
Oficina – Planejando o Ano Missionário 
 
 

Texto base: Diretrizes para o Ano Missionário da Arquidiocese de Curitiba. 
 

 
1) Não descuidar do Processo 

 
Para que o Ano Missionário possa acontecer de modo eficaz em nossas 
comunidades, será necessário o devido cuidado com o Processo de Planejamento 
Pastoral de nossas comunidades. 
 
2) Por que planejar? 

 
Para evitar a “pastoral da improvisação”, do fazer na última hora; 
Para superar o “amadorismo” pastoral, o fazer as coisas por fazer sem refletir e 

avaliar o que se faz; 
Vencer a tentação de fazer sempre o mesmo, sem atentar para as mudanças; 
Fugir do individualismo, pois só no espírito de comunhão e participação é que 

nossas ações produzem o efeito que esperamos. 
 

3) Exigências do Planejamento 
 

a) Sensibilidade pastoral 
Capacidade de ver a realidade em que estamos, escutar os seus apelos e 
desafios. Isto exige de nós a disponibilidade para deixar de lado os gostos 
pessoais tendo em vista as urgências pastorais. 
 

b) Trabalhar em equipe 
Planejar é tarefa de equipe, onde cada um é importante e, quanto mais são os que 
participam, mais o planejamento se enriquece. Será preciso superar os infrutíferos 
autoritarismos. Quando todos “sofrem o processo”, todos assumem o 
planejamento com mais facilidade. 
 

Fase 1: ANIMAÇÃO 
 

Reunir o Conselho Pastoral Paroquial – CPP, e fazer um estudo detalhado da 
realidade paroquial. Identificar urgências considerando as linhas de ação: Serviço, Diálogo, 
Anúncio e Testemunho de comunhão. Convidar cada Pastoral e Movimento a fazer o mesmo 
em seu grupo. 

 
Fase 2: MAPEAMENTO 
 

SETORIZAÇÃO DA PARÓQUIA: Em nova reunião do CPP, dividir a paróquia em 
pequenos setores e distribuir a tarefa de descrever a realidade de cada uma delas; 

Existem escolas, creches, postos de saúde, hospitais, casas de recuperação, casa de 
idosos, educandário, delegacia...? Quantas famílias, outras igrejas, comércios, lojas, 
shopping, casa de show, fábricas, indústrias...? 
 

LINHAS DE AÇÃO: Olhar cada Setor a partir das LINHAS DE AÇÃO. Neste Setor: 1) 
O que necessita do nosso SERVIÇO? 2) Com quem precisamos DIALOGAR? 3) O que será 
preciso ANUNCIAR? 4) Como TESTEMUNHAR A COMUNHÃO? 

 
 



Fase 3: ASSEMBLEIA PAROQUIAL 
 

PREPARANDO A ASSEMBLEIA: Recolher o material apresentado no mapeamento e 
repassar para os membros do CPP, a fim de que conheçam a realidade de cada Setor da 
Paróquia. Cada Pastoral e Movimento poderá levantar sugestões de atividades. Inspirar-se 
nas Pistas de Ação da Arquidiocese. 

REALIZANDO A ASSEMBLEIA: Na data marcada, aprovar as atividades por LINHA 
DE AÇÃO: 1) Ações a serem realizadas em cada Setor da Paróquia; 2) Ações a serem 
realizadas em toda a paróquia. 

 
Fase 4: ORGANIZANDO A AÇÃO MISSIONÁRIA 

 
Após aprovado o Plano Paroquial:  
1) Fazer levantamento dos missionários responsáveis para cada Setor;  
2) Escolher responsáveis pelas ações comuns da Paróquia;  
3) Incluir no projeto as ações realizadas no Setor das Paróquias e na Arquidiocese. 
 

Fase 5: FORMAÇÃO 
 

Promover a formação dos Missionários. Estar atento ás formações regulares 
oferecidas em nível de paróquia, setores ou áreas pastorais e diocese. Manter reuniões 
regulares com as coordenações das pequenas comunidades. 
 
 
Para refletir e partilhar 

1) Como temos planejado nossas ações evangelizadoras em nossas Paróquias?  
2) Como podemos fazer para que a “Alegria do Evangelho’ e o “Comunidade de 

Comunidades” sejam uma oportunidade para exercitarmos nossa capacidade de 
planejarmos a Ação Evangelizadora de nossas comunidades?  

3) Partilhe métodos de planejamento pastoral experimentados por você em sua 
comunidade e que deram resultados.  

 
Urgências e sugestões 

Diante dos desafios apresentados pelo texto Planejando a Ação Missionária e elencar 
quatro urgências ou sugestões considerando as linhas de ação (Serviço, Diálogo, 
Anúncio e Testemunho de comunhão). 

 


