolhedora e missionária (cf. CNBB, DGAE 2015-2019, n. 26). 
Constituem importante desafio pastoral a formação dos leigos e a 
evangelização das categorias profissionais, intelectuais e políticas.

43. Destaca-se a presença marcante, indispensável e responsável 
das mulheres na vida da Igreja e de sua ação evangelizadora. Mesmo 
sendo maioria, reconhece-se que é preciso ampliar os espaços 
eclesiais, sociais e políticos para uma ação mais incisiva da mulher 
(cf. CNBB, Doc. 105 n. 54).

44. A Igreja preserva ricas expressões da religiosidade popular, 
destacando a devoção mariana, as procissões, peregrinações 
e romarias, a bandeira do Divino e ternos de reis, tríduos, 
novenas e adorações, os grupos de família e reflexão. Contudo, é 
importante aproximarmo-nos também de todos aqueles que, não 
se reconhecendo parte de qualquer tradição religiosa, buscam 
sinceramente a verdade, a bondade e a beleza, que, para nós, têm a 
sua máxima expressão e a sua fonte em Deus (cf. EG n. 257).

45. O tempo em que vivemos, infelizmente, caracteriza-se por 
muitos conflitos. Alguns deles são legitimados em nome de religiões. 
Também hoje extremismos são provocados. A ideia de disputa tende 
a colocar Igrejas em oposição ou verem-se como ameaças umas às 
outras (cf. CONIC, 2017). Mesmo com todas as iniciativas de diálogo 
ecumênico e inter-religioso, ainda há resistência quanto a iniciativas, 
atividades e ações a serem assumidas ecumenicamente, havendo 
também uma necessidade de aprofundar a formação quanto ao 
ecumenismo.

2. Realidade Eclesial Diocesana

46. Os dados que seguem sobre a realidade eclesial da Diocese 
de Criciúma, são resultados dos questionários aplicados nas 
paróquias e no Santuário Diocesano, tomando o mês de julho de 
2017 como período de referência. Mesmo com a dinamicidade da 
realidade eclesial, e a conseguinte alteração dos dados pastorais, a 
presente atualização considerou com fidedignidade as informações 
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apresentadas e fundamentais à elaboração do presente Plano 
Diocesano de Pastoral.

47. A Diocese de Criciúma está eclesiasticamente dividida em 34 
paróquias e dois santuários diocesanos², constituindo-se uma rede 
de 538 comunidades. Pastoralmente, as paróquias agrupam-se em 
seis Regiões Pastorais, às quais chamamos de Comarcas. 

48. O Conselho Paroquial de Pastoral (CPP) está organizado em 
todas as paróquias da Diocese. Em 415 comunidades, há organizado 
o Conselho de Pastoral da Comunidade (CPC). No ano de 2016, 
todas as paróquias realizaram Assembleia Paroquial de Pastoral. 
Em 27 paróquias, as despesas comuns paroquiais são pagas através 
do Caixa Comum, e em 7 paróquias pagas através do caixa da 
comunidade Matriz com participação das demais comunidades³.

49. Percebe-se avanço quanto à interação dos membros das 
comissões administrativas (CAEPs) com as demais lideranças, em 
especial nos CPCs. Contudo, ainda há a necessidade de uma maior 
interação dessa comissão com a dimensão pastoral.

50. Quanto à estrutura física, 476 comunidades possuem igreja-
templo e 59 comunidades reúnem-se para os momentos celebrativos 
e formativos em imóvel que não é de propriedade da Diocese, 
tais como escolas, associações, centros comunitários ou casas de 
famílias. É preocupante o interesse de algumas comunidades quanto 
à transferência de imóveis pertencentes à Igreja a associações de 
moradores ou outros grupos.

51. O Santíssimo Sacramento é permanente em 408 comunidades. 
As Celebrações Eucarísticas são realizadas semanalmente em 66 
comunidades, mensalmente em 334 comunidades, quinzenalmente 

³ Conforme previsto no Regimento das Assembleias, Conselhos e Comissões 
Administrativas da Diocese de Criciúma.

² Por questões práticas, os Santuários Diocesanos são considerados paróquia e a eles 
estão aplicados os dizeres no âmbito pastoral.
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em 136 comunidades e eventualmente em 4 comunidades. 421 
comunidades se reúnem semanalmente seja para a Celebração 
Eucarística ou Celebração da Palavra.

52. A prática da Leitura Orante da Bíblia bem como a Oração do 
Ofício Divino foram percebidas com fragilidade em nossa ação 
evangelizadora, demonstrando necessidade de maior atenção nos 
espaços de formação. No entanto, nota-se um desejo quanto às 
formações e estudos bíblicos.

53. No campo da vivência da fé, é percebido o resgate e a valorização 
das festas dos santos padroeiros como momentos fortes, seguidos 
da alegria que marcam as celebrações e sua ligação com a realidade, 
fatos visíveis no aumento da participação inclusive nos dias feriais, 
com destaque também para os Sacramentos celebrados nas 
comunidades.

54. Ainda, destacam-se outros momentos fortes de celebração da 
fé, sendo: o Tríduo Pascal, adorações eucarísticas, grupos de famílias, 
grupos de oração, peregrinações, visita aos doentes e idosos para 
levar a comunhão, visita a pessoas afastadas, o terço dos homens, 
missas da saúde, bênçãos das casas. 

55. O dízimo, decisão pessoal e compromisso de fé do cristão 
que, através de contribuição sistemática e periódica assume 
corresponsavelmente a manutenção de sua comunidade e da 
Igreja, exprimindo assim pertença efetiva concreta nela (cf. CNBB 
Doc. 106), avançou nos últimos anos, especialmente quanto à 
periodicidade, com destaque às contribuições mensais. Contudo, 
ainda não se tornou a fonte principal dos recursos financeiros em 
muitas comunidades.

56. Atualmente, a Pastoral do Dízimo está organizada em todas 
as paróquias da Diocese, sendo que em 34 delas há coordenação 
paroquial, contando com 4.358 missionários(as) do dízimo. 
Identificam-se mais de 68 mil famílias dizimistas no território da 
Diocese.
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57. Na perspectiva de um trabalho em conjunto desenvolvido 
pelas pastorais e movimentos eclesiais existentes nas paróquias, 
destacam-se: semanas temáticas, visitações, missões, festas dos 
santos padroeiros, campanhas, ações sociais, formações, retiros, 
confraternizações, celebrações especiais, coletas, reuniões, dentre 
outros.

58. Por outro lado, percebe-se a falta de unidade e integração na 
atuação pastoral, por parte de algumas lideranças que se ausentam 
desses espaços de comunhão, agindo isoladamente, desvinculadas 
da Caminhada Pastoral da Igreja Diocesana, defendendo interesses e 
projetos pessoais que, na maioria das vezes, divergem da atuação de 
conjunto de uma Igreja em comunhão. A pesquisa apontou também 
duas situações com as quais infelizmente muitas comunidades ainda 
convivem: as divisões internas, geradas por conflitos de ordem 
pessoal, familiar, dificuldades de conviver com o diferente, questões 
político-partidárias e paróquias vizinhas que não dialogam entre si, 
resultando em graves divergências quanto à vivência e organização 
de atividades pastorais, festas e eventos.

59.  Há, nas comunidades, o apelo de uma presença mais efetiva dos 
padres junto à caminhada pastoral, especialmente nos aspectos da 
acolhida, participação e motivação junto aos paroquianos. Embora 
esse apelo seja real, também se reconhece o esforço de tantos 
padres que são presença na vida das comunidades e das famílias.

60. Nos últimos anos, a Diocese de Criciúma vem incentivando 
uma mudança de mentalidade no que se refere à catequese 
como instrumento de Iniciação à Vida Cristã. Dessa forma, ela é 
responsabilidade de toda a ação evangelizadora da Igreja, e não 
apenas de uma pastoral específica voltada aos sacramentos. A 
Iniciação à Vida Cristã contempla a preparação para os sacramentos 
como o batismo, eucaristia, crisma, matrimônio, mas também deve 
permear em toda a atuação da Igreja (cf. CNBB, Doc. 107).

61. A Pastoral Catequética está presente em todas as paróquias com 
coordenação paroquial, realizando atividades preparatórias aos 
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sacramentos com crianças, adolescentes e adultos. Há, na Diocese, 
2.221 catequistas para eucaristia e crisma, sendo que desses, 88 
catequistas de adultos. Um destaque positivo fora a elaboração e 
implantação dos novos itinerários de Eucaristia e Crisma.

62. Mesmo com avanços, ainda se constata, no campo catequético, 
a falta de cooperação e compromisso de muitas famílias e da 
comunidade em geral. A não participação nas celebrações da 
comunidade e o envolvimento dos jovens nas atividades da Igreja 
após a Crisma continuam um desafio.

63. A preparação para o Sacramento do Batismo é realizada em 
todas as paróquias e coordenada por equipes específicas ou com a 
colaboração de alguma pastoral ou movimento eclesial. O conteúdo 
é ministrado, na sua maioria, pelos leigos que compõem as equipes, 
com acompanhamento dos padres, utilizando os roteiros propostos 
pela Diocese. Em média, em cada paróquia, acontecem 08 encontros 
anuais com duração média de 3,2 horas.

64. Quanto à preparação para o Sacramento do Matrimônio, todas 
as paróquias promovem alguma atividade. Os conteúdos são 
ministrados pelos leigos que atuam nos movimentos e equipes, 
pelos padres e por outros especialistas, considerando as orientações 
da CNBB e da Diocese. Os encontros têm duração média de 8 horas. 
Há, também, ações conjuntas (agenda comum), das paróquias em 
nível comarcal.

65. A Pastoral Litúrgica está organizada com coordenação paroquial 
em 34 paróquias. Atualmente conta com 1.349 equipes de 
celebração e 650 equipes de canto. Registram-se 2.175 coroinhas e 
351 acólitos, presentes em 32 paróquias, havendo uma preocupação 
com a formação desses. O livro de cantos da Diocese é utilizado em 
33 paróquias, na forma física ou digital.

66. A fé celebrada de maneira mais viva tem motivado a integração 
das comunidades. A ausência de celebrações inculturadas, equipes 
que não preparam as Celebrações Eucarísticas e da Palavra, e a 
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experiência do domingo como Dia do Senhor não vivenciado ainda 
aparecem como fraquezas que prejudicam a vivência da fé em 
nossas comunidades. 

67. A Diocese conta com 3.645 ministros leigos nomeados, dos 
quais 2.672 Ministros(as) Extraordinários da Sagrada Comunhão 
Eucarística; 853 Ministros(as) da Palavra; 72 Ministros(as) para 
Exéquias; 30 Ministros(as) do Batismo e 18 Testemunhas Qualificadas 
para o Matrimônio. Tem-se investido na formação desses Ministérios. 
Ainda se percebe certa resistência à aceitação dos ministérios leigos, 
por parte do povo e também de algumas lideranças.

68. Os Grupos de Famílias estão presentes em 34 paróquias, com 
coordenação paroquial organizada em 28 delas. Os Grupos reúnem-
se e desenvolvem outras atividades, inclusive sociais; contudo, 
percebe-se um enfraquecimento em sua atuação. Em 10 paróquias, 
existe um dia da semana específico definido para os encontros dos 
Grupos de Famílias. Atualmente existem 1.909 grupos. Dentre os 
vários desafios a serem superados, permanecem as dificuldades de 
articulação no meio urbano.

69. O trabalho de evangelização na Diocese é fortemente marcado 
pela atuação e participação solidária de um grande número de 
agentes leigos e leigas, espalhados nas comunidades, atuando nas 
diferentes atividades pastorais, serviços, ministérios e movimentos. 
Evidencia-se com isso a necessidade de um maior investimento na 
formação e capacitação desses agentes evangelizadores, focada na 
sua atuação eclesial e pastoral, provocando unidade e comunhão, e 
fomentando novas lideranças. Outrossim, urge incutir nas lideranças 
a importância de vivenciar e participar dos momentos e espaços 
formativos propostos. 

70. Dos espaços de formação já constituídos, destaca-se a Escola 
de Teologia para Leigos (ETL), Escola Diocesana de Evangelização 
da Juventude (EDEJU), Escola Catequética Diocesana, Escola de Fé 
e Política e Escola Diocesana de Comunicação, além dos cursos 
bíblicos, escolas paroquiais, encontros e palestras.
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71. Quando voltamos nossa atenção para a realidade de nossas 
lideranças, constata-se certo cansaço por parte de alguns leigos 
e leigas, de um lado, ocasionado, muitas vezes, por uma estrutura 
pastoral com excesso de atividades e reuniões sem objetividade 
trazendo pouco resultado na ação evangelizadora; e por outro lado, 
o pouco investimento na renovação dos quadros de lideranças na 
animação dos serviços.

72. Ainda na linha da atuação das lideranças, constata-se que, em 
algumas comunidades, uma única pessoa centraliza e acumula 
a função de coordenação de mais de um serviço, dificultando o 
surgimento e acolhida de novas lideranças. Outra preocupação é 
com a presença de lideranças descomprometidas, que assumem 
serviços e não se dedicam, e de lideranças com uma fraca formação, 
que se deixam influenciar pelos fenômenos religiosos atuais, 
gerando confusão em sua atuação.

73. A pesquisa trouxe um dado preocupante, paróquias que não 
priorizam a vida de comunhão e participação na comunidade e 
nos encontros de formação. E ainda, a existência de membros de 
Movimentos e Associações que priorizam apenas a sua estrutura e 
formação específicas, deixando em segundo plano as orientações 
diocesanas e não participando da vida da comunidade. Não menos 
preocupante é a existência de autoritarismos, estrelismos, ciúmes, 
falta de testemunho, de unidade, de humildade, de coerência, de 
motivação e de aceitação entre as lideranças. E ainda “a existência 
de estruturas com clima pouco acolhedor de algumas de nossas 
paróquias e comunidades, bem como uma sacramentalização sem 
outras formas de evangelização” (cf. EG n. 63).

74. A busca por envolver e organizar a juventude desponta como 
esperança na vida eclesial, seja inserindo-a na vida das comunidades, 
serviços de pastoral ou movimentos existentes, seja pela articulação 
e formação de novos Grupos de Jovens. Existem hoje, na Diocese, 
76 grupos de jovens, distribuídos em 28 paróquias. Em 17 dessas 
paróquias, os grupos são acompanhados por alguma pastoral ou 
movimento eclesial; em 11 paróquias não há nenhuma instância 
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de acompanhamento dos grupos. Percebe-se que muitos jovens se 
integram na vida da Igreja para além dos grupos de jovens, sendo 
força viva e ativa em diferentes espaços de atuação como liturgia, 
cantos, ministérios nomeados, catequese, ação social e outros.

75. De modo especial, a participação da juventude na vida da Igreja 
é observada como um desafio constante. A organização da Igreja, 
suas estruturas e também os grupos de jovens, já não respondem 
totalmente aos anseios da complexa realidade juvenil, uma vez que 
alguns buscam outras formas de presença e participação na vida 
eclesial e da sociedade. (cf. CNBB Doc. 85).

76. É importante destacar que a evangelização da juventude 
necessita de um olhar que considere o seu particular processo de 
evangelização e as suas diferentes dimensões da formação integral, 
num caminho que desperte e cultive os jovens à irrenunciável 
dimensão vocacional da vida eclesial, e a comunidade em acolhê-
los (cf. CNBB Doc. 85).

77. A Pastoral da Comunicação (PASCOM) possui coordenação em 
15 paróquias. Contudo, todas as paróquias possuem algum tipo de 
trabalho relacionado à comunicação no meio eclesial. 12 paróquias 
possuem informativo paroquial impresso. 15 paróquias possuem 
programas de rádio ou diário ou semanal, com média de duração 
de 1 hora. Sites, blogs ou páginas em redes sociais são instrumentos 
utilizados por 25 paróquias. Em 18 paróquias, as missas são 
transmitidas pelo rádio, e 2 paróquias possuem missa televisionada. 
A PASCOM está se consolidando e vem despertando nas lideranças 
a percepção do quão útil são os meios de comunicação social como 
veículos de evangelização para o exercício da missão da Igreja.

