
Assembleia Paroquial de Pastoral 
- 1ª Etapa -  

Arquidiocese de 

Florianópolis 
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Por que falar de  

planejamento pastoral? 
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Motivações 

 Não precisaríamos falar de planejamento pastoral 

se: 

Tivéssemos todo o tempo do mundo 

Tivéssemos recursos disponíveis infinitos 

Escopo/ambiente imutável 

Todos os envolvidos soubessem tudo sobre os 

projetos que estão inseridos 

Não tivéssemos problemas de comunicação 

Toda a sociedade vivesse feliz e em harmonia 
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Nossa realidade: 

 De um modo geral: 

Nossas ações pastorais são marcadas pelo 

improviso 

Não estamos acostumados a pensar e detalhar 

nossa ação pastoral! 

Mesmo assim Deus age em nós e conseguimos 

fazer muitas coisas boas! 

 Imaginem vocês os resultados que alcançaríamos 

se pensássemos melhor a execução de nossas 

ações? 
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Motivações 

 Caminho que acreditamos ajudar na melhoria dos 

resultados da nossa ação pastoral: 

PLANEJAMENTO 

 Improvisar: agir ao acaso 

 Planejar: criar um esquema para agir 
 

Planejamento é o processo pelo qual dirigentes de 

uma organização imaginam um futuro e 

desdobram estratégias e ações necessárias para 

alcançar este futuro. 
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Motivações para Planejar 

 Cria comunhão entre os envolvidos (aprendemos 

a caminhar juntos, pois o planejamento dá a 

direção a ser seguida) 

 Os objetivos a serem alcançados não se perdem, 

pois ficam explícitos 

Melhor aproveitamento dos recursos (humanos e 

financeiros) disponíveis, pois evita esforços 

inúteis ou duplicados e as ações são priorizadas. 
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Motivações para Planejar 

 Quando pensamos mais e bastante, quando 

preparamos a ação, começamos a fazer coisas 

diferentes, fazemos melhor o que temos que fazer, 

fazemos coisas que nem imaginávamos ter 

condições de fazer. 

 Auxilia as pessoas a descobrirem onde melhor se 

encaixam e a entender com mais clareza seu 

próprio trabalho. 

Melhora a delegação de tarefas e evita 

sobrecargas. 

 Agiliza decisões e melhora a comunicação. 

 ... 
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Planejamento X Fé 

 Planejamento é uma palavra que, à primeira vista, 

nada tem de teológico. Parece coisa que pertence 

ao domínio apenas da ciência! 

 No entanto, quando falamos em evangelização, 

planejar é deixar-se guiar pelos sinais dos tempos, 

pelos desafios e exigências da realidade.  

 O Espírito Santo de Deus deve nos conduzir. 
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 O Planejamento é a atitude: 

De quem crê, de quem ouve o que Deus tem a 

dizer 

De quem se dispõe a ser instrumento do 

Projeto de Deus; 

De quem olha a realidade com o olhar de Deus, 

para julgá-la e transformá-la segundo o projeto 

de Deus 

 

 

Planejamento X Fé 
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Mais do que estrutura material, normas e 

doutrinas, somos comunidade.  

 Seguidores e seguidoras de Jesus Cristo e de seu 

projeto de vida para todos.  

 Se o encontro com Cristo é uma experiência 

pessoal, somente em comunidade podemos ser 

seguidores de Jesus.  

 Nossa missão é continuar a missão de Jesus e 

para ser comunidade não basta estar juntos. 

 

 

Planejamento X Fé 
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 Precisamos ser cúmplices de um projeto comum.  

 Descobrir constantemente a melhor forma de 

realizarmos nossa ação evangelizadora.  

 Em verdadeiras comunidades cristãs a ação 

pastoral deve ser: 

Pensada 

Organizada 

Avaliada 

Planejamento X Fé 
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Ação Pensada 

 Jesus diz que nossa ação deve ser pensada: 

Parábola do homem que vai construir uma torre 

e do rei que vai guerrear. (Lc 14, 28-33). 

 A evangelização precisa ser pensada, pois a Igreja 

se faz no próprio ato de evangelizar. 

 Planejar a evangelização já é evangelizar. 

 Não podemos deixar a obra pela metade. 

