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2 Subsídio Para o Caminho

1. “SEREIS MINHAS TESTEMUNHAS” - POR 
UMA IGREJA SINODAL – COMUNHÃO / 
PARTICIPAÇÃO / MISSÃO

1. Em 2019, a Arquidiocese de Curitiba iniciou um caminho: decidimos escutar amplamente nosso povo católico e, 
inclusive, pessoas não católicas, tendo como temas principais as orientações do Documento de Aparecida a fim de 
sermos Igreja que está em saída e faz discípulos em inspiração catecumenal. As escutas foram feitas! Nosso povo 
falou! A pandemia nos pausou por algum tempo, mas agora já é tempo de dar passos. Chegou agora o momento 
de perfazermos um caminho de reflexão, oração e propostas pastorais para nossas comunidades cristãs. 

2. Paralelo a este movimento, o Papa Francisco convocou a Igreja toda a se colocar em caminho sinodal de 2021 a 
2023, o que veio a enriquecer nossa reflexão local e nos coloca em condições de enviarmos para a Santa Sé o a voz 
de toda a Igreja de Curitiba. Ambos os caminhos são concomitantes, paralelos e estão em sinergia: Caminho da 
Assembleia e Caminho Sinodal. 

3. O presente instrumento de trabalho foi elaborado buscando apresentar as questões do Sínodo dos Bispos em nossa 
Arquidiocese e explicitar o melhor possível os resultados dos questionários distribuídos por toda a Arquidiocese 
no ano de 2019. 

4. Ele é composto por: 

a. O texto introdutório;
b. Roteiro do caminho paroquial de escuta sobre sinodalidade: Um texto sobre o Sínodo dos Bispos e suas per-

guntas básicas e de escuta;
c. Roteiro caminho paroquial de opções pastorais fase 1: Textos de estudos sobre a Inspiração Catecumenal e 

Missão e as primeiras perguntas básicas de reflexão sobre o resultado da pesquisa em 2019. 
d. Roteiro caminho paroquial de opções pastorais fase 2: A continuação das perguntas básicas de reflexão sobre 

o resultado da pesquisa em 2019. 

5. É necessário tempo suficiente de reflexão. É necessário também considerar o caminho a ser feito mais importante 
que os possíveis documentos que surjam como resultado. Cabe a cada comunidade paroquial, e todos os que 
forem escutados, compreender que enquanto refletimos, enquanto discernimos juntos, o Espírito de Deus age e 
a Igreja se refaz. Precisamos abrir todas as possibilidades a fim de que possamos, com horizonte amplo, afunilar 
as questões que sejam realmente necessárias para definirmos nossas prioridades de ação nos próximos anos. 
Aos membros do CPP das paróquias e a todos que responderem a estas questões pedimos que respondam com 
sinceridade apontando sempre para a ação pastoral concreta, evitando elucubrações e desvios desnecessários. 

1.1. “SEREIS MINHAS TESTEMUNHAS”

6. “Sereis minhas testemunhas” (At 1,8) – com este mandato, o Senhor Jesus Cristo ordenou a Sua Igreja que não 
permanecesse parada olhando para a sua gloriosa ascensão, mas se colocasse em marcha para fazer discípulos 
todos os povos e nações. Nós somos os herdeiros deste mandato!

7. Nossa Igreja de Curitiba, com o objetivo de se manter fiel a esta ordem de Jesus, colocou-se, desde o ano de 2018, 
a caminho de uma reflexão mais aprofundada sobre sua missão, avaliando-se e reconfigurando-se em suas diversas 
expressões: paróquias, setores pastorais, movimentos, pastorais e comissões. Realizamos, em 2019, uma ampla pes-
quisa que colheu mais de 6 mil questionários respondidos pelo clero, lideranças leigas, povo de Deus em geral e até 
mesmo pessoas não católicas. Nosso planejamento inicial pretendia realizar assembleias paroquiais em 2020, mas a 
Pandemia da COVID-19 assolou-nos e necessitamos recuar. Agora, em 2022, pretendemos retomar esta caminhada. 

8. Temos consciência de que não estamos “partindo do zero”. Motiva-nos a clareza de que o Senhor Jesus Cristo nos 
deixou pautada nossa tarefa quando subiu aos céus glorioso: “Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força; 
e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo.” (At 1,8). Não 
podemos nos furtar sermos uma “Igreja em Saída”, verdadeiramente missionária. 