78. A Pastoral Vocacional está organizada com coordenação em 25 
paróquias, com 624 agentes. Dentre os trabalhos desenvolvidos, 
destacam-se as atividades de promoção e animação vocacional e 
o apoio aos seminários e casas de formação. Em alguns institutos 
religiosos existentes na Diocese, também há trabalho vocacional 
organizado com leigos e leigas associados. Percebe-se ainda 
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a necessidade de uma visão vocacional eclesial que aborde as 
vocações numa dimensão mais ampla e que contemple todos os 
carismas e ministérios, inclusive leigos.

79. Atendendo as orientações da CNBB, a Diocese de Criciúma 
iniciou o processo de articulação do Setor Vida e Família no ano 
de 2013. Dentre as atividades assumidas pelo Setor, destacam-se a 
formação dos leigos e das famílias, a preparação para o matrimônio, 
a organização da Semana Nacional da Família e Semana Nacional 
da Vida, o atendimento a casos especiais e as ações com casais em 
segunda união. Atualmente, o Setor Vida e Família está organizado 
em 12 paróquias.

80. Destaca-se, ainda, o empenho de muitas paróquias quanto à 
acolhida dos casais em segunda união, através da realização de 
encontros e formação específicos para esses casais. Atualmente, 15 
paróquias possuem trabalho organizado para esses casais.

81. Urge o fortalecimento de ações e atividades direcionadas 
à acolhida das pessoas. Clama-se por uma “Igreja em saída” que 
vá ao encontro, conheça suas realidades e saiba ouvir. A visitação 
das famílias, dos doentes, dos idosos, dos recém-casados e dos 
enlutados são exemplo de ações existentes e que devem ser 
fortalecidas. Iniciativas missionárias, com visitas e bênçãos das casas, 
celebrações especiais e atividades solidárias fortalecem a vivência 
eclesial. Destaca-se o importante papel de visitadores que padres, 
religiosas, ministros leigos e lideranças realizam.

82. A Comissão Missionária Diocesana (COMIDI) é uma equipe 
que realiza trabalhos ligados à animação missionária em nossa 
Diocese. Destaca-se, nos últimos anos, a adesão ao Projeto Igrejas-
Irmãs. Mesmo com coordenação diocesana, a Comissão Missionária 
Paroquial (COMIPA) não está organizada em nenhuma paróquia, e a 
Infância e Adolescência Missionária (IAM) está presente em apenas 
3 paróquias. O Projeto Paróquias Solidárias acontece entre 10 
paróquias, sendo que, em 7 delas, há experiência de comunidades 
solidárias.
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83. É crescente o clamor de nossas comunidades pela intensificação 
de atividades missionárias. Esse apelo demonstra uma redescoberta 
do carisma missionário de todos os batizados (cf. PRP, n. 48). Missões 
com jovens, missões populares promovidas por congregações 
religiosas e diversas atividades de visitação de bênçãos nas casas 
foram positivamente destacadas. Enquanto Diocese, carece a 
estruturação de um projeto de missão que contemple esses anseios.

84. O Documento de Aparecida lembra que as igrejas locais têm 
a missão de promover renovados esforços para fortalecer uma 
Pastoral Social estruturada, orgânica e integral que, com a assistência 
e a promoção humana, faça-se presente nas novas realidades 
de exclusão e de marginalização em que vivem os grupos mais 
vulneráveis, onde a vida está mais ameaçada (cf. DAp n. 401). Nesse 
sentido, em nossa realidade diocesana, faz-se necessário fortalecer 
a dimensão da caridade, de modo a ser presença nas realidades 
urbana, periferias e grandes centros, nas escolas e universidades, 
junto aos dependentes químicos, dentre outras realidades que 
clamam por vida e dignidade.

85. No contexto da caridade organizada, 30 paróquias realizam 
atividades de ação solidária, ou por meio de parcerias com associações 
e outras organizações ou diretamente pela própria paróquia. Destaca-
se a distribuição de cestas básicas para famílias em situação de 
vulnerabilidade social, sendo distribuídas cerca de 10.000 unidades 
por ano. Destaca-se também: distribuição de roupas/agasalhos; 
encaminhamento para assistência médica/exames; assistência 
aos imigrantes e transeuntes e auxílio na construção/reforma de 
habitações populares. Identificam-se, também, outras ações sociais 
realizadas: contribuição financeira a hospitais, campanhas, feiras e 
pedágios solidários, horta comunitária, assistência a dependentes 
químicos, associações de caridade, doação de remédios, dentre 
outras.

86. A Cáritas é um organismo da Igreja e uma das forças de sua 
atuação social.Possui 24 Entidades Membro filiadas, entre paróquias, 
pastorais sociais e entidade de assistência social.
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87. Quanto à presença da Igreja no campo das políticas públicas 
e de controle social, destaca-se a atuação de leigos e leigas com 
representatividade nos Conselhos setoriais de políticas públicas, 
como: Saúde, Idoso, Criança e Adolescente, Anti-Drogas, Segurança 
Pública, Agricultura e outros.

88. No âmbito de atuação das Pastorais Sociais, vale lembrar que 
o serviço da caridade é uma dimensão constitutiva da missão da 
Igreja e expressão irrenunciável da sua própria essência (cf. EG n. 
179). Sendo que a dimensão social é da natureza da Igreja, cabe 
às Pastorais Sociais o serviço da caridade cristã e da transformação 
social, como sua missão específica. Nesse sentido, em nossa Diocese, 
destaca-se a expressiva força da Pastoral da Criança, presente em 
27 paróquias e da Pastoral da Saúde, em 26 paróquias. Além delas, 
também atuam no campo social a Pastoral Carcerária, Pastoral Afro-
Brasileira, Pastoral da Juventude, Pastoral da Sobriedade, Pastoral da 
Pessoa Idosa, Pastoral da AIDS e a Cáritas Diocesana.

89. Dos movimentos eclesiais, estão presentes com maior visibilidade: 
Apostolado da Oração (em todas as paróquias); Apostolado da Mãe 
Peregrina (em 32 paróquias, com 2.046 capelinhas); Movimento 
de Irmãos (em 32 paróquias, com 2.958 membros); Movimento de 
Cursilho de Cristandade (em 14 paróquias, com 1.204 membros); 
Equipes de Nossa Senhora (em 8 paróquias, com 247 membros); 
a Legião de Maria; o Movimento Familiar Cristão e a Renovação 
Carismática Católica. Também contamos, em menor número ou cada 
qual em uma paróquia, com a presença e organização de outros 
movimentos eclesiais e expressões de religiosidade.
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CAPÍTULO II

A IGREJA QUE DEUS QUER

90. Durante o processo de atualização do Plano Diocesano de 
Pastoral, uma pergunta esteve presente em todo o trabalho: Que 
Igreja queremos ser? As respostas vindas de nossas comunidades 
apontavam sempre para uma Igreja viva, dinâmica, missionária, 
acolhedora, próxima dos anseios das pessoas que, inspirada na 
Santíssima Trindade, evangelize e conduza as pessoas ao encontro 
pessoal com Jesus Cristo.

91. Mais do que ser apenas pensada por nós ou tornada uma 
organização humanitária (cf. EG 279) é preciso redescobrir e voltar-
se sempre e cada vez mais para a Igreja que Deus quer. Para tanto, 
é necessário compreender que a “Igreja, em Cristo, é como que o 
sacramento, ou sinal, e o instrumento da íntima união com Deus e 
da unidade de todo o gênero humano” (LG 1). Daí a necessidade de 
voltar às grandes fontes da fé – a Escritura, a Tradição, o Magistério e 
o sentido da fé dos fiéis (sensus fidei) – para tirarmos desse tesouro a 
riqueza de nossa concepção eclesiológica. Isso levará à compreensão 
de que somos participantes da missão de Cristo que veio para servir 
e não para ser servido (cf. Mt 20,28). A partir Dele, a Igreja descobre 
que não foi constituída para anunciar a si mesma, mas o reinado de 
Deus como lemos no evangelho de Marcos 1,15: “Completou-se o 
tempo e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no 
Evangelho”.

92. Para tal é necessário vivenciar o que afirma documento 
de Aparecida: “A todos nos toca recomeçar a partir de Cristo, 
reconhecendo que não se começa a ser cristão por uma decisão ética 
ou uma grande ideia, mas pelo encontro com um acontecimento, 
com uma Pessoa, que dá um novo horizonte à vida e, com isso, uma 
orientação decisiva” (DAp 12). Trata-se de um encontro fundante 
que torna atual e concreta a compreensão de que o reinado de 
Deus “significa sua atuação salvadora e sua proximidade paterna e 
misericordiosa para com todos, especialmente para com os pobres, 
marginalizados e sofredores de todo tipo” (DGAE 2015-2019, n. 5)



35Plano Diocesano de Pastoral 2018-2023 - Diocese de Criciúma

93. O anúncio de Jesus, “arrependei-vos e crede no Evangelho” (Mc 
1,15), convoca à conversão. Conversão primeiramente vivenciada 
naqueles que se dispõem a segui-lO e anunciá-lO aos demais. 
O encontro com Cristo, portanto, não significa de modo algum, 
uma vida estática de quem imagina ter alcançado o “ponto final”. 
Pelo contrário, implica um novo ponto de partida, o que Paulo 
testemunhou como vida nova em Cristo (cf. Rm 6,4).  Nesse sentido, 
a convocação da Conferência de Aparecida a uma conversão 
pastoral ganhou na Exortação Pastoral Evangelii Gaudium 25, 
a seguinte elaboração: “Espero que todas as comunidades se 
esforcem por atuar os meios necessários para avançar no caminho 
duma conversão pastoral e missionária, que não pode deixar as 
coisas como estão. Neste momento, não nos serve uma ‘simples 
administração’. Constituamo-nos em ‘estado permanente de missão’, 
em todas as regiões da terra.”

94. Ao reconhecer a mudança de época como o maior desafio a ser 
atualmente vivenciado, o discípulo missionário deve compreender 
o significado correto da autonomia das realidades temporais (cf. 
GS 36). Assim, pode identificar “os avanços e conquistas no mundo 
das ciências e da técnica” (DGAE 2015-2019, n. 19) sem, todavia, 
esquecer que elas “afetam os critérios de compreensão, os valores 
mais profundos, a partir dos quais se afirmam identidades e se 
estabelecem ações e relações” (DGAE 2015-2019, n. 21). Desse 
modo, olhar para a mudança de época e para o necessário (re)
enraizamento de critérios, longe de significar o afastamento dos 
problemas concretos e urgentes da vida de nosso povo, desperta a 
necessidade de buscar uma base realmente sólida para discerni-los, 
identificando as urgências da ação evangelizadora. Tendo presente 
essas realidades, é possível dizer que a “Igreja em saída” é uma 
Igreja eminentemente missionária (cf. EG 20). Do contrário, cairá 
sobre nós a advertência do Senhor sobre a inutilidade do sal sem 
gosto, o fermento fora da massa e a luz debaixo da mesa (cf. Mt 
5,13-15; 13,33-35).

95. Diante de nossa realidade social e eclesial, vem-nos à mente o 
que o Documento de Aparecida propõe, em linhas gerais: A Igreja 
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e sua fidelidade a Cristo e fidelidade aos seres humanos: “a Igreja é 
comunhão no amor. Essa é a sua essência e o sinal através do qual 
é chamada a ser reconhecida como seguidora de Cristo e servidora 
da humanidade” (DAp 161). A Igreja, portanto, deve tornar-se cada 
vez mais na prática aquilo que ela já é na sua essência: comunidade 
missionária que fomente a sabedoria da Cruz (cf. 1Cor 1,18) para que 
“todos sejam um” (Jo 17,21). Uma missionariedade que frutifique 
em espaços de comunhão, identidade trinitária da Igreja (cf. LG 
1). Nesse sentido, é importante ter presente que “o conceito de 
comunhão está ‘no coração da autoconsciência da Igreja’, enquanto 
Mistério da união pessoal de cada homem com a Trindade Divina e 
com os outros homens, iniciada na fé, e orientada para a plenitude 
escatológica na Igreja celeste, embora sendo já desde o início uma 
realidade na Igreja sobre a terra” (CN 6).

96. Para continuar sua missão evangelizadora, a Igreja, como 
comunidade missionária, precisa estar atenta aos seguintes 
elementos: 
a) A alegria pascal que brota da vivência no seguimento radical do 
Senhor.
b) A santidade de quem fez a experiência de Deus no encontro com 
Jesus Cristo.
c) A vida de comunhão na participação, partilha e ministerialidade.
d) A formação na catequese permanente e inculturada que dispõe 
para o discipulado.
e) A Igreja em estado permanente de missão.
f) O serviço em defesa da vida.

1. Igreja, lugar de Alegria

97. O Concílio Vaticano II, ao tratar da missão da Igreja no mundo, 
ofereceu-nos sua conclusão na Constituição Pastoral Gaudium et 
Spes. O documento inicia com a seguinte declaração: “As alegrias 
e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, 
sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também 
as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos 
de Cristo; e não há realidade alguma verdadeiramente humana que 
não encontre eco no seu coração” (GS 1). 
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98. A alegria faz parte da constituição humana querida por Deus. Ela 
compõe nosso mosaico existencial. Em Cristo, ela recebe um novo 
sentido, não restrito a um sentimento individual, mas fruto de uma 
vida ressignificada em relação. É o que o Papa Francisco nos lembra 
quando diz: “A alegria do Evangelho, que enche a vida da comunidade 
dos discípulos, é uma alegria missionária. Experimentam-na os 
setenta e dois discípulos, que voltam da missão cheios de alegria 
(cf. Lc 10, 17)” (EG 21). 

99. A alegria cristã é missionária, isto é, é fruto de uma vida não 
mais fechada sobre si mesma, mas livre para ir ao encontro, pois 
Jesus Cristo deu-nos sua vida “para que aqueles que vivem já não 
vivam mais para si mesmos, mas para Aquele que por eles morreu 
e ressuscitou”. (2Cor 5,15). A alegria tem um tom missionário, pois é 
fruto do Espírito Santo dado pelo Senhor que prometeu estar onde 
dois ou mais estivessem reunidos em seu nome (cf. Mt 18, 20).

100. É fundamental perceber que até mesmo quem testemunha, não 
está totalmente pronto, mas em processo, ou seja, a caminho. Essa 
clareza livra da tentação de superioridade em relação aos outros e 
insere o testemunho, na perspectiva da alteridade e da gratuidade 
(cf. DGAE 2015-2019, n. 11). Não se trata de estar feliz para anunciar 
(como se fosse um passo após o outro), mas de encontrar a alegria 
do Evangelho, anunciando-o. “Um anúncio renovado proporciona 
aos crentes, mesmo tíbios ou não praticantes, uma nova alegria 
na fé e uma fecundidade evangelizadora” (EG 11). Uma vez mais 
repetimos: a alegria cristã não é um objeto de posse, mas fruto do 
Espírito Santo, uma dinâmica de vida inaugurada no encontro com 
Jesus Cristo: “a alegria do Senhor seja a vossa força” (Ne 8,10).

101. E essa perspectiva pode ser observada também no documento 
de Aparecida. Ao iniciar a segunda parte – que trata da vida de 
Jesus Cristo nos discípulos missionários, os católicos são convidados 
a viver a alegria de serem anunciadores da Boa Nova da vida para 
todos. (cf.DAp 100s) “Alegrai-vos sempre no Senhor! Repito: alegrai-
vos” (Fl 4,4) Por terem ouvido a Boa Nova do amor (o Evangelho) de 
Deus-Pai revelado no seguimento de Cristo e na unção do Espírito, 
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os cristãos católicos devem alegremente anunciar a Boa Nova da 
vida, da dignidade humana, da família, do trabalho, da ciência e 
do destino universal dos bens da criação. (cf.DAp 101-126). “Eu vos 
anuncio a Boa Notícia, que será uma grande alegria para todos” 
(Lc 2,10). Trata-se de uma alegria fundada não em um ato de 
autossuficiência ou do idealismo ingênuo de pensar que os cristãos 
não sofrem, mas é fruto das “atitudes de alteridade e gratuidade, 
expressões do Amor” (DGAE, 2015-2019, n. 12).