 Não podemos nos iludir. Precisamos olhar a 

realidade!  
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Ação Pensada 

 A evangelização é obra comunitária e não 

individual: 

À medida que nos envolvemos, aprendemos e 

nos comprometemos com aquilo que fazemos.  

À medida que planejamos, aprendemos a 

planejar melhor.  

O planejamento é sinal de comunhão. 

É incentivando a participação, que descobrimos 

talentos. 
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Ação Organizada 

 Jesus e os 72 discípulos (Lc 9, 1-6; 10, 1-12): 

Enviou-os dois a dois;  

 Indicou onde deveriam ir;  

Ensinou-lhes o que dizer e fazer;  

 Indicou atitudes a tomar diante da rejeição;  

Confiou-lhes o anúncio do Reino, que era 

específico de sua própria missão. 
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Ação Avaliada 

 Retorno dos 72 discípulos (Mc 6, 30-32; Lc 9, 10): 

Jesus chamou-os à parte;  

Retirou-se com eles para um lugar deserto para 

descansar e ouvir o que fizeram. 
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Fundamentação Bíblica 

 O plano salvífico de Deus revelado nas escrituras 

deve nos motivar a planejar. 

 Antigo Testamento: 

Javé vê o sofrimento do povo, analisa a 

realidade. 

Escolhe parceiros, estabelece instituições de 

mediação, prevê o futuro. 

Havia um plano divino, executado com decisão 

e paciência. 
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Fundamentação Bíblica 

 A pessoa de Jesus: 

Evangelizou multidões contando com discípulos e 

discípulas; 

72 discípulos, 12 apóstolos, 3 mais íntimos, um deles 

líder; 

Jesus aprendeu na oração qual era a vontade divina; 

Formou a consciência e ação de seus seguidores. 

Jesus anunciou seu programa de governo 

Pôs em prática ações de libertação, implantando as 

bases do seu Reino; 

Parou no meio do caminho para fazer avaliação; 
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Fundamentação Bíblica 

Preparou discípulos e discípulas para continuar 

sua missão após sua morte e ressurreição; 

Garantiu-lhes a sua presença permanente. 

 Em Jesus havia um plano divino 

A Encarnação do Verbo passou pela encarnação 

desse plano; 

 Inserção do plano divino no meio da realidade 

humana; 

Não foi um plano executado de cima pra baixo, de 

fora pra dentro; 

O plano da Salvação contou com seguidores e 

adversários, avanços e recuos 
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Fundamentação Bíblica 

 As primeiras comunidades cristãs: 

A história da Igreja segue também um plano 

divino;  

Deus conta com agentes humanos, com suas 

próprias particularidades: temperamento, 

capacidades, defeitos;  

Sempre inspirados pelo Espírito Santo.  

A missão de Pedro e Paulo: de Jerusalém para a 

Samaria, para todas as nações conhecidas na 

época;  

Formaram novas comunidades 
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Fundamentação Bíblica 

Estabeleceram ministérios diversos 

Deixaram sucessores 

Venceram adversários 

Superaram conflitos;  

Adaptaram o Evangelho a novas culturas;  

 ... 

Em tudo isso, um plano:  

 “Deus quer que todos se salvem e cheguem ao 

conhecimento da verdade” (1Tm 2,14). 
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Planejar é preciso! 

 Desde o Vaticano II a Igreja percebeu que era preciso 

retomar às fontes: 

Uma refundação, uma retomada do plano divino, 

uma renovação do mistério do Evangelho.  

Vários documentos orientando a ação da Igreja: 

planos de pastoral, diretrizes de ação, 

conferências, assembleias, etc. 

 O mundo de hoje pede uma ação evangelizadora 

devidamente pensada, organizada e avaliada. 



                                      

3. Para Onde 

Vamos? 

2. Onde 

Estamos? 

1. Quem Somos ? (para que existimos?) 

Objetivo da Igreja/pastoral(?) 

Ver – Julgar 

Agir 

Diretrizes da Ação 

Evangelizadora (arquidiocese e Paróquia) 

Paróquia da Santa Cruz 

Entendendo o espírito do Planejamento 

Slide 22 
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Etapas do Planejamento Pastoral 

Slide 23 

Quem somos? 
Objetivo da Igreja no Brasil. Plano de Pastoral 

da Arquidiocese. (Missão da Igreja) 

Para onde vamos? 