102. Destarte, a alegria evangélica é uma marca que queremos ver 
estampada no rosto de nossa Igreja chamada a oferecer “à sociedade 
atual o testemunho do perdão e da reconciliação (Lc23,34), que 
devem ser sinceramente manifestados e transmitidos (Mt 18,21-22) 
em um contexto de crescente violência” (DGAE 2015-2019, n. 12). 
Por isso, quem fez a experiência do amor de Deus, do encontro 
com Cristo e da vida no Espírito, não pode abater-se pela tristeza 
e pelo desânimo: “No amor não existe medo; pelo contrário, o 
amor perfeito lança fora o medo” (1Jo 4,18). “Coragem, não tenham 
medo, sou eu” (Mt 14,27). Mesmo diante das dificuldades, privações, 
incompreensões, crises e todo tipo de provações, queremos 
manifestar a alegria pascal, que provém da vitória do Crucificado-
Ressuscitado, a vitória da vida sobre a morte, do bem sobre o mal, 
uma “alegria que nos é dada e ninguém poderá tirar” (cf. Jo 16,22).

2. Igreja, lugar de Santidade

103. O Concílio Vaticano II, ao trata da Identidade da Igreja, lembrou 
aos cristãos que a santidade é um chamado universal. Tendo 
presente a exortação de São Paulo afirma que “todos na Igreja, 
quer pertençam à Hierarquia quer por ela sejam pastoreados, são 
chamados à santidade, segundo a palavra do Apóstolo: ‘esta é a 
vontade de Deus, a vossa santificação’ (1 Tess. 4,3; cf. Ef. 1,4)” (LG 39). 
A santidade a que todo cristão é chamado foi uma convocação feita 
por Jesus em seu ministério como lembra o evangelho de Mateus: 
“sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito” (Mt. 5,48). 

104. A santidade cristã é reflexo do próprio Deus que é amor (1Jo 
4,8) e não mérito de uma perfeição humana. É dom de Deus que 
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humaniza como lembra a Lumen Gentium: “Na própria sociedade 
terrena, essa santidade promove um modo de vida mais humano” 
(LG 40). Santidade que encontra na sabedoria da cruz seu modo 
de ser, isto é, na atenção ao projeto de Deus e na entrega de si ao 
próximo (cf. LG 40).

105. Santidade, portanto, não é um estado de inércia; pelo contrário, 
ela desperta o ser humano para uma dinâmica testemunhal (cf. EN 
26). A testemunha cristã é reconhecida por excelência no martírio; 
está apta a dar a vida pela realidade que testemunha, “pois quem 
quiser salvar a sua vida vai perdê-la; mas quem perde a sua vida por 
causa de mim, esse a salvará” (Lc 9, 24). E isso é fruto da convicção. 
Lembra também a carta de Pedro: “Estais sempre prontos a dar as 
razões da vossa esperança” (1Pe 3, 15). O testemunho cristão é a 
confissão de sua própria esperança, fruto do amor de Deus (cf. Rm 
5,1-5). Esperança que nasce de um encontro com Jesus e não se 
resume em admiração porque é transformador. Diz o papa: “Quantos 
se deixam salvar por Ele são libertados do pecado, da tristeza, do 
vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, renasce sem cessar 
a alegria.” (EG 1). A alegria, portanto, faz parte da dinâmica de uma 
vida em processo de santificação, isto é, de humanização.

106. Na perspectiva da santidade a missão cristã, mais do que tarefas 
a fazer é um testemunho a ser oferecido, é uma vida a ser vivida na 
radicalidade do evangelho (cf. Mt 5, 1-12). A testemunha de Jesus (cf. 
DAp 139) não apenas comunica conteúdos, mas antes deles procura 
vivenciá-los, fazendo da vida de Jesus sua opção fundamental (cf. 
DAp 157). São Paulo nos mostra a radicalidade dessa dimensão 
quando diz: “não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim” (Gl 2, 
20). Conscientes de que tal radicalidade é um constante testemunho 
de uma vida em conversão lembra o papa: “Convido todo cristão, em 
qualquer lugar e situação que se encontre, a renovar hoje mesmo 
o seu encontro pessoal com Jesus Cristo ou, pelo menos, a tomar a 
decisão de se deixar encontrar por Ele, de O procurar dia a dia sem 
cessar. Não há motivo para alguém poder pensar que esse convite 
não lhe diz respeito, já que ‘da alegria trazida pelo Senhor ninguém 
é excluído’” (EG 3).
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107. Enfim, a verdadeira santidade se fundamenta numa experiência 
religiosa e profunda de Deus, num encontro pessoal com Jesus 
Cristo, numa conversão total da vida ao Evangelho, numa disposição 
plena para o anúncio e o testemunho do Evangelho (cf. DAp, n. 
226a). A partir da vivência da alegria e da santidade, experimentadas 
como graça que vem de Deus Pai no seguimento de Jesus e na 
unção do Espírito Santo, os cristãos católicos saberão enfrentar os 
grandes desafios (cf. EG 112). Por isso é sempre importante lembrar 
que “Todos os cristãos são, pois, chamados e obrigados a tender à 
santidade e perfeição do próprio estado.” (LG 42).

3. Igreja, lugar de Comunhão

108. Nossa Igreja nasce do coração da Trindade: “É o povo reunido 
na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo” (LG 4). A Igreja vem 
da Trindade, vive na Trindade e vai para a Trindade. “O mistério da 
Trindade é a fonte, o modelo e a meta do mistério da Igreja” (DAp 
155). Esse modelo de comunidade é uma crítica a todas as relações 
desumanas, opressoras e exploradoras, injustas e egoístas que 
existem em nossa sociedade, que ferem a dignidade e santidade 
dos filhos e filhas de Deus e geram estruturas de pecado e morte.  
Compreender que a Igreja é fruto do mistério Trinitário, leva a 
descobrir sua mais íntima identidade, a comunhão. Nesse sentido, o 
conceito de comunhão exprime “o núcleo profundo do Mistério da 
Igreja e pode ser, certamente, a chave de leitura para uma renovada 
eclesiologia católica” (CN 1). 

109. A Igreja que Deus quer e nós também queremos é lugar de 
comunhão e participação, de partilha e ministerialidade. Nela os fiéis 
são acolhidos fraternalmente e se sentem valorizados e incluídos. É 
uma família onde todos são chamados a corresponsabilidade por 
sua edificação e desenvolvimento, compartilhando de seus dons e 
carismas (cf. DAp, n. 226b). “Inspirada na Trindade, a Igreja não pode 
existir na uniformidade que anula a riqueza dos dons do Espírito 
Santo. Como a Trindade, também a comunidade cristã vive no 
amor que permite acolhida e doação, que une as diferenças num só 
coração” (CNBB Doc. 100, n. 155).
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110. É com Maria, discípula missionária que a Igreja e, por 
conseguinte, os batizados, aprendem a viver sua fé em dimensão 
trinitária. Disponível ao plano do Pai, acolhe em seu seio o Verbo 
eterno e a sombra do Altíssimo vive um novo pentecostes. Maria, 
“Mãe da Igreja, além de modelo e paradigma da humanidade, é 
artífice de comunhão” (DAp 268). Na dinâmica de uma vida trinitária, 
ela ensina a Igreja a viver sua maternidade e aos filhos e filhas o 
primado de Deus (cf. DAp 271). Inspirada em sua maternidade, a 
Igreja aprende a criar comunhão e educar para “um estilo de vida 
compartilhada e solidária, em fraternidade, na atenção e na acolhida 
ao outro, especialmente se é pobre e necessitado (DAp 272).

111. Outrossim, vale lembrar que o imperativo missionário dado 
por Jesus não permite que seus seguidores fiquem apenas à espera 
de quem chega para fazer comunhão. Disse o Senhor: “Ide, pois, e 
ensinai a todas as nações; batizai-as em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que 
estou convosco todos os dias, até o fim do mundo.” (Mt 28, 19-20). 
A convocação é para sair e ir ao encontro. “Comunidade missionária, 
portanto, é comunidade acolhedora” (CNBB Doc. 100, n. 261) e 
vice-versa. A eclesiologia de Comunhão aponta para a necessidade 
da conversão missionária. Quem é chamado à comunhão deve, 
portanto, dar o primeiro passo, ou seja, ser Igreja em saída (cf. EG 
20-23), isto é, todo batizado.

3.1. A Participação

112. O Concílio Vaticano II nos diz que a Igreja é Povo de Deus 
(cf. LG 9-17), Corpo de Cristo (cf. LG 7) e Templo do Espírito Santo 
(cf. LG 4). Nela todos possuem a mesma dignidade que provém 
do batismo (cf. LG 32) e toda autoridade hierárquica existe para o 
serviço desse Povo (cf. LG 18-29). Destaca, ainda, que a doutrina 
da comunhão decorre da participação de todos na mesma missão 
de Cristo (cf. LG 17). Dessa missão sacerdotal, profética e régia de 
Cristo emana a fonte que gera a unidade dos fiéis e sustenta os 
espaços de comunhão e participação. Nesse sentido, São João 
Paulo II, em sua carta para o início do novo milênio, escreveu: “Os 
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espaços de comunhão devem ser aproveitados e promovidos dia a 
dia em todos os níveis, no tecido da vida de cada Igreja. Nessa, a 
comunhão deve resplandecer nas relações entre bispos, presbíteros 
e diáconos, entre pastores e o conjunto do povo de Deus, entre clero 
e religiosos, entre associações e movimentos eclesiais. Para isso, 
devem-se valorizar cada vez mais os organismos de participação 
previstos pelo Direito Canônico, tais como os Conselhos Presbiterais 
e Pastorais” (NMI, n. 45).

113. Por participação, não se pode entender apenas o movimento 
para dentro de nossos templos, comunidades e organizações 
pastorais, mas também o movimento de estar presente na sociedade 
consciente de que os cristãos precisam também exercer sua 
cidadania de modo evangélico. O documento da CNBB, Comunidade 
de comunidades lembra: “A participação na vida eclesial tornou-
se, cada vez mais, uma opção numa sociedade pluralista. Diante 
da pluralidade de pertenças do ser humano atual, a comunidade 
cristã é chamada a inserir-se, cada vez mais, na sociedade em que 
vive para testemunhar o Evangelho de Cristo” (CNBB Doc. 100, n. 
25). Sem esse movimento, os cristãos escondem o evangelho (cf. 
Mt 25, 14-30) dando largas ao contratestemunho, causa de tanto 
sofrimento em um país que se diz cristão. “Que a vossa luz brilhe 
diante dos homens, para que vendo vossas boas obras, deem glória 
ao vosso Pai que está nos céus” (Mt 5, 16).

3.2. A Ministerialidade

114. Na Igreja, lugar da comunhão e participação, há espaço 
para a diversidade de dons, serviços e ministérios. Nela todos são 
chamados a ser protagonistas, membros vivos e participantes, pois 
“há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são 
diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, 
mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada 
a manifestação do Espírito para proveito comum.” (1Cor 12,4-7). 
Ser uma Igreja fundada na dinâmica trinitária, significa, portanto, a 
vivência de uma espiritualidade de comunhão. E isso não significa 
rumar para uma uniformidade engessada, mas para uma abertura 
cada vez maior à diversidade dos dons e carismas do Espírito, pois a 
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comunhão pressupõe relação vivida harmoniosamente em vista do 
bem comum (cf. Ef 4,11-16).

115. Diz o Documento de Aparecida: “A diversidade de carismas, 
ministérios e serviços, abre o horizonte para o exercício cotidiano da 
comunhão através da qual os dons do Espírito Santo são colocados 
à disposição dos demais para que circule a caridade” (DAp, n. 162). 
Numa Igreja ministerial, valorizam-se os dons de cada pessoa, 
superando a tentação de acumular funções nas mãos de poucos, 
mas levando todos a participar da única missão da Igreja, pois 
evangelizar é compromisso de todos os batizados.

116. É preciso pensar a Igreja segundo a fórmula: “comunidade 
- carismas e ministérios” (cf. CNBB Doc. 62, n. 105). Os termos 
carismas e ministérios indicam a riqueza e a variedade das vocações 
e serviços na Igreja (cf. Rm 12,4-8). Muitos ministérios são conferidos 
aos leigos e leigas por mandato: Batismo, Exéquias, Testemunha 
Qualificada para o Matrimônio, Ministro Extraordinário da Sagrada 
Comunhão Eucarística, Palavra etc, para cumprir sua missão 
evangelizadora construindo o Reino de Deus na história. Outro é 
o ministério ordenado, conferido pelo sacramento da Ordem, que 
tem a responsabilidade e a autoridade de incentivar e unir todos os 
demais ministérios. 

117. Para tal ministerialidade é importante ter presente que ela é 
obra do Espírito Santo (1Cor 12). É Ele quem “realiza essa maravilhosa 
comunhão entre os fiéis e une-os de tal modo intimamente em 
Cristo, que se torna o princípio da unidade da Igreja. É, de fato, na 
Igreja, que os homens são convocados para se tornarem membros 
de Cristo e é na comunhão eclesial que se unem em Cristo, como 
membros uns dos outros” (IE 13). Ou seja, a Igreja é enriquecida 
de carismas e de ministérios diversificados, tornando-a comunidade 
mais viva e responsável e, assim, na primazia da graça (cf. EG 112) 
capacitada à prática do novo mandamento (cf. Jo 13,34).

3.3. A Partilha

118. Na Igreja comunhão é necessária a partilha, feita de forma 
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evangélica. A maior lição que aprendemos nos vem da vivência das 
primeiras comunidades cristãs: “Ninguém considerava propriedade 
particular as coisas que possuía, mas tudo era colocado em comum 
entre eles” (At 4,32). Os que possuíam partilhavam seus bens, de 
modo que não havia necessitados entre eles. Para a comunidade, 
distribuir era uma questão de justiça. 

119. O modo cristão de compreender a partilha está fundamentado 
na Eucaristia. Ela é o memorial de uma entrega total e gratuita (cf. 
Lc 22,19-20). É a expressão do Amor que se doa para que o outro 
viva (cf. Lc 22, 24-27). Para essa comunhão a porta de entrada é o 
Batismo. Desse modo, “a comunidade participa da vida divina na 
partilha de vida fraterna ao comungar na mesma mesa, ao professar 
a mesma fé recebida dos apóstolos, ao testemunhar a caridade que 
revela o amor salvífico de Deus para a humanidade” (CNBB 100, n. 
170).

120. O Batismo nos compromete com a comunidade eclesial e com 
os serviços de evangelização que ela realiza. É compromisso de 
todo cristão batizado participar na construção do Reino de Deus e 
ser responsável pelo Projeto de Jesus (cf. Jo 10,10). Numa sociedade 
que põe sua confiança na posse de bens materiais, que se preocupa 
mais com o ter do que com o ser de cada pessoa, assumir a partilha 
como expressão de fé e comunhão entre os irmãos e irmãs que 
vivem a prática da solidariedade fraterna, é assumir igualmente uma 
atitude profética. 

3.4. A Acolhida

121. Na comunhão da Igreja, a acolhida tem lugar especial. Ela 
carrega consigo uma expressão salvífica, uma vez que pode 
manifestar do mistério de Deus e de sua vontade (cf. DAp 172). A 
Igreja do novo milênio é chamada a ser uma Igreja hospitaleira, que 
acolhe e inclui em seu meio a diversidade que a vida traz. É uma 
Igreja aberta, larga, generosa, que vai ao encontro das pessoas. 
Uma Igreja capaz de dialogar, ouvir e sentir com aquele que chega, 
permitindo que “sinta-se em casa” (DAp 518). Numa sociedade tão 
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marcada pelo individualismo e pela exclusão, a comunidade eclesial 
é chamada a superar todo tipo de comportamento frio e impessoal, 
estabelecendo uma relação de acolhida pastoral personalizada (cf. 
1Jo 4,19-21).

122. A Igreja é acolhedora quando “cria comunhão e educa para um 
estilo de vida compartilhada e solidária, em fraternidade, na atenção 
e acolhida do outro, especialmente se é pobre ou necessitado” 
(DAp 272). Essa opção é mais evidente na relação carinhosa com as 
crianças, as mulheres, os pobres, os doentes, os pecadores (cf. DAp 
401). A partir da prática de Jesus, sua opção pelos excluídos que 
começa sempre pelo acolhimento às pessoas, nossa Igreja diocesana 
deverá ser mestra na hospitalidade, acolhendo particularmente os 
sofredores, os empobrecidos, os que procuram um sentido para a 
vida. 

123. O acolhimento, portanto é também um ato missionário. É 
movimento que manifesta a presença do Senhor: “Senhor, quando 
te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos 
de beber?E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, 
e te vestimos?E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos 
ver-te?E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que 
quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim 
o fizestes” (Mt 25, 37-40). Atentos a essa instrução do Senhor, a 
Igreja no Brasil insiste que “a conversão pastoral supõe rever as 
relações que existem entre as pessoas. [...] A vida comunitária não 
está baseada em assumir cargos ou atuar em serviços na paróquia; 
trata-se de ser autêntico discípulo de Jesus Cristo” (CNBB 100, n. 
258). Portanto, “a missão que se impõe às comunidades paroquiais 
é rever o relacionamento humano que nelas se estabelece” (CNBB 
100, n. 259). 

3.5. Igreja: Comunidade de Comunidades

124. O discípulo missionário de Jesus Cristo faz parte do Povo de Deus 
e vive sua fé em comunidade (cf. LG 9). Sem vida em comunidade, 
não há como viver a proposta cristã - o Reinado de Deus (cf. Ef 4,4-
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6). A carta de Pedro lembra que a vida em comunidade é constitutiva 
do Povo de Deus, que, mesmo pecador, é alcançado pela divina 
misericórdia: “Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora 
sois povo de Deus;que não tínheis alcançado misericórdia, mas 
agora alcançastes misericórdia. (1Pd 2, 9-10). A comunidade acolhe, 
forma e transforma, envia em missão, restaura, celebra, adverte e 
sustenta. A comunidade é o lugar dos vínculos e do convívio. Ainda 
que se constate “uma forte tendência ao individualismo, percebe-se 
igualmente a busca por vida comunitária” (DGAE 2015-2019, n. 55). 

125. Em nossos dias, além das comunidades estabelecidas, 
deparamo-nos com comunidades transterritoriais, ambientais 
e afetivas e o rápido crescimento das comunidades virtuais, tão 
presentes em todas as fases da vida. Esses fatos abrem o coração 
do discípulo missionário a novos horizontes de concretização 
comunitária (CNBB, DGAE 2015-2019, n. 59). Na busca de vida 
comunitária, a presença das comunidades eclesiais de base - as 
CEBs, alimentadas pela Palavra, pela fraternidade, pela oração e pela 
Eucaristia, são sinal de vitalidade da Igreja e presença eclesial junto 
aos mais simples, partilhando a vida e com ela se comprometendo 
em vista de uma sociedade justa e solidária (cf. CNBB, DGAE 
2015-2019, n. 57). Com elas, “outras formas válidas de pequenas 
comunidades, cada uma vivendo seu carisma” (DGAE, 2015-2019, n. 
57) vão também assumindo a missão evangelizadora que decorre 
do batismo.

126. No mundo plural, não há um único modo de ser comunidade. 
O Espírito sopra onde quer; nenhuma concretização comunitária 
possui o monopólio da ação do Espírito. Nenhuma deve chamar para 
si a primazia sobre as demais, pois todos são membros do corpo e 
possuem igual valor (1Cor 12,14-21). A comunidade eclesial deve 
abrir-se para acolher dinamicamente os vários carismas, serviços e 
ministérios (cf. CNBB, DGAE 2015-2019, n. 57). O caminho para que a 
paróquia se torne uma comunidade de comunidades é inevitável (cf. 
SD 58), desafiando a criatividade, o respeito mútuo, a sensibilidade 
para o momento histórico. É necessário que se encaminhem cada 
vez mais para a perspectiva de “rede de comunidades capazes de 
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se articular de tal modo que seus membros vivam em comunhão 
como autênticos discípulos missionários de Jesus Cristo” (CNBB 
100, n. 137) A setorização da paróquia pode favorecer o nascimento 
de comunidades, pois valorizam os vínculos humanos e sociais (cf. 
CNBB, 100, n. 137) 

3.6. A Unidade Ecumênica e o Diálogo Inter-Religioso

127. A unidade dos seguidores de Jesus, antes de ser um anseio 
humano é um desejo do Senhor. O Concílio Vaticano II lembra 
que “antes de se imolar no altar da cruz como hóstia imaculada, 
rogou ao Pai pelos que creem, dizendo: ‘Para que todos sejam um, 
como tu, Pai, em mim e eu em ti; para que sejam um em nós, a fim 
de que o mundo creia que tu me enviaste’ (Jo. 17,21)” (UR 2). O 
mesmo Concílio denuncia que a divisão entre os cristãos “contradiz 
abertamente a vontade de Cristo, e é escândalo para o mundo, como 
também prejudica a santíssima causa da pregação do Evangelho a 
toda a criatura.” (UR 1). 

128. A comunhão da Igreja deve prever abertura ecumênica 
na busca da comunhão com as outras Igrejas cristãs e para o 
diálogo com outras expressões religiosas não cristãs. Sobre isso, 
diz o Documento de Aparecida: “A compreensão e a prática da 
eclesiologia da comunhão nos conduz ao diálogo ecumênico” (DAp, 
n. 227). “O diálogo inter-religioso, além de seu caráter teológico, 
tem significado especial na construção da nova humanidade” (DAp, 
n. 239). Por isso, na casa da nossa identidade católica, há janelas e 
portas abertas para a comunhão e o diálogo com outras expressões 
cristãs e religiosas.

129. Nossa Igreja é capaz de “ver nas outras Igrejas cristãs a presença 
do Cristo Bom Pastor” (cf. Jo 10) e está “voltada para o diálogo inter-
religioso, reconhecendo nas religiões não cristãs as sementes do 
verbo, e em todas, o compromisso pela promoção da vida” (DAESC 
2009-2011, n. 25). Tomar a iniciativa de ir ao encontro é um sinal de 
amor. Sinal este que se dá em primeiro lugar com as Igrejas cristãs 
para avançar no diálogo ecumênico e estabelecer ações conjuntas, 
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principalmente na luta que envolve os excluídos da sociedade “para 
que Deus seja tudo em todos” (1Cor 15,28). Em segundo lugar, 
dialogar com as outras religiões, observando o que se tem em 
comum e o que se tem a aprender umas das outras, preservando, no 
entanto, sua riqueza particular evitando, o sincretismo como lembra 
o Concílio Vaticano II:“Exorta [a Igreja Católica], por isso, os seus 
filhos a que, com prudência e caridade, pelo diálogo e colaboração 
com os adeptos doutras religiões, dando testemunho da vida e fé 
cristãs, reconheçam, conservem e promovam os bens espirituais e 
morais e os valores sócio culturais que entre eles se encontram.” 
(NA 2).

130. Esse diálogo é um ato de fé e se fundamenta na convicção de 
que a humanidade é uma comunidade com a mesma origem (cf. 
At 17,26), “pois foi Deus quem fez habitar em toda a terra o inteiro 
gênero humano; têm também todos um só fim último, Deus, que 
a todos estende a sua providência, seus testemunhos de bondade 
e seus desígnios de salvação até que os eleitos se reúnam na 
cidade santa, iluminada pela glória de Deus e onde todos os povos 
caminharão na sua luz” (NA 1).O diálogo ecumênico e inter-religioso 
pressupõe, sempre, um diálogo no interior da própria Igreja como 
testemunho da reconciliação humana em Cristo (cf. 2Cor 5,18-20).

4. Igreja, lugar da Formação

131. Na Igreja de Jesus Cristo, os discípulos missionários procuram 
aprofundar-se no conhecimento da Palavra de Deus e dos conteúdos 
da fé, pois como diz Tertuliano, “os cristãos não nascem, se fazem” 
(CNBB Doc. 107, n. 58). Nela cultiva-se o discipulado, a aprendizagem, 
que tem seu ponto de partida na iniciação cristã. “A Iniciação Cristã, 
que inclui o querigma, é a maneira prática de colocar alguém em 
contato com Jesus Cristo e iniciá-lo no discipulado” (DAp, n. 288).

132. Cinco aspectos fundamentais se destacam no processo de 
formação de discípulos missionários:
a) O Encontro com Jesus Cristo: Aqueles que serão seus discípulos 
já o buscam (cf. Jo 1,38);
b) A Conversão: Resposta inicial de quem escutou o Senhor com 
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admiração, crê nEle pela ação do Espírito.
c) O Discipulado: A pessoa amadurece constantemente no 
conhecimento, amor e seguimento de Jesus Mestre;
d) A Comunhão: O discípulo participa na vida da Igreja e no encontro 
com os irmãos;
e) A Missão: A missão é inseparável do discipulado.

4.1. A Iniciação Cristã

133. A Iniciação Cristã dá a possibilidade de uma aprendizagem 
gradual no conhecimento, no amor e no seguimento de Cristo (cf. 
Ef 4, 17-19) uma vez que ela “fundamenta-se na centralidade do 
querigma, ou primeiro anúncio na missão da Igreja” (DGAE, 2015-
2019, n. 44) que desencadeia “um caminho de formação e de 
amadurecimento” (EG 160). É uma oportunidade de fortalecer a 
unidade dos três sacramentos da iniciação: Batismo, Confirmação e 
Eucaristia e aprofundar o rico sentido entre eles. Refere-se à primeira 
iniciação no mistério da fé, seja na forma do catecumenato batismal 
para os não batizados, seja na forma do catecumenato pós-batismal 
para os batizados não suficientemente catequizados. Porém, ela não 
se restringe à preparação, mas “principalmente à adesão a Jesus 
Cristo” (DGAE, 2015-2019, n. 43) que implica anúncio, apresentação, 
proclamação (cf. CNBB, DGAE 2015-2019, n. 41)

134. Em outras épocas, a apresentação de Jesus Cristo se dava 
através de um mundo que se concebia cristão. Família, escola e 
sociedade ajudavam a se inserir na cultura, apresentando também a 
pessoa e a mensagem de Jesus Cristo. Com as mudanças, a realidade 
não é mais a mesma, “a mudança de época exige que o anúncio 
de Jesus Cristo não seja mais pressuposto, porém explicitado 
continuamente” (DGAE, 2015-2019, n. 41). Essa é a razão pela 
qual cresce o incentivo à Iniciação à Vida Cristã, o que pressupõe 
“um perfil de catequista/evangelizador, ponte entre o coração que 
busca descobrir ou redescobrir Jesus Cristo e seu seguimento na 
comunidade de irmãos” (DGAE 2015-2019, n. 45) que já tenha sido 
iniciado, ou melhor, que esteja em relação com Jesus Cristo e sua 
comunidade. 
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135. Cada tempo e cada lugar têm um modo característico para 
apresentar Jesus Cristo e suscitar nos corações o seguimento. Para 
isso, “nossas comunidades precisam ser mistagógicas, lugares por 
excelência da catequese, preparadas para favorecer que o encontro 
com Jesus Cristo se faça e se refaça permanentemente” (DGAE 
2015-2019, n. 43). Por isso é fundamental que o primeiro anúncio 
seja “realizado por cristãos que fizeram a experiência do encontro 
com o Senhor e se tornaram discípulos missionários” (CNBB 107, 
n 159). Isso não significa que precisam ser pessoas perfeitas, mas 
“membros da comunidade que desejam que outros participem da 
alegria de seguir o caminho” (CNBB 107, n 159).

4.2. Catequese Permanente

136. A formação permanente é próprio de uma Igreja em estado 
permanente de missão que precisa estar atenta aos sinais dos tempos 
(cf. CNBB Doc. 107, n. 53-55). Santo Tomás de Aquino lembra que a 
inteligência da fé leva para o amor. Ou seja, o encontro com Jesus 
que desperta para o seguimento se move no desejo de conhecê-
lO e comunicá-lO (cf. Jo 4, 28-30). Lembra o papa Francisco que “a 
primeira motivação para evangelizar é o amor que recebemos de 
Jesus, aquela experiência de sermos salvos por Ele que nos impele 
a amá-lO cada vez mais. Com efeito, um amor que não sentisse a 
necessidade de falar da pessoa amada, de a apresentar, de a tornar 
conhecida, que amor seria?” (EG 264). 

137. A formação tem ponto de partida, mas não tem ponto de 
chegada, pois a formação é contínua, a catequese é permanente (cf. 
CNBB Doc. 107, n. 56). As atuais necessidades, urgências e desafios 
“requerem clara e decidida opção pela formação dos membros de 
nossas comunidades, a favor de todos os batizados, qualquer que 
seja a função que desenvolvem na Igreja” (DAp, n. 276). A formação 
permanente é um elemento constitutivo da vida e missão do discípulo 
missionário para que possa dar conta da própria esperança diante 
da realidade que o cerca, comunicando-se, avaliando e deixando-se 
avaliar como instrumento transformador da sociedade. A “missão 
principal da formação é ajudar os membros da Igreja a se encontrar 
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sempre com Cristo, e assim reconhecer, acolher, interiorizar e 
desenvolver a experiência e os valores que constituem a própria 
identidade e missão cristã no mundo” (DAp, n. 279).

138. “A catequese não pode se limitar a uma formação meramente 
doutrinal, mas precisa ser uma verdadeira escola de formação 
integral” (DAp, n. 299). Além do critério de uma formação 
permanente, o Documento de Aparecida assinala que a mesma deve 
ainda acontecer de forma atenta às diversas dimensões: a humana e 
a comunitária, a espiritual e a intelectual, a pastoral e a missionária, 
num processo dinâmico e gradual, com ternura e dedicação. Insiste 
que, para “chegar à altura da vida nova de Cristo, identificando-se 
profundamente com Ele e sua missão, é um caminho longo que 
requer itinerários diversificados, respeitosos dos processos pessoais 
e dos ritmos comunitários” (DAp, n. 281). Trata-se, portanto, de uma 
vida que se une cada vez mais a Jesus (cf. Jo 15,1-6) e, uma vez 
“Unidos a Jesus, procuramos o que Ele procura, amamos o que Ele 
ama” (EG 267).

4.3. Igreja, lugar de Animação Bíblica da Vida e da Pastoral

139. “Toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para 
argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça” (2Tm 
3,16). Deus se dá a conhecer no diálogo que estabelece conosco. 
“Quem conhece a Palavra divina conhece plenamente também o 
significado de cada criatura” (VD 10). Além disso, o Papa Bento XVI 
faz na exortação Verbum Domini 10 um belo convite: “Que o nosso 
coração possa dizer a Deus cada dia: ‘Sois o meu abrigo, o meu 
escudo, na vossa palavra pus a minha esperança’ (Sl 119, 114), e 
possamos agir cada dia confiando no Senhor Jesus como São Pedro: 
‘Porque Tu o dizes, lançarei as redes’ (L c 5, 5)”.

140. Nesse sentido, vinculado à Iniciação à Vida Cristã, o atual 
momento da ação evangelizadora convida o discípulo missionário 
a redescobrir o contato pessoal e comunitário com a Palavra de 
Deus, como lugar privilegiado de encontro com Jesus Cristo. “Na 
alvorada do terceiro milênio, não só existem muitos povos que 
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ainda não conheceram a Boa Nova, mas há também muitos cristãos 
que têm necessidade que lhes seja anunciada novamente, de modo 
persuasivo, a Palavra de Deus, para poderem assim experimentar 
concretamente a força do Evangelho” (VD 96). Desse modo, Iniciação 
à Vida Cristã e Palavra de Deus estão intimamente ligadas. Uma não 
pode acontecer sem a outra, pois “ignorar as Escrituras é ignorar o 
próprio Cristo” (São Jerônimo) .

141. Quando se fala em animação bíblica, diz a Verbum Domini, 
não significa simplesmente de acrescentar qualquer encontro 
na paróquia ou na diocese, mas de verificar que, nas atividades 
habituais das comunidades cristãs, nas paróquias, nas associações 
e nos movimentos, se tenha realmente a peito o encontro pessoal 
com Cristo que Se comunica a nós na sua Palavra” (VD 73). Nesse 
sentido, são vários os métodos de leitura da Bíblia. A Conferência de 
Aparecida destacou a Leitura Orante como caminho para o encontro 
com a Palavra de Deus. Nela, o discípulo missionário acolhe a Palavra 
como dom, mergulha na riqueza do texto sagrado e, sob o impulso 
do Espírito, assimila essa Palavra na vida e na missão (cf. DAp 249).