Agir – Transformar a Realidade: 
- Linhas de Ação 
- Pistas de Ação (Planejamento Arquidiocesano) Como chegaremos lá? 

Ver – Observar a Realidade (Diagnóstico) 
 

Julgar – Iluminar a Realidade 
(Iluminação Bíblica) 

Onde estamos? 
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Quem somos (CNBB) 

“EVANGELIZAR, 

a partir de Jesus Cristo e na força do Espírito 

Santo, 

como Igreja discípula, missionária e profética, 

alimentada pela Palavra de Deus e pela 

Eucaristia, 

à luz da evangélica opção preferencial pelo 

pobres, 

para que todos tenham vida, rumo ao Reino 

definitivo.” Jo 10, 10 
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Onde estamos? 

 É preciso entender o local e o momento que estamos 

vivendo 

 Recentemente nossa arquidiocese conclui o 

diagnóstico pastoral e social da nossa arquidiocese e 

também julgou nossa situação (a igreja que Deus 

quer e onde precisamos estar): é preciso estudar 

esses documentos. 
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Para onde vamos? 

Slide 26 

- Poderia me dizer, por favor, 

que caminho devo tomar 

para sair daqui? Perguntou 

Alice. 

- Isso depende bastante de 

onde você quer chegar – 

disse o Gato. 

- O lugar não me importa 

muito... – disse Alice. 

- Então não importa que 

caminho você vai tomar – 

disse o Gato. 

(“Alice no País da Maravilhas”  

- Lewis Carrol) 
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Para onde vamos? 

Slide 27 

“Não existe vento favorável 

para quem não sabe aonde 

chegar” (Sêneca) 
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Para onde vamos? 

 Precisamos nos guiar pelas diretrizes da nossa 

arquidiocese e de nossa paróquia. 

 Diretriz = conjunto de instruções ou indicações 

que devem ser observadas ao desenvolvermos 

uma ação, evento ou um plano. 

 Há documentos que apresentam essas diretrizes: 

Documento de Aparecida 

Diretrizes da ação evangelizadora da 

Arquidiocese de Florianópolis 

Atas das assembleias de Pastoral 
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Como chegaremos lá? 

 Esse é o nosso grande desafio! 

 É preciso: 

Coragem 

Constância nos propósitos 

Oração 

Coordenação/gerenciamento: antes, durante e 

depois 

Envolvimento de todos 

Saber lidar com imprevistos 

Criatividade para fazer coisas novas 
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Precisamos nos engajar! 

 Planejar apenas, não é a solução. A questão é 

como envolver todos os agentes;  

 Todos devem participar: bispos, padres, leigos e 

leigas, consagrados e consagradas.  

 Para promover a participação de todos é 

fundamental a existência e o bom funcionamento 

dos Conselhos de Pastoral (diocesano, 

paroquiais, comunitário).  

 Precisamos cuidar para não termos um 

planejamento “faz de conta”.  
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Precisamos nos engajar! 

Quem não é capaz de participar do planejamento, 

também não é capaz de executar o que foi 

planejado.  

 O ato de planejar faz parte da educação de todos 

nós. 

Muitas vezes, como agentes de pastoral, não nos 

engajamos suficientemente no planejamento 

pastoral. Achamos que não é conosco! 
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A fábula do Rato 

Um rato olhando pelo buraco na parede vê o 

fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Pensou 

logo em que tipo de comida poderia ter ali. Ficou 

aterrorizado quando descobriu que era uma ratoeira. 

Foi para o pátio da fazenda advertindo a todos: 

- "Tem uma ratoeira na casa, uma ratoeira na casa." 

A galinha, que estava cacarejando e ciscando, 

levantou a cabeça e disse: 

- "Desculpe-me Sr. Rato, eu entendo que é um 

grande problema para o senhor, mas não me 

prejudica em nada, não me incomoda." 
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A fábula do Rato 

O rato foi até o cordeiro e disse a ele: 

- "Tem uma ratoeira na casa, uma ratoeira." 

- "Desculpe-me Sr. Rato, mas não há nada que eu 

possa fazer, a não ser orar. Fique tranquilo que o 

senhor será lembrado nas minhas preces." 

O rato dirigiu-se então à vaca. Ela disse: 

- "O que Sr. Rato? Uma ratoeira? Por acaso estou em 

perigo? Acho que não!" 