142. O discípulo missionário compreende a expressão do salmista, 
quando diz que a Palavra de Deus é luz para sua vida (cf. Sl 119,105). 
Ao fazer essa experiência, ele une profundamente sua palavra à 
Palavra de Deus. Reza com a Palavra, reza a Palavra. Eis por que 
podemos dizer que a animação bíblica de toda a pastoral vai além 
de uma pastoral bíblica especializada; trata-se de conduzir a uma 
iluminação bíblica toda a vida, porque é um caminho de conhecimento 
e interpretação da Palavra, um caminho de comunhão e oração com 
a Palavra, e um caminho de evangelização e proclamação da Palavra 
(cf. CNBB, DGAE 2015-2019, n. 49).

4.4. A Inculturação

143. Fazer o Evangelho penetrar no dia a dia de um povo, de modo 
que esse povo consiga expressar sua experiência de fé em sua 
própria cultura, é o que chamamos de inculturação (cf. At 17, 16-
34). Uma cultura popular evangelizada, lembra o Papa Francisco, 
“contém valores de fé e solidariedade que podem provocar o 
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desenvolvimento duma sociedade mais justa e crente, e possui 
uma sabedoria peculiar que devemos saber reconhecer com olhar 
agradecido”. (EG 68). A inculturação, portanto, é um processo que 
“integra tanto a mensagem cristã como a reflexão e a práxis da 
Igreja” (RM, n. 52), conduzida pelo Espírito como uma exigência do 
seguimento de Jesus. Ser uma Igreja inculturada significa assimilar o 
essencial da mensagem evangélica, respeitando os reais valores das 
diferentes culturas. 

144. Como “encontram-se inúmeros vínculos entre a mensagem 
de salvação e a cultura humana” (GS 58) é fundamental que a 
formação dos discípulos missionários na Igreja de Jesus Cristo 
possa ser sempre inculturada, o que requer uma constante 
conversão.  Mesmo em “culturas populares de povos católicos, 
podemos reconhecer algumas fragilidades que precisam ainda de 
ser curadas pelo Evangelho: o machismo, o alcoolismo, a violência 
doméstica, uma escassa participação na Eucaristia, crenças fatalistas 
ou supersticiosas que levam a recorrer à bruxaria, etc.” (EG 69). 
Nesse sentido, o Concílio lembra que a Boa-Nova de Cristo restaura 
constantemente a vida e a cultura, purificando e elevando inúmeros 
costumes (cf. GS 58).

145. O Documento de Aparecida, ao convocar a Igreja para uma 
missão continental, destacou que “com a inculturação da fé, a 
Igreja se enriquece com novas expressões e valores, manifestando e 
celebrando cada vez melhor o mistério de Cristo, conseguindo unir 
mais a fé com a vida e assim contribuindo para uma catolicidade 
mais plena, não só geográfica, mas também cultural” (DAp, n. 479). 
Por isso, na Igreja – a catequese, liturgia, a moral, as instituições 
etc. – tudo deve ser inculturado (cf. GS 58). A própria Igreja deve 
ser inculturada, a exemplo da encarnação de Jesus, o Filho de Deus, 
que vem do Pai e se insere na história humana, partilhando de sua 
fragilidade, marcada pelo sofrimento, pelo pecado e pela morte, 
assumindo-a para redimi-la.

5. A Igreja em Estado Permanente de Missão

146. Jesus Cristo, o grande missionário do Pai, envia seus discípulos 
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em constante atitude de missão (cf. Mc 3,14). Missionar é participar 
do anúncio do Reinado de Deus inaugurado por Jesus Cristo 
(cf. EN 15). Quem se apaixona por Jesus Cristo deve transbordá-
lO no testemunho e no anúncio de sua pessoa e mensagem (cf. 
AG 8). A Igreja existe para anunciar, por gestos e palavras, a 
pessoa e a mensagem de Jesus Cristo. Desse modo, fechar-se à 
dimensão missionária implica fechar-se ao Espírito Santo atuante, 
impulsionador e defensor. Em toda a sua história, a Igreja nunca 
deixou de ser missionária. Em cada tempo e lugar, essa missão 
assume perspectivas distintas (cf. CNBB, DGAE 2015-2019, n. 35).

147. A evangelização em nossos tempos implica um despertar 
missionário de cada batizado que, renunciando seu compromisso 
missionário acaba renunciando sua própria identidade – “ai de mim 
se eu não evangelizar” (1Cor 9,16), diz Paulo. Afinal, “cada cristão 
é missionário na medida em que se encontrou com o amor de 
Deus em Cristo Jesus; não digamos mais que somos ‘discípulos’ 
e ‘missionários’, mas sempre que somos ‘discípulos missionários’” 
(EG 120). Nesse redescobrir missionário, emerge, em primeiro lugar, 
o papel de cada pessoa batizada em todos os lugares e situações 
em que se encontrar (cf. Mt 5,16). Trata-se do testemunho pessoal, 
base sobre a qual o explícito anúncio haverá de ser construído, pois 
“quem anuncia Jesus Cristo narra a própria história, mostra a força 
e a beleza de sua conversão, de tal modo que desperta no ouvinte 
uma abertura ao dom da fé” (CNBB 107, n. 158.1).

148. Depois surge a urgência de se pensar estruturas pastorais que 
favoreçam a realização da atual consciência missionária. Essa “deve 
impregnar todas as estruturas eclesiais e todos os planos pastorais” 
(DAp 365). Não se trata, portanto, de conceber a atitude missionária 
ao lado de outros serviços ou atividades, mas de dar a tudo que se 
faz um sentido missionário, “uma forte consciência missionária que 
interpele o discípulo missionário a ‘primeirar” (DGAE, 2015-2019, 
n. 38). Para que essa missão seja eficaz, é necessário “investigar 
a todo momento os sinais dos tempos, e interpretá-los à luz do 
Evangelho, para que assim possa responder, de modo adaptado em 
cada geração, às eternas perguntas dos homens acerca do sentido 
da vida presente e da futura, e da relação entre ambas (cf. GS 4).
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6. O Serviço em Defesa da Vida

149. Quem faz a experiência da alegria pascal no encontro com 
Deus e entra no caminho da santidade, quem se encanta com a 
comunhão eclesial e se aprofunda no conhecimento das verdades 
da fé, não pode ficar com essa graça só pra si. Sente-se motivado 
à missão. Por isso, é da essência da Igreja ser ao mesmo tempo 
comunhão e missão. A missão dos discípulos é o serviço à vida 
plena. E ela acontece no impulso do Espírito Santo como declarou 
Jesus no início de seu ministério (cf. Lc 4,18-21) e como vivenciou a 
Igreja no início de sua missão (cf. Jo 20, 21-23; At 1,8; 2,1-4).

150. Também o Papa Francisco, na Exortação Apóstolica Evangelii 
Gaudium, chama atenção para que os evangelizadores possam ser 
evangelizadores com espírito. Diz ele: “Evangelizadores com espírito 
quer dizer evangelizadores que rezam e trabalham. Do ponto de vista 
da evangelização, não servem as propostas místicas desprovidas de 
um vigoroso compromisso social e missionário, nem os discursos e 
ações sociais e pastorais sem uma espiritualidade que transforme o 
coração” (EG 262).

151. A Igreja no Brasil sabe que a vida é dom de Deus. “O evangelho 
da vida está no centro da mensagem de Jesus” (EV 1). Ela proclama: 
“as condições de vida de muitos abandonados, excluídos e ignorados 
em sua miséria e dor, contradizem o projeto do Pai e desafiam os 
missionários ao compromisso com a cultura da vida” (DAp 358). 
Ao longo de uma história de solidariedade e compromisso com 
as vítimas das formas de destruição da vida, a Igreja se reconhece 
servidora do Deus da Vida (cf. CNBB, DGAE 2015-2019, n. 62).

6.1. O Anúncio e o Profetismo

152. A Igreja, comunidade de fé, esperança e caridade é, em si 
mesma, comunidade missionária. Ela sabe por experiência que “a 
vida só se desenvolve plenamente na comunhão fraterna e justa” 
(DAp 359). Nisso se fundamenta sua missão profética de anúncio 
do Reinado de Deus uma vez que “Deus em Cristo não redime 
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só a pessoa individual, mas também as relações sociais entre os 
seres humanos” (CDSI 52). Ser uma Igreja missionária é ser voltada 
decididamente para fora, uma Igreja que deve aprender a conjugar 
o verbo “ir”: “Ide pelo mundo…” (Mt 28,20). A Igreja dos primeiros 
cristãos é fortemente marcada pelo dinamismo missionário, 
centrado na mesma missão de Jesus, no anúncio do Reino: “Quanto 
a nós, não podemos nos calar sobre o que vimos e ouvimos” (At 
4,20). 

153. Num mundo marcado por tanta exclusão e preconceito, 
marginalização e injustiça, a Igreja deve marcar diferença por sua 
profecia, sua crítica aos ídolos e sinais do antirreino. A dimensão 
profética aparece na prática dos primeiros cristãos, de forma clara 
e corajosa, através do anúncio destemido da Palavra de Deus e no 
testemunho vivo da presença de Deus nas realidades do dia a dia. 
O anúncio da Palavra, as denúncias contra a vida e as perseguições, 
davam a convicção de estarem vivendo a mesma missão profética 
de Jesus. 

154. Os que anunciavam a Palavra e denunciavam todo tipo de 
agressão à vida eram líderes pobres e livres, que carregavam as 
alegrias e as dores uns dos outros. “A tarefa fundamental para a 
qual Cristo envia seus discípulos é o anúncio da Boa Nova, isto é, 
a evangelização” (cf. Mt 16,15-18). Citando o papa Bento XVI, em 
sua primeira encíclica Deus caritas est, o Documento de Aparecida 
diz: “A Igreja ‘não pode nem deve colocar-se à margem na luta pela 
justiça’ (DCE, n. 28). Ela colabora purificando a razão de todos os 
elementos que ofuscam e impedem a realização de uma libertação 
integral” (DAp, n. 385).

155. Contemplando os diversos rostos de sofredores, o discípulo 
missionário enxerga nele o rosto de seu Senhor: chagado, destroçado, 
flagelado. Não se cala diante da vida impedida de nascer seja por 
decisão individual, seja pela legalização e despenalização do aborto. 
Não se cala diante das práticas que precocemente interrompem a 
vida. Não se cala igualmente diante da vida sem alimentação, casa, 
terra, trabalho, educação, saúde, lazer, liberdade, esperança e fé (cf. 
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DAp 402). Ele se compromete com um mundo onde seja reconhecido 
o direito de nascer, crescer, constituir família; num mundo onde o 
perdão seja a regra; a reconciliação, meta de todos. Daí o “ratificar 
e potencializar a opção preferencial pelos pobres”, “implícita na fé 
cristológica”, e que deverá “atravessar todas as suas estruturas e 
prioridades pastorais” (cf. CNBB, DGAE 2015-2019, n. 66). 

6.2. O Testemunho e o Serviço

156. Consciente das urgências da miséria e da exclusão, o discípulo 
missionário não restringe sua solidariedade ao gesto da doação 
caritativa. A doação para a sobrevivência não abrange a totalidade da 
opção pelos pobres. Essa implica convívio, relacionamento fraterno, 
atenção, escuta, acompanhamento nas dificuldades, buscando, a 
partir dos próprios pobres, a mudança de sua situação. Os pobres 
e excluídos são sujeitos da evangelização e da promoção humana 
integral. A Igreja reconhece a importância da atuação no mundo da 
política e incentiva os leigos(as) à participação efetiva na construção 
de um mundo justo, fraterno e solidário (cf. CNBB, DGAE 2015-2019, 
n. 67). 

157. Uma Igreja comprometida com a vida é ao mesmo tempo 
comprometida com a causa ecológica, voltada não apenas para o 
meio ambiente, mas para o ambiente inteiro, inserindo o ser humano 
dentro da natureza como parte dela (cf. DGAE 2015-2019, n. 69). 
Nessa dimensão, o grande desafio vem da pobreza e da miséria 
sombras de uma economia idolatrada. Esses são, sem dúvida, os 
principais problemas ecológicos da humanidade, produtos do modo 
como está organizada a sociedade, pois “a degradação da natureza 
está estreitamente ligada à cultura que molda a convivência humana: 
quando a ecologia humana é respeitada dentro da sociedade, 
beneficia também a ecologia ambiental” (CV 51). 

158. Com o olhar da fé e a prática da caridade nesta Igreja de 
Cristo, podemos acreditar que é possível criar uma sociedade sem 
exclusões e divisões, que respeite os direitos fundamentais do ser 
humano: trabalho, moradia, saúde, alimentação, lazer, educação... 
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com uma política de serviço e não de corrupções e nepotismos, 
uma economia de bens disponíveis para todos como Deus quer.

159. Um dos modos de a Igreja realizar sua missão no mundo é 
manifestar sua solidariedade com os pobres e marginalizados, pois o 
anúncio não se faz apenas de palavras, mas primeiramente no serviço 
aos que mais necessitam. Diz o Papa: “os ricos devem ajudar os 
pobres, respeitá-los e promovê-los. Exorto-vos a uma solidariedade 
desinteressada e a um regresso da economia e das finanças a uma 
ética propícia ao ser humano” (EG 58). Os discípulos missionários 
são testemunhas de Jesus Cristo no meio do povo, junto aos pobres, 
aos pequenos, levando vida, dignidade, misericórdia (cf Tg 1, 27). 

160. O Documento de Aparecida propõe e recomenda uma renovada 
pastoral urbana que “desenvolva uma espiritualidade da gratidão, da 
misericórdia, da solidariedade fraterna, atitudes próprias de quem 
ama desinteressadamente e sem pedir recompensa” (DAp 517c). A 
grandeza dessa Igreja está no seu compromisso com a vida, sobre 
a qual intervém de modo firme e militante, alimentada nas raízes 
espirituais das comunidades primitivas (cf. Tg 2, 14-18). “O antigo 
e perene nome da paz é a justiça. Mas hoje, a paz tem também 
um nome novo, que é solidariedade. Nome, aliás, sócio-político-
econômico da caridade. A única versão não hipócrita da civilização 
do amor” (D. Pedro Casaldáliga).
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CAPÍTULO III

AÇÃO EVANGELIZADORA NA DIOCESE DE CRICIÚMA

Objetivo Geral

161. Nós, povo de Deus da Diocese de Criciúma, animados pela 
Santíssima Trindade, queremos: Evangelizar, vivendo em comunidade, 
como Igreja Discípula, Missionária e Profética alimentada pela 
Palavra de Deus e pela Eucaristia, participando na construção de 
uma sociedade justa e solidária em defesa da vida, sem exclusões, a 
caminho do Reino definitivo.

Urgências Pastorais

162. Tendo presente a realidade diocesana apresentada, resultado 
do processo de atualização do Plano Diocesano de Pastoral no ano 
de 2017, pela reflexão da “Igreja que Deus quer”, fundamentando-
se nos documentos da Igreja e em especial as atuais Diretrizes 
Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2015-2019, somos 
chamados a dar uma resposta aos desafios dessa realidade.

163. 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 o Documento de Aparecida chamou de conversão 
pastoral, como caminho da ação evangelizadora. Voltar às fontes e 
recomeçar a partir de Jesus Cristo, faz a Igreja superar a tentação 
de ser autorreferencial e a coloca no caminho do amor-serviço aos 
sofredores desta terra (DGAE 2015-2019, n.30). 

164. Para responder aos desafios de nosso tempo, as Diretrizes 
Gerais da Ação Evangelizadora do Brasil assinalam cinco urgências 
na evangelização. Tais urgências dizem respeito à busca de caminhos 
para a vivência e a transmissão da fé. Põem a Igreja “em movimento 
de saída de si mesma, de missão centrada em Jesus Cristo, de 
entrega aos pobres” (EG, n.97; DGAE 2015-2019, n.31). Assumindo 
estas urgências, como Diocese de Criciúma, queremos ser:
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a) Igreja em estado permanente de missão; 
b) Igreja: Casa de iniciação à vida cristã;
c) Igreja: Lugar de animação bíblica da vida e da pastoral;
d) Igreja: comunidade de comunidades; e
e) Igreja a serviço da vida plena para todos.

165. As urgências são serviços permanentes da ação evangelizadora 
que nos levam a assumir compromissos a serviço da vida como 
comunidade missionária, a partir do chão em que pisamos e a partir 
dos apelos do Reino de Deus. Elas devem estar presentes em toda 
a ação pastoral, desde as comunidades, paróquias, e diferentes 
serviços em todos os âmbitos. 

Compromissos para a nossa Ação Evangelizadora

166. A Diocese de Criciúma adota as cinco urgências propostas 
pelas DGAE 2015-2019 como referência para o seu agir. Para 
cada urgência, são indicados objetivos específicos, três linhas de 
ação, e para cada linha de ação, são indicadas Perspectivas de 
Ação. A execução das perspectivas de ação será realizada através 
de projetos pastorais, considerando questões práticas de ações, 
prazos e responsáveis, posteriormente definidos, com processos 
permanentes de monitoramento e avaliação.

3.1. URGÊNCIA 1 - Igreja em Estado Permanente de Missão

“Ide pelo mundo inteiro e anunciai a Boa Nova a toda criatura! Quem 
crer e for batizado será salvo!” (Mc 16,15)

167. Ser uma Igreja em permanente estado de missão, significa 
anunciar Jesus com a força do testemunho de cada batizado como 
discípulo(a), e como comunidade que vivencia e celebra o Mistério 
Pascal. Ao testemunho deve vir acompanhado o anúncio explícito 
da Boa Nova de Jesus Cristo. 

168. É tarefa de cada comunidade eclesial ter presente os 
grupos humanos ou as categorias sociais que merecem atenção 
especial: os pobres, os mais necessitados e esquecidos de nossa 
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sociedade injusta e excludente e lhes dar prioridade no trabalho de 
evangelização. Assumimos como linhas de ação fundamental nessa 
urgência a Missionariedade, Protagonismo Juvenil e Ecumenismo/
Diálogo Inter-Religioso.

Objetivo:
Promover a prática missionária nos vários grupos e instâncias 
diocesanas, mantendo viva a necessidade de sermos uma Igreja em 
estado permanente de missão.

Linhas de ação:

169. Missionariedade
a) Fortalecer as iniciativas de uma “Igreja em Saída”, com visitações 
aos doentes, idosos, acamados, enlutados, famílias em dificuldades, 
os afastados e de acolhida aos que chegam à comunidade.
b) Incentivar iniciativas de missões no âmbito local e realizar novas 
Santas Missões Populares.
c) Manter e ampliar o Projeto “Igrejas Irmãs”.
d) Fortalecer as ações do mês missionário (outubro) nos aspectos 
formativos e motivar a coleta missionária.
e)Ampliar os trabalhos relativos à Infância e Adolescência Missionária.

170. Protagonismo Juvenil
a) Incentivar a formação e articulação de grupos de jovens.
b) Oferecer atividades que incluam os jovens na vida da comunidade 
eclesial (acólitos, PASCOM, ministérios leigos, catequese, música, 
missões...).
c) Fortalecer os espaços de formação integral da juventude e realizar 
a capacitação de assessores juvenis.
d) Estimular a presença dos jovens em ações sociais, públicas, 
ecológicas, culturais, artísticas, e de cidadania.

171. Ecumenismo e Diálogo Inter-Religioso
a) Assumir e realizar a Semana de Oração Pela Unidade Cristã.
b) Promover ações formativas que contemplem a temática do 
ecumenismo e do diálogo inter-religioso nos espaços existentes.
c) Aproveitar a temática das Campanhas da Fraternidade para 



62 Plano Diocesano de Pastoral 2018-2023 - Diocese de Criciúma

promover o diálogo ecumênico e inter-religioso.
d) Reestruturar a Comissão Ecumênica, para que reflita e oriente 
esta dimensão, com especial atenção às Celebrações de formaturas, 
inaugurações, eventos públicos, etc.

3.2. URGÊNCIA 2 - Igreja: Casa da Iniciação à Vida Cristã

“Paulo e Silas anunciaram a Palavra do Senhor ao carcereiro e a 
todos os da sua casa. E, imediatamente, foi batizado, junto com todos 
os seus familiares” (At 16,32ss).

172. O processo de iniciação cristã refere-se a um itinerário 
catequético permanente, que não se limita à formação doutrinal, 
mas integral. Ela não se esgota na preparação para os sacramentos 
do Batismo, Confirmação e Eucaristia, mas se refere, principalmente 
à adesão a Jesus Cristo. É preciso ajudar as pessoas a conhecer Jesus 
Cristo, fascinar-se por Ele e optar por segui-lO. O lugar da iniciação 
cristã é a família e a comunidade eclesial, lugar da educação na fé 
e celebração da vida para crianças, adolescentes e jovens, como 
também dos adultos batizados e não suficientemente evangelizados 
(DGAE 2015-2019, n. 90). 

173. Assumimos como linhas de ação fundamental nessa urgência a 
Catequese, a Liturgia e a Formação. Tendo presente que a Iniciação 
à Vida Cristã é ampla e envolve toda a vida da pessoa, da família e 
da comunidade.

Objetivo:
Favorecer que todas as comunidades e famílias conheçam, 
participem e vivenciem a Iniciação à Vida Cristã como um processo 
permanente de educação na fé.

Linhas de ação:

174. No âmbito da Catequese
a) Fortalecer ações de atenção às pessoas, com atendimento 
personalizado, valorizando a experiência de cada indivíduo.
b) Manter um calendário de atividades diocesanas de formação que 
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envolva o clero, religiosos(as) e leigos(as) sobre a Iniciação à Vida 
Cristã.
c) Acolher novos métodos de preparação para o sacramento do 
Batismo e do Matrimônio, priorizando o atendimento personalizado, 
conforme orientação da CNBB.
d) Promover momentos específicos de partilha e orientação para 
casais recém-casados, nos primeiros anos de vida matrimonial.

175. No âmbito da Liturgia
a) Intensificar a formação litúrgica da comunidade cristã, dedicando 
especial atenção aos ministros ordenados e às equipes de celebração.
b) Adotar o RICA (Ritual de Iniciação Cristã de Adultos) para as 
celebrações sacramentais.
c) Valorizar as múltiplas formas de religiosidade popular - festa dos 
santos padroeiros, reza do terço, procissões, vigílias, vias-sacras, 
peregrinações e outras manifestações religiosas - e, onde for 
necessário, purificá-las.
d) Realizar celebrações com linguagem própria para os grupos 
específicos.

176. No âmbito da Formação
a) Desenvolver um Projeto Orgânico de Formação Paroquial, que 
contemple a formação básica de todos os membros da comunidade, 
de acordo com o Documento de Aparecida: o encontro pessoal com 
Jesus Cristo, a conversão, o discipulado, a comunhão e a missão (cf. 
DAp. n. 278).
b) Garantir que os Grupos Bíblicos em Família sejam espaços 
dinâmicos de reflexão sobre a Iniciação à Vida Cristã.
c) Integrar a formação à vivência comunitária, promovendo retiros, 
encontros específicos, celebrações e rituais nas diferentes atividades 
paroquiais.

3.3. URGÊNCIA 3 - Igreja: Lugar de Animação Bíblica da Vida
e da Pastoral

“Toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para 
argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça” (2Tm 3,16).
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177. “A animação bíblica é indispensável para que a vida da Igreja 
seja, ainda mais, uma “escola de interpretação ou conhecimento da 
Palavra, escola de comunhão e oração com a Palavra e escola de 
evangelização e proclamação da Palavra que busca propiciar meios 
de aproximação das pessoas à Palavra de Deus, para conhecê-la e 
interpretá-la corretamente; entrar em comunhão e com a Palavra de 
Deus por meio da oração; evangelizar e proclamá-la como fonte de 
vida em abundância para todos” (DGAE n. 93). A palavra de Deus 
alimenta a espiritualidade no seguimento de Jesus Cristo.

178. O discípulo missionário é convidado a redescobrir o contato 
pessoal e comunitário com a Palavra de Deus como lugar 
privilegiado de encontro com Jesus Cristo e de autêntica conversão 
e de renovada comunhão e solidariedade (cf. DAp 247-249). Pois 
“ignorar as escrituras é ignorar o próprio Cristo” (São Jerônimo) e 
não poderá haver iniciação cristã se não se buscar conhecer, viver, 
testemunhar e anunciar a Palavra de Deus.

179. A Palavra de Deus gera solidariedade, justiça, reconciliação, 
paz e defesa de toda a criação. O discípulo missionário haverá de 
reconhecer e testemunhar que a Palavra é de Deus e como tal deve 
ser acolhida e praticada. O Documento de Aparecida destaca a 
leitura orante como caminho privilegiado de co¬nhecer e rezar a 
Palavra de Deus. Além dessa, assumimos como linha de ação para 
esta urgência Aproximação da Palavra de Deus e de formação de 
Ministros da Palavra.

Objetivo:
Investir na animação Bíblica da Vida e da Pastoral possibilitando as 
pessoas o contato pessoal e comunitário com a Palavra de Deus, 
como força de vida, oração, comunhão e missão.

Linhas de ação:

180. Aproximação da Palavra de Deus
a) Estimular as iniciativas que permitam colocar a Bíblia nas mãos 
de todos. 
b) Utilizar a Bíblia para a leitura e reflexão da Palavra de Deus nos 
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diversos encontros.
c) Utilizar “os meios de comunicação social” especialmente a internet 
com inúmeras redes sociais para animação Bíblica da Pastoral de 
acordo com o magistério da Igreja.
d) Promover escolas bíblicas apoiando as já existentes.
e) Priorizar o estudo da Palavra de Deus nos Grupos Bíblicos em 
Família, motivando os agentes de pastoral e os animadores para a 
leitura orante e a formação bíblica permanente.
f) Realizar a celebração da Palavra de Deus, aos domingos, em 
todas as comunidades onde não há possibilidade da celebração 
Eucarística.

181. Leitura Orante da Bíblia
a) Promover momentos de formação sobre a Leitura Orante da 
Bíblia.
b) Desenvolver materiais explicativos sobre a Leitura Orante da 
Bíblia.
c) Incentivar e fortalecer a Leitura Orante da Bíblia nos grupos, 
serviços de pastoral, seminários e comunidades.

182. Formação dos(as) Ministros(as) da Palavra
a) Promover formação permanente para os Ministros e Ministras 
da Palavra, ordenados,leigos e leigas, dando ênfase à homilia e à 
reflexão da Palavra.
b) Incentivar e apoiar encontros de capacitação bíblica, litúrgica e 
pastoral para todos os envolvidos na ação da Igreja.

3.4. URGÊNCIA 4 - Uma Igreja, Comunidade de Comunidades

“O discípulo de Cristo, necessariamente, vive sua fé em comunidade” 
(1Pd 2, 9-10).

183. A vida em comunidade implica convívio, vínculos profundos, 
afetividade, interesses comuns, estabilidade e solidariedade. 
É na comunidade eclesial que somos acolhidos, formados e 
transformados, enviados em missão, restaurados e celebramos 
a vida. Sem a comunidade, não vivemos efetivamente a proposta 
evangélica de Jesus. Num contexto de individualismo e egocentrismo, 
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a vida fraterna e em comunidade apresenta-se como caminho de 
esperança e superação dessa realidade. Alimentada pelo pão da 
Palavra e da Eucaristia, a comunidade é chamada a uma conversão 
pastoral, para que, articulada em rede, na partilha da fé e na 
missionariedade, torne-se lugar de encontro e experiência pessoal 
com Jesus Cristo (cf. CNBB, DGAE 2015-2019, n. 55-57).

184. Adotamos como linhas de ação fundamental nessa urgência a 
Animação Pastoral, a Comunhão e Participação.

Objetivo:
Assumir a comunidade onde estamos inseridos como espaço 
privilegiado de encontro com Cristo e testemunho da fé.

Linhas de ação:

185. Animação Pastoral
a) Incentivar os Grupos Bíblicos em Família nas diversas realidades 
(urbana e rural) como espaços de vivência eclesial.
b) Viabilizar horários alternativos nas atividades pastorais 
(atendimento paroquial, celebrações, reuniões, etc).
c) Fortalecer a conscientização sobre a importância do dízimo e suas 
dimensões: catequética, litúrgica, missionária e social.
d) Investir na formação e capacitação dos leigos e leigas, tanto para 
sua atuação e consciência político-social, quanto na atuação nos 
ministérios leigos da comunidade.
e) Promover atividades festivas, de partilha, fraternas e que celebrem 
a vida em comunidade.
f) Incentivar a organização de comunidades eclesiais, para que 
sejam sinal da vitalidade da Igreja.
g) Suscitar e desenvolver uma verdadeira cultura vocacional entre 
o povo de Deus nas comunidades, para todos os ministérios, 
especialmente entre adolescentes e jovens.
h) Conscientizar os diversos serviços de pastoral, movimentos e 
associações, compreendendo que somos parte de um só povo de 
Deus, que caminha, em conjunto, na construção do Reino.
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186. Comunhão
a) Promover ações de misericórdia e correção fraterna que busquem 
o retorno daqueles que se afastaram do convívio da comunidade 
eclesial.
b) Possibilitar maior e efetiva presença dos Institutos Religiosos na 
vida eclesial e pastoral das paróquias.
c) Efetivar e fomentar o projeto Paróquias Solidárias, e incentivar a 
prática entre comunidades.
d) Promover encontro permanente do Clero, em vista da unidade 
pastoral da Diocese.

187. Participação
a) Fortalecer os espaços de participação e tomada de decisão 
(Assembleias, Conselhos e Coordenações), incutindo assim o 
conceito de “povo de Deus”.
b) Reorganizar a distribuição das comunidades nas paróquias e, 
quando necessário, criar novas paróquias e comunidades.
c) Fortalecer a comunhão e participação através da elaboração de 
planos de ação pastoral e paroquial.
d) Garantir momentos de reflexão sobre o funcionamento pastoral 
das Assembleias, Conselhos e Comissões.

3.5 URGÊNCIA 5 - Igreja a Serviço da Vida Plena para Todos

“O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu, para anunciar 
a Boa-Nova aos pobres: enviou-me para proclamar a libertação aos 
presos e, aos cegos, a recuperação da vista; para dar liberdade aos 
oprimidos” (Lc 4, 18).

188. Para a Igreja, o serviço da caridade “não é uma espécie de 
atividade de assistência social que se poderia deixar a outros, mas 
pertence à sua natureza, é expressão irrenunciável à sua própria 
essência” (DCE, n. 25). Diante de um mundo marcado por profundas 
desigualdades sociais, que levam à exclusão, marginalização e 
condições indignas de vida, a Igreja, segundo sua vocação própria, é 
chamada a seguir Jesus no compromisso de possibilitar “que todos 
tenham vida e a tenham em abundância” (Jo 10,10). Isso significa 
assumir com Jesus a mesma missão em defesa da vida em qualquer 
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circunstância onde esteja ameaçada, vivenciando sua realidade 
e participando das mesmas dores, colocando-nos a serviço da 
transformação dessa realidade.

189. Em defesa da vida, Jesus oferece um lugar aos que não têm 
lugar para viver, acolhe os que não foram acolhidos, recebe como 
irmãos e irmãs aqueles que sofrem toda forma de exclusão. “Jesus 
olhou para as mulheres e os homens que encontrou com amor e 
ternura, acompanhando os seus passos com verdade, paciência e 
misericórdia, ao anunciar as exigências do Reino de Deus. De igual 
modo, acompanha-nos hoje o Senhor em nosso compromisso de 
viver e transmitir o Evangelho da família” (AL. n. 60).

190. Em meio a essa realidade, nossa Igreja diocesana com todos 
os seus serviços de pastoral, movimentos e associações, assumimos 
as linhas:Caridade Organizada, Pastoral Social Orgânica e Novos 
areópagos e participação política, considerando a dimensão Social 
da Igreja como compromisso de toda a ação evangelizadora 
organizada.

Objetivo:
Assumir o evangélico compromisso de cuidado com a vida, de 
modo organizado, em todas as suas expressões, a serviço da vida 
plena para todos.