Então o rato voltou para a casa, cabisbaixo e 

abatido, para encarar a ratoeira do fazendeiro. 
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A fábula do Rato 

Naquela noite ouviu-se um barulho, como o de uma 

ratoeira pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro 

correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não 

viu que a ratoeira pegou a cauda de uma cobra 

venenosa. A cobra picou a mulher.  

O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Ela 

voltou com febre. Todo mundo sabe que para 

alimentar alguém com febre, nada melhor que uma 

canja. O fazendeiro pegou seu cutelo e foi 

providenciar o ingrediente principal  - a galinha. 
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A fábula do Rato 

Como a doença da mulher continuava, os amigos e 

vizinhos vieram visitá-la. Para alimentá-los o 

fazendeiro matou o cordeiro. 

A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita 

gente veio para o funeral. O fazendeiro então 

sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo. 

Na próxima vez que você ouvir dizer que alguém 

está diante de um problema e acreditar que o 

problema não lhe diz respeito lembre-se que, quando 

há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. 
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Orientações para o planejamento 
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Elementos do Planejamento 

 Plano: é registro por escrito das decisões, ou seja, 

é o resultado concreto do planejamento. 

 Prioridades: frentes de ação para serem colocadas 

em primeiro lugar. 

 Projetos: são os eventos, obras e ações que 

devem ser realizadas para alcançar os objetivos 

traçados durante o planejamento. Tem sempre um 

início e um fim. 

 Cronograma: é a distribuição dos eventos ao 

longo do tempo. É pela execução do cronograma 

dos projetos que o plano vai sendo colocado em 

prática. 
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Algumas dicas e orientações  

 Conheça os documentos da nossa Igreja: 

Documento de Aparecida 

Diretrizes da ação evangelizadora da 

Arquidiocese 

Diagnóstico pastoral e social da arquidiocese 

Ata da assembleia paroquial, realizada no fim 

do ano passado 

 Conscientize as pessoas da sua comunidade e/ou 

pastoral para a importância do planejamento; 

 Procure agir sempre de forma pensada. Reflita 

sobre os improvisos que vem sendo realizado. 
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Algumas dicas e orientações  

 Tenha consciência que nosso tempo é limitado, 

assim como os recursos que temos disponíveis. 

Portanto, saiba priorizar! 

 Habitue-se a registrar as ações que são realizadas, 

incluindo os erros, pois é com as experiências que 

vamos aprendendo. 

 Quando o problema parece ser grande demais, 

divida-o em partes. 

 Antes de executar um evento, verifique se a data 

não confronta com outros eventos concorrentes. 

Use a agenda paroquial e arquidiocesana para 

isso!  
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Algumas dicas e orientações  

 Para cada evento a ser realizado, responda as 

perguntas a seguir:  

O que vou realizar?  

Quem deve participar? Qual o público-alvo? 

Por que vou realizar?  

Em que data vou realizar?  

Quem será o responsável?  

Onde será realizado? 

O que vou precisar (pessoas para ajudar, 

materiais e recursos financeiros)? 







Comissão para o Planejamento 

- Resultados - 









Passos futuros e 

encaminhamentos para 2ª Etapa 
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Orientações e Tarefas de Casa 

 Estudar o material apresentado (estará disponível 

no site da paróquia), especialmente o VER, 

JULGAR e AGIR 

 Caso tenham outras propostas de pistas de ação, 

favor apresentar à coordenação do CPP até 

31/08/2013, por e-mail: 

marielenefurtado@hotmail.com 

 Próxima etapa: 07/09/2013, às 14h na Matriz 

 Trabalharemos as pistas de ação por dimensão e 

pastorais afins. Foco: projetos para cada uma das 

pistas de ação. 

mailto:marielenefurtado@hotmail.com
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Exemplo 

 Dimensão: Social 

 Pastorais afins: 

Mov. Irmãos 

P. Familiar 

Ação Social 

 Pista de Ação: Trabalhar Doutrina Social da Igreja  

 Projetos: 

Urgência:   

O quê?(Iniciativa), Quem? (Responsáveis), 

Onde? (Local), Quando? (Prazo), Como? 

(Estratégias para colocar em prática) 
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Obrigado pela 

oportunidade 

estarmos juntos! 