Linhas de ação:

191. Caridade Organizada
a) Estruturar em âmbito paroquial as ações solidárias de socorro aos 
necessitados, podendo integrar-se às ações da Cáritas Diocesana.
b) Aderir às campanhas de cunho social propostas pela Igreja e/ou 
pela sociedade civile que estejam deacordo com a Doutrina Social 
da Igreja. 
c) Dinamizar as atividades propostas pelas Campanhas da 
Fraternidade.
d) Incentivar a realização de projetos que promovam a vida plena 
para as pessoas, considerando o Fundo Nacional de Solidariedade, 
Fundo Diocesano de Solidariedade e outros.
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192. Pastoral Social Orgânica
a) Proporcionar formação específica, especialmente sobre Doutrinal 
Social da Igreja a todos os agentes pastorais.
b) Acolher e organizar nas paróquias o trabalho dos serviços de 
Pastoral Social: Juventude, Criança, Saúde, Pessoa Idosa, Carcerária, 
Afro-Brasileira, AIDS e outras.
c) Revitalizar o Fórum Diocesano das Pastorais Sociais favorecendo 
a realização de ações conjuntas
d) Apoiar e integrar-se às ações e semanas temáticas propostas 
pela Igreja (Grito dos Excluídos, Semana da Cidadania, Semana da 
Solidariedade, Semana da Família e da Vida, etc).

193. Novos Areópagos e Participação Política
a) Garantir participação qualificada da Igreja em conselhos locais, 
municipais de políticas públicas e de direitos.
b) Fomentar a criação de espaços para formação, reflexão e 
participação política.
c) Proporcionar formação a pensadores e pessoas que podem 
influenciar na tomada de decisões, como: políticos, formadores de 
opinião no mundo do trabalho, dirigentes sindicais e comunitários, 
tendo em vista a evangelização nos “novos areópagos”: o mundo 
universitário e o mundo da comunicação.
d) Propor ações que avancem na promoção de uma consciência 
ecológica e o cuidado com a casa comum
e) Engajar-se na luta pela garantia dos direitos da pessoa humana, 
denunciando tudo o que é contrário à vida das pessoas nos projetos 
de lei e ações políticas e outras iniciativas.
f) Orientar quanto ao posicionamento da Igreja em relação a 
assuntos polêmicos que ameaçam a vida.
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CAPÍTULO IV

ORGANIZAÇÃO DA DIOCESE DE CRICIÚMA

194. Todo processo evangelizador precisa ser preparado, 
começando pela sensibilização da comunidade eclesial sobre 
a importância da participação de todos. Para a comunidade é 
fundamental o funcionamento de organismos de discernimento e 
tomada de decisão, como a Assembleia, o Conselho, as Equipes de 
Coordenação e as Comissões. Esses são os elementos fundamentais 
para a organização da Diocese de Criciúma.

4.1. Espaços de Articulação da Pastoral

195. Assembleia
É o espaço privilegiado de comunhão e participação, com caráter 
avaliativo, consultivo, deliberativo em sua instância e eletivo, para 
a tomada das decisões acerca da missão de toda a vida eclesial. 
É o lugar do planejamento, programação e monitoramento das 
atividades pastorais. As pessoas que dela participam, são delegadas 
para esse fim, pois representam as várias instâncias e serviços.

196. Conselhos de Pastoral
Os Conselhos de Pastoral são espaços de reflexão, articulação, 
comunhão e participação na missão evangelizadora da Igreja, 
responsáveis por garantir a execução das decisões tomadas em 
assembleia e a consequente unidade pastoral.Os Conselhos são 
constituídos pelas pessoas que coordenam os diversos Serviços 
de Pastoral existentes em cada âmbito eclesial. De um lado, os 
membros do Conselho têm a função de representar as aspirações 
e necessidades de um serviço de pastoral, um movimento, uma 
associação ou uma comunidade. Por outro lado, o Conselho é um 
organismo de participação responsável pela vida da comunidade 
e pela missão da Igreja. Nesse sentido, é importante ressaltar que 
cabe aos membros do Conselho a tarefa de cooperar na reflexão e 
no encaminhamento do que se refere à vida da comunidade eclesial, 
num esforço sempre conjunto.



71Plano Diocesano de Pastoral 2018-2023 - Diocese de Criciúma

197. Coordenações de Serviços, Movimentos e Associações
Cada Serviço de Pastoral organiza-se através de uma equipe 
de coordenação, constituída por duas ou mais pessoas, com a 
responsabilidade de animar, orientar e conduzir esse serviço. Essas 
equipes de coordenações estão organizadas em âmbito comunitário, 
paroquial, comarcal e diocesano.

198. Por Serviços de Pastoral entendemos os diversos “setores” 
de Pastoral. Além desses, os Movimentos e Associações Eclesiais 
também devem organizar-se com coordenações. São serviços da 
Igreja, com o objetivo de atender a uma realidade específica da ação 
evangelizadora e por isso devem integrar-se na Pastoral de Conjunto 
da Diocese e seguir as orientações do Plano Diocesano de Pastoral.

199. Comissões Pastorais
Considerando as mais diversas situações, realidades, atividades 
ou necessidades, podem ser constituídos grupos com finalidades 
específicas, aos quais damos o nome de comissões.

4.1.1. No âmbito da Comunidade Eclesial

200. A Comunidade Eclesial é lugar privilegiado para o discípulo 
missionário vivenciar o seguimento a Jesus Cristo. Na comunidade, 
predomina o caráter participativo, na qual as dimensões eclesial e 
social são construídas coletivamente. O que une todos é a mesma 
fé em Cristo Jesus que brota de modo especial da Palavra de Deus. 
As primeiras comunidades cristãs já nos ensinam o que é viver em 
comunidade, com atenção à Palavra, à Fração do Pão (Eucaristia), à 
Comunhão Fraterna e à Oração. 

201. A Comunidade Eclesial é o lugar da ação evangelizadora onde 
acontece a valorização da pessoa, a vida em família, a celebração da 
fé e dos sacramentos, a vivência da fé, a organização da caridade 
social e a vivência da dimensão social da Igreja, a escuta e vivência 
da Palavra, a formação, a organização de novas comunidades, 
constituindo-as numa rede.
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202. Lugar especial de organização e de vida em comunidade 
são os Grupos Bíblicos em Família. A Diocese nomeia os grupos 
organizados em torno da reflexão da Palavra de Grupos Bíblicos 
em Família. Grupo, porque celebramos juntos a fé recebida no 
Batismo; Bíblico, pois essa é a base da reflexão, sustento da fé; em 
Família, pois é na casa, a Igreja doméstica, morada da família, que 
escolhemos como lugar da nossa reunião. E são os Grupos Bíblicos 
em Família que dão início a novas experiências comunitárias, em 
diferentes espaços e situações.

203. A Comunidade Eclesial organiza-se através de: 
a) Assembleias: delas participam pessoas que atuam nos diferentes 
serviços de pastoral, movimentos e associações eclesiais, seja 
como coordenadores ou membros dos grupos. Nas comunidades 
pequenas podem participar todas as pessoas que dela fazem parte.
b) Conselhos de Pastoral das Comunidades - CPC: participam o 
Pároco e o Vigário Paroquial, (quando possível), a Coordenação 
da Comunidade e os coordenadores dos Serviços de Pastoral, 
Movimentos e Associações Eclesiais e comissões; 
c) A Coordenação de Comunidade, constituída com pelo menos 
três pessoas, a saber: Coordenador(a), Vice-Coordenador(a) e 
Secretário(a) escolhidos em assembleia da comunidade

4.1.2. No âmbito da Paróquia

204. A Paróquia é uma “rede de comunidades” alicerçada na 
Trindade como modelo de comunhão e participação a exemplo das 
primeiras comunidades cristãs, tendo como primeiro animador da 
ação pastoral o Pároco (e Vigário Paroquial), e organiza-se através 
de: 
a) Assembleia: participam o Coordenador(a) do CPP, Coordenadores 
paroquiais dos Serviços de Pastoral, Movimentos e Associações 
Eclesiais, Equipe de Coordenação Paroquial, Pároco, Vigário 
Paroquial, Coordenação dos CPCs (3 pessoas ou em número 
maior, dependendo da definição de cada Paróquia) e secretária(o) 
paroquial.
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b) Conselho Pastoral da Paróquia - CPP: participam o Coordenador(a) 
do CPP, Coordenadores paroquiais dos Serviços de Pastoral, 
Movimentos e Associações Eclesiais, a Equipe de Coordenação, 
Pároco, Vigário Paroquial, Coordenadores dos CPCs, Secretária(o) 
Paroquial.
c) Coordenação de Serviços de Pastoral, Movimentos e Associações 
Eclesiais constituída pelos que exercem a coordenação destes nas 
comunidades da paróquia, conforme a necessidade da paróquia.
d) Equipe de Coordenação Paroquial: responsável por dinamizar as 
atividades assumidas nos espaços de articulação. Fazem parte dessa 
equipe: Pároco e Vigário Paroquial, Coordenador(a) do CPP, dois ou 
mais representantes da ação evangelizadora, que contemplem as 
urgências da evangelização.
Nota: O CPP escolhe a Equipe de Coordenação (animação) da 
qual o Pároco é o coordenador. Na sua ausência, assume o Vigário 
Paroquial ou Coordenador(a) do CPP.
Critérios para ser membro da Equipe de Coordenação:
• Contemplar a presença de homens e mulheres.
• Contemplar a presença de jovens.
• Ter disposição para participar do processo de formação.
• Participar na vida da Comunidade Eclesial.
e) A Equipe de Coordenação Paroquial atuará no período de dois 
anos e terá como funções:
• Ser responsável pela dinâmica do dia a dia da vida paroquial – 

organizar, animar, articular.
• Encaminhar o Planejamento Pastoral da Paróquia a partir da 

Assembleia e do CPP.
• Refletir mais frequentemente a caminhada da Paróquia;
• Acompanhar os diversos serviços pastorais na Paróquia e nas 

Comunidades.
• Ajudar a preparar e coordenar as reuniões do Conselho de 

Pastoral, Assembleias, Cursos.

4.1.3. No âmbito da Comarca 

205. A Comarca como Região é um espaço de reflexão, dinamização 
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e execução das ações pastorais e organiza-se através de:
a) Conselho Comarcal: participam os Párocos e Vigários Paroquiais, 
Equipe de Coordenação Comarcal, Coordenadores dos CPPs e mais 
um membro da Equipe de Coordenação Paroquial.  
b) Equipe de Coordenação Comarcal: é composta pelos seguintes 
membros: Coordenador(a), Vice-Coordenador(a), Secretário(a) e 
Tesoureiro(a).
Nota: A Coordenação Comarcal será escolhida durante a reunião 
do Conselho Comarcal de Pastoral para um período de três anos, 
permitida uma recondução, tendo como funções:
• Animar e coordenar as reuniões do Conselho Comarcal de 

Pastoral.
• Registrar, acompanhar e garantir a caminhada conjunta da 

Comarca.
• Coordenar ou delegar a coordenação dos estudos comarcais, se 

houver.

4.1.4. No âmbito da Diocese

206. A Diocese é a Igreja Local que tem à sua frente o Bispo, primeiro 
animador da ação pastoral. É o lugar do exercício da nossa missão 
evangelizadora. A Diocese organiza-se através de:

207. Assembleia Diocesana
São membros da Assembleia o Bispo, o Presbitério da Diocese, a 
Equipe de Coordenação Diocesana de Pastoral, o coordenador(a) 
e vice-coordenador de cada Comarca Pastoral, os coordenadores 
e assessores de Serviços de Pastoral, Movimentos e Associações 
Eclesiais  e Organismos com atuação em âmbito diocesano, os 
coordenadores (as) dos CPPs,  um membro da Equipe de Coordenação 
da Paróquia, o coordenador(a) do Núcleo da CRB Diocesana, um 
seminarista do 4º ano de Teologia (não havendo o 4º ano, um 
representante da Teologia), um representante dos seminaristas da 
Filosofia e um representante do Seminário Propedêutico.

208. A Assembleia se reunirá ordinariamente a cada dois (2) anos, 
conforme calendário diocesano. 
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209. Conselho Diocesano de Pastoral
O Conselho Diocesano de Pastoral é o espaço de comunhão, 
participação e missão das pessoas que coordenam os diversos 
Serviços de Pastoral, Movimentos e Associações Eclesiais existentes 
em nível Diocesano. O Conselho de Pastoral é a instância que, depois 
da Assembleia de Pastoral, através da reflexão, articulação, e entre 
ajuda, dará encaminhamentos, garantindo a execução das decisões 
tomadas em Assembleia e a consequente unidade pastoral. 

210. São membros do Conselho Diocesano: o Bispo Diocesano, 
o Vigário Geral, a Equipe de Coordenação Diocesana de Pastoral, 
os coordenadores das comarcas, os coordenadores e assessores 
dos Serviços de Pastoral, Movimentos e Associações Eclesiais no 
âmbito diocesano e que estejam organizados em pelo menos um 
terço (1/3) das paróquias. (Aqueles que não estiverem organizados 
nessa proporção poderão ser convidados a participar, conforme a 
necessidade apontada pelo Conselho).

211. O Conselho reunir-se-á quatro vezes por ano. Nos anos em 
que não acontecer a Assembleia Diocesana, se houver necessidade, 
o Conselho se reunirá de forma ampliada, com a participação dos 
membros ordinários, acrescido com a presença de todos os padres 
e coordenadores do CPPs.

212. Estudos Nucleares
A Diocese promoverá momentos de estudos, ministrados em 
núcleos: Araranguá e Criciúma, em dois momentos do ano – 
primeiro e segundo semestre, em noites sequenciadas, animados 
pela Coordenação Diocesana de Pastoral. Nesses, devem participar 
todos os membros dos conselhos comarcais, com mais pessoas 
convidadas pelas paróquias.

213. Conselho de Presbíteros
O Conselho de Presbíteros é formado por um grupo de sacerdotes 
que, representando o Presbitério, ajuda o Bispo no governo da 
Diocese, a fim de promover ao máximo o bem pastoral do povo 
de Deus que lhe foi confiado (Cânon 497). O Conselho Presbiteral 
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terá a seguinte composição: Vigário Geral, Coordenador Diocesano 
de Pastoral ou Padre que faça parte da Equipe de Coordenação, 
Coordenador da Pastoral Presbiteral, Reitor do Seminário Nossa 
Senhora de Caravaggio, Reitor do Seminário Bom Pastor, Ecônomo 
da Diocese, um representante de cada Comarca Pastoral indicado 
pelos padres e/ou membros indicados pelo Bispo.

214. Colégio de Consultores
O Colégio de Consultores é um serviço que tem suas funções 
determinadas pelo Direito Canônico conforme Cânon 502. Entre os 
membros do Conselho Presbiteral, são nomeados livremente pelo 
Bispo Diocesano, alguns padres, não menos de seis e não mais de 
doze, que constituem por cinco anos o colégio de Consultores.

215. Comissão de Assuntos Econômicos
A Comissão Diocesana de Assuntos Econômicos tem a missão 
de auxiliar a Diocese e as paróquias nas questões administrativas 
e econômicas, fazendo com que a dimensão econômica esteja a 
serviço de toda a vida pastoral. Essa Comissão é composta pelo 
Bispo Diocesano, pelo Vigário Geral, pelo(a) Coordenador(a) 
Diocesano(a) de Pastoral, pelo(a) Ecônomo(a), mais três leigos(as) 
peritos em economia e direito civil e distintos pela integridade (cf. 
CDC, Cânon 492).

216. Conselho de Formação
Para garantir a formação dos seminaristas diocesanos, a Diocese 
conta com um Conselho de Formação, cuja finalidade é a de 
viabilizar o programa de formação nos seminários, acompanhar o 
processo formativo, proporcionar momentos de estudo e fornecer 
subsídios. Esse Conselho é composto pelo Bispo Diocesano , pelos 
padres responsáveis pela formação nos seminários, leigos(as) que 
contribuem no processo formativo, Vigário Geral, Coordenador 
Diocesano de Pastoral e um membro da equipe de Pastoral 
Vocacional da Diocese, mais dois padres representantes dos Párocos 
e/ou Vigários Paroquiais.

217. Para além do Conselho de Formação, os Seminários contam 
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com as equipes locais de formação, com um programa próprio de 
atividades, reuniões, avaliações que, junto ao Bispo, vão conduzindo 
o processo de formação.

218. Conselho Gestor de Fundo Diocesano de Solidariedade
O Fundo Diocesano de Solidariedade é resultado de uma atitude 
de partilha em forma organizada que tem como finalidade apoiar 
projetos que combatem a exclusão social, garantindo sua aplicação 
em favor de iniciativas que concretizem os objetivos da Campanha 
da Fraternidade de cada ano. O FDS será constituído pelos 60% 
dos recursos arrecadados na Coleta da Solidariedade, por doações 
voluntárias eventuais, por recursos que poderão ser conseguidos 
através de projetos especiais (nacional ou internacional) ou ainda 
pela devolução no todo ou em parte dos recursos repassados. 
Fazem parte do Conselho Gestor do FDS: o Bispo Diocesano; o 
ecônomo diocesano, um representante do Clero; um representante 
da Coordenação Diocesano de Pastoral; um representante da Cáritas 
Diocesana e dois leigos(as) representante do Fórum Diocesano da 
Pastoral Social.

219. Coordenação Diocesana de Pastoral
A Coordenação Diocesana de Pastoral é um serviço eminentemente 
pastoral, responsável pela animação e articulação que, atenta à 
realidade e aos desafios da evangelização, acompanha as diferentes 
ações e os diversos serviços, possibilitando que a ação da Igreja 
responda aos apelos do povo de Deus na Diocese, para que haja 
uma evangelização marcada pela unidade, comunhão e participação. 

220. A Equipe de Coordenação Diocesana de Pastoral é composta 
pelo Bispo Diocesano, o Vigário Geral, os Coordenadores das 
Comarcas Pastorais, o(a) Coordenador(a) Diocesano(a) de Pastoral 
e um leigo(a) indicado pelo Conselho Pastoral.

221. O(a) Coordenador(a) Diocesano(a) de Pastoral será eleito(a) em 
Assembleia Diocesana através de um processo de nomes indicados 
pelo Conselho Diocesano de Pastoral, com aprovação do Bispo, para 
um período de 2 anos, podendo ser reconduzido(a) para mais dois 
períodos.
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222. Constituem critérios para assumir o serviço de Coordenador(a) 
Diocesano(a): estar em íntima comunhão com a Igreja Local e 
participar da vida e da organização da Diocese e ter uma visão de 
Igreja alicerçada nos seus documentos.

4.2. Coordenações, Escolas de Formação, Organismos 
e Comissões

223. Serviços de Pastoral
Cada Serviço de Pastoral deverá contar com uma Equipe de 
Coordenação, cujo(a) coordenador(a) será membro nato do Conselho 
Diocesano de Pastoral, desde que esse serviço esteja organizado em 
um terço das paróquias da Diocese, ou seja chamado pelo Conselho 
de Pastoral. 

224. Toda “a ação pastoral planejada é a resposta específica, 
consciente e intencional às necessidades da evangelização”, por isso, 
a cada ano, os serviços deverão elaborar a Programação Pastoral de 
atividades, à luz do Objetivo Geral da Diocese e das definições das 
atividades diocesanas de decisão, de modo que essa responda à 
sua missão, e encaminhar à Coordenação Diocesana para incluir no 
cronograma da Diocese.

225. Os(as) coordenadores(as) dos Serviços serão eleitos(as) 
em assembleia para um período de 3 anos, sendo permitida 
uma reeleição, observando-se os critérios de serem pessoas 
com caminhada de Igreja, visão pastoral, participação no CDP e 
comunhão eclesial. 

226. Movimentos e Associações Eclesiais
Os Movimentos e Associações Eclesiais existentes na Diocese são 
reconhecidos como espaços de evangelização. Embora alguns desses 
tenham coordenação nacionais e internacionais próprios, devem 
seguir as orientações desta Igreja Diocesana. Sejam constituídas 
coordenações com vigência de dois ou três anos, com possibilidade 
de renovação. Os Movimentos e Associações Eclesiais deverão 
integrar-se na Pastoral de Conjunto da Diocese, participando das 
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atividades propostas por esta, assumindo seu lugar no Conselho 
Diocesano de Pastoral, desde que estejam organizados em 1/3 da 
Diocese ou sejam convidados pelo Conselho Diocesano.

Escolas de Formação

227. Escola de Teologia para Leigos e Leigas 
A Escola de Teologia para Leigos e Leigas (ETL) é um órgão oficial de 
formação da Diocese de Criciúma, que atua através de dois núcleos: 
Criciúma e Araranguá, e tem como mantenedora a Diocese de 
Criciúma. A ETL oferece três modalidades de formação: curso regular, 
curso de atualização e cursos de aperfeiçoamento e destina-se às 
lideranças das Comunidades, sendo os nomes escolhidos pelo CPP, 
e seu exercício está vinculado à Coordenação Diocesana de Pastoral. 

228. Escola de Evangelização da Juventude Padre Ludgero Buss
A Escola de Evangelização da Juventude Padre Ludgero Buss (EDEJU)
constitui-se num processo formativo que tem por finalidade auxiliar 
os jovens: a vivenciarem melhor o seu seguimento a Jesus Cristo, a 
assumirem a missão junto aos Grupos de Jovens, e a vida de fé na 
comunidade eclesial e na sociedade. A EDEJU é coordenada pela 
Pastoral de Juventude da Diocese.

229. Escola Diocesana de Catequese Caminho de Emaús
A Escola Diocesana de Catequese tem por finalidade qualificar 
catequistas para melhor desempenharem sua missão e evangelização 
através de um processo catequético e é coordenada pela Comissão 
Diocesana de Catequese.

230. Escola Diocesana de Fé e Política
A Escola Diocesana de Fé e Política tem por finalidade oferecer 
fundamentação acerca da fé católica e de desafios sociais às 
pessoas que se relacionam com instituições políticas, em vista do 
testemunho e da defesa da ética cristã, para que a política esteja 
voltada eficazmente para o bem comum.

231. Escola Diocesana de Comunicação
A Escola Diocesana de Comunicação tem por objetivo ser um 
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centro de formação permanente de comunicação para leigos(as), 
religiosas(os), padres, visando a educação, o aprofundamento e o 
incentivo para o conhecimento da comunicação nas diversas formas 
e formatos, tendo em vista uma ação pastoral que favoreça a missão 
da Igreja de evangelizar através dos meios de comunicação.

Organismos

232. Cáritas Diocesana
A Cáritas é um Organismo da Igreja Católica, integrada à rede Cáritas 
Internacional, filiada à Cáritas Brasileira, com personalidade jurídica 
própria, que tem por objetivo: fortalecer a solidariedade organizada 
junto às populações empobrecidas e em situação de exclusão social, 
como um instrumento da Pastoral Social para dinamizar, articular e 
animar a prática da partilha entre os cristãos. Dentre suas atividades, 
a Cáritas Diocesana é responsável pela coordenação das campanhas 
SOS, desenvolver projetos de cunho social e acompanhar as 
atividades realizadas pelas entidades de ação social filiadas à Cáritas. 

233. Conferência dos Religiosos do Brasil
A Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB) tem por finalidade 
animar a Vida Religiosa, promovendo a comunhão entre os 
membros dos mais diversos Institutos Religiosos (cf. Cânon 708), 
além de coordenar atividades relacionadas à formação e missão da 
Vida Religiosa Consagrada, mantendo e acompanhando projetos 
missionários e sociais, em comunhão com a CNBB e a Igreja 
Diocesana. Com diretoria e estatuto próprios, o Núcleo da CRB em 
Criciúma está ligado à CRB Regional Santa Catarina e a CRB Nacional.

234. Conselho Diocesano de Leigos
O Conselho Diocesano de Leigos é um organismo de articulação, 
organização e representação dos cristãos leigos em nível Diocesano. 
Ele busca integrar os movimentos e associações eclesiais e serviços 
de pastorais e os leigos presentes em outras organizações eclesiais 
(paróquias, comunidades, grupos), organizados em nível Diocesano, 
bem como os leigos, inclusive de outras denominações cristãs, 
comprometidos com a evangelização e não integrados em grupos 
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apostólicos. O Conselho Diocesano de Leigos não está constituído 
na Diocese de Criciúma, mas está dando seus primeiros passos 
através da reflexão, estudo e aplicação pastoral junto aos demais 
espaços diocesanos de articulação.

235. Comissão de Projetos
A Comissão de Projetos é o órgão responsável por tudo o que se 
refere ao espaço celebrativo, cabendo-lhe o estudo, a análise e 
assessoria a igrejas e espaços das igrejas, casas paroquiais, salas 
e outros ambientes nos imóveis da Igreja Católica, resultando no 
encaminhamento das obras, construções e reformas.

236. É da competência dessa Comissão zelar pela conservação do 
patrimônio histórico-cultural e artístico da Diocese, bem como, 
promover estudos sobre arte sacra e espaço litúrgico, em conjunto 
com a Pastoral Litúrgica da Diocese. Participam dessa Comissão, o 
Vigário Geral, o Ecônomo da Diocese, o Coordenador Diocesano de 
Pastoral e pessoas que atuam nessa área de construção e reforma: 
Arquitetos, Engenheiros, Construtores, especialistas em Arte Sacra.

4.3. Cúria Diocesana: Administração e Pastoral

237. Conforme define o Código do Direito Canônico: “A Cúria 
Diocesana consta dos Organismos e pessoas que ajudam o Bispo 
no governo de toda a Diocese, principalmente na direção da ação 
Pastoral, no cuidado da administração da Diocese e exercício do 
poder judiciário” (Cânon 469). Como sede administrativa da Diocese, 
a Cúria Diocesana, tem sua rotina diária, através das diversas 
atividades e é coordenada pelo Vigário Geral.

Secretariado Diocesano de Pastoral

238. Secretariado Executivo
A Secretaria Executiva é o espaço de articulação, execução e 
encaminhamento das atividades diocesanas. É o lugar responsável 
pela centralização das informações e documentações, expedição 
de comunicações e publicações e elaboração de materiais dos 
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diferentes serviços de pastoral. O(a) coordenador do Secretariado é 
o(a) Coordenador Diocesano de Pastoral.

239. Assessoria de Imprensa
É o órgão responsável pela produção e divulgação de periódicos 
e outros veículos de comunicação e informação na Diocese, bem 
como manter contato permanente com os demais veículos de 
comunicação da região.

Administração

240. Arquivo de Registros de Batismo, Casamento, Crisma
A Diocese mantém o serviço de arquivo responsável pela guarda de 
toda documentação de registros de Batismo, Casamento e Crisma. 
Os mesmos serão arquivados em meio eletrônico e em livros 
impressos.

241. Câmara Eclesiástica
A Câmara Eclesiástica na Diocese tem as seguintes funções: esclarecer 
as pessoas sobre aspectos relativos aos processos de declaração de 
nulidade de matrimônio e auxiliar o Tribunal Eclesiástico de Santa 
Catarina na elaboração de relatórios dos referidos processos. A 
Câmara reger-se-á de acordo com orientações e normas do Direito 
Canônico.

242. Chancelaria
O serviço de Chancelaria é responsável por cuidar para que todos 
os atos da Diocese sejam redigidos e despachados precisando lugar, 
dia, mês e ano. Os mesmos serão guardados em arquivo da Cúria.

243. Serviço de Informação
O Serviço de Informação tem como objetivo fornecer assessoria, 
suporte técnico e recurso de sistema para que a Diocese possa 
agilizar e integrar todas as informações necessárias, fornecendo 
segurança nos dados e confiabilidade na qualidade da informação.

244. Assessoria Jurídica
A Assessoria Jurídica tem sua área de atuação junto às atividades da 
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Diocese, servindo de suporte dos atos jurídicos diários e imprevistos 
que recaiam sobre a pessoa jurídica. Terá como focos de trabalho a 
questão administrativa ou preventiva e a situação judicial. Poderá ser 
composto por profissionais ou empresa contratados pela Diocese.

Economato

245. Setor de Recursos Humanos
O Setor de Recursos Humanos será constituído como instrumento 
mínimo junto à Diocese e terá como atribuições específicas: 
contratar, preparar e atribuir papéis e responsabilidades às pessoas 
prestadoras de serviços para as diversas atividades organizacionais; 
fazer o acompanhamento, avaliação e controle, dentro dos limites 
de sua estrutura, dos serviços, cuidando dos contratos legais e da 
justa remuneração pelos serviços prestados, além de orientar-se 
pelos ditames das leis trabalhistas.

246. Departamento Financeiro - Tesouraria e Contabilidade
O Departamento Financeiro tem como atribuições coordenar 
as atividades financeiras nas áreas de Tesouraria, Controle de 
Planejamento Financeiro, acompanhar os valores da Tesouraria 
através dos movimentos de Caixa e Controles Bancários Internos, 
bem como acompanhar os registros de contas a pagar e a receber, 
dentro dos objetivos estabelecidos pela Diocese.

247. Serviço de Contabilidade
É responsável pela centralização do registro contábil da própria 
Diocese e das paróquias (matrizes e capelas) conforme prescrição 
do Código de Direito Canônico e legislação fiscal do país, baseando-
se num Plano de Contas, além de prestar assessoria às paróquias 
nessa área.

248. Setor de Patrimônio
É o Departamento responsável pelos bens materiais da Diocese, 
estendendo-se às Paróquias e outras Instituições a ela vinculadas. 
Esse Departamento tem a finalidade de cuidar do arquivo de 
documentos como escrituras, registros, matrículas e plantas dos 
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terrenos de sua propriedade, reformas, edificações, restaurações, 
ampliações ou demolições, cumprindo as obrigações legais junto às 
Prefeituras Municipais, CREA e INSS. Fica ainda sob a responsabilidade 
desse Departamento, o controle das obrigações fiscais como: IPTU, 
ITR, IPVA, multas por infrações de trânsito e outros que venham 
endereçadas à Diocese. 

249. Bens Imóveis
Consideram-se bens imóveis os que, por sua natureza de imobilidade 
ou fixação ao solo, de modo permanente, dele não se possam mover, 
como o solo e sua superfície, os acessórios e adjacências naturais 
como árvores, frutos, espaço aéreo e subsolo.

250. Bens Móveis
São bens móveis todos aqueles utilizados para o desenvolvimento 
do trabalho, podendo os mesmos ser mobilizados, transferidos, 
locomovidos.

251. Procedimentos em Obras
Trata de observar o que prevê a legislação civil quando da execução 
de obras, orientando sobre os trâmites e procedimentos exigidos 
pelos órgãos municipais, estaduais e federais.

252. Veículos
Trata dos cuidados relacionados à propriedade e utilização de veículo 
automotor, operações de compra e venda e acesso aos Documentos 
e serviços do Departamento de Trânsito.
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Município Região População
(Censo 2010)

População
(Estimativa 2017)

Araranguá AMESC 61.310 67.110
Balneário Arroio do Silva AMESC 9.586 12.344
Balneário Gaivota AMESC 8.234 10.413
Balneário Rincão * AMREC 10.923 12.403
Cocal do Sul AMREC 15.159 16.446
Criciúma AMREC 192.308 211.369
Ermo AMESC 2.050 2.076
Forquilhinha AMREC 22.548 25.988
Içara AMREC 58.833 54.845
Jacinto Machado AMESC 10.609 10.539
Lauro Müller AMREC 14.397 15.149
Maracajá AMESC 6.404 7.139
Meleiro AMESC 7.000 7.047
Morro da Fumaça AMREC 16.126 17.532
Morro Grande AMESC 2.890 2.915
Nova Veneza AMREC 13.309 14.847
Passo de Torres AMESC 6.627 8.370
Praia Grande AMESC 7.267 7.364
Santa Rosa do Sul AMESC 8.054 8.356
São João do Sul AMESC 7.002 7.268
Siderópolis AMREC 12.998 13.870
Sombrio AMESC 26.613 29.710
Timbé do Sul AMESC 5.308 5.377
Treviso AMREC 3.527 3.863
Turvo AMESC 11.854 12.746
Urussanga AMREC 20.223 21.177
TOTAL 561.159 606.263

ANEXO

Quadro Populacional da Diocese de Criciúma

Fonte: IBGE, 2017.
Nota: * População em 2010, estimada conforme site da Prefeitura Municipal.



86 Plano Diocesano de Pastoral 2018-2023 - Diocese de Criciúma