9. A Igreja existe para anunciar o Evangelho até os confins do mundo, ou seja, ela precisa estar a serviço de toda 
humanidade, em especial os que ainda estão afastados do Reino da Vida. A missão da Igreja é dar testemunho, 
pela palavra e pela ação, do grande amor de Deus que se revelou em Jesus Cristo. Este testemunho é dado pela 
pregação da Palavra e pelo modo de a Igreja viver os grandes valores evangélicos. Por isso, deve ser fermento na 
história humana para que ela se desenvolva segundo o Projeto de Deus – o Reino. 
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10. A nossa Igreja é chamada a ser comunidade de comunidades-fermento, certa de contar com a verdade da men-
sagem de Jesus e com a força do Espírito. Sua presença é solidariedade com a vida, a história e o destino do ser 
humano, pois “não existe nada de verdadeiramente humano que não lhe ressoa no coração” (GS 1). Mas, para 
que a comunidade seja fermento no meio do mundo, a Igreja também precisa avaliar-se, organizar-se e planejar 
a sua ação.

1.2. POR QUE ESTE CAMINHO? 

11. Desde a realização do Sínodo Arquidiocesano, na década de 80 e inícios dos anos 90, cultivamos em nossa Igreja 
Particular a mística de “Ser Igreja, caminhar juntos, participar” (lema do sínodo arquidiocesano). Para que nossas 
ações evangelizadoras surtam efeito eficaz e duradouro no meio de nossa sociedade, estabelecemos a tradição de, 
em determinados períodos, avaliarmos e traçarmos metas comuns para os anos seguintes. Já tivemos dezessete 
assembleias arquidiocesanas, e esta que agora iniciamos – a 18a – irá nos auxiliar em nossa definição de diretrizes 
a serem priorizadas no início da terceira década do segundo milênio cristão. 

12. Pretendemos ir definindo Diretrizes Pastorais para a Arquidiocese que apontarão os rumos pelos quais nossas 
comunidades paroquiais e comissões pastorais trilharão para organizarem seus planejamentos, apontando objeti-
vos gerais, estabelecendo os meios para alcançá-los e a melhor disposição de recursos e ações para isso. Isto é, a 
Arquidiocese não pretende estabelecer projetos a serem executados pelas diversas instâncias, mas sim apontar os 
rumos pelos quais cada comunidade poderá organizar seu planejamento concreto. 

13. Para que estas Diretrizes Pastorais surtam efeito, será necessário um caminho de conversas e planejamento a 
ser organizado paulatinamente nos próximos anos pelas comunidades, afinal a vida da Igreja não pode ficar no 
plano das ideias, nem tampouco ser baseada na boa vontade e na improvisação. É de fundamental importância 
nunca improvisar qualquer trabalho, principalmente na caminhada pastoral paroquial e diocesana. Planejar é acio-
nar um processo de intervenção na realidade comunitária em vista de objetivos (o que queremos como Igreja). 
Planejamento não é agendismo, comunicação de tarefas ou elaboração de calendário... Planejamento permite um 
acompanhamento das ações. Supõe trabalho em equipe.

14. Neste processo, portanto, acompanharemos quatro grandes momentos: 

• TEMPO DE PREPARAÇÃO DA ASSEMBLEIA: elaboração do projeto e subsídios que o acompanham (questioná-
rios, apresentações e formações, entre outras) 

• TEMPO DA ESCUTA: questionários para levantamento dos clamores que brotam das realidades paroquiais, 
setoriais, comissões e arquidiocesana (a ser feito nas paróquias e comissões pastorais)

• CAMINHO PAROQUIAL DE ESCUTA SOBRE SINODALIDADE: Período de escuta de nossas comunidades a fim de 
enviar as contribuições para o Sínodo dos Bispos. Este tempo irá nos ajudar e nos preparar para as duas fases 
do Caminho da Assembleia que se seguirão. 

• CAMINHO PAROQUIAL DE OPÇÕES PASTORAIS 1: primeira parte da reflexão acerca da realidade apresentada 
pelos questionários sobre Missionariedade e Inspiração Catecumenal, avaliando-a à luz dos valores centrais 
de nossa fé e decisão acerca das linhas gerais pelas quais nossa Arquidiocese e suas comunidades paroquiais 
irão caminhar. 

• CAMINHO PAROQUIAL DE OPÇÕES PASTORAIS 2: segunda parte da reflexão acerca da realidade apresentada 
pelos questionários sobre Missionariedade e Inspiração Catecumenal, avaliando-a à luz dos valores centrais 
de nossa fé e decisão acerca das linhas gerais pelas quais nossa Arquidiocese e suas comunidades paroquiais 
irão caminhar.

• CAMINHO DIOCESANO DE DEFINIÇÕES DE DIRETRIZES: definição de planos concretos de ação, à luz das dire-
trizes (a acontecer paralelamente no Caminho da Assembleia 2 e se seguir a ela) 

1.3. O QUE QUEREMOS COM ESTE CAMINHO? 

15. Nossos objetivos nesta ação serão: 

• Avaliar a ação evangelizadora da Arquidiocese de Curitiba em suas diversas instâncias de organização (paró-
quias, setores, regiões, comissões pastorais) de acordo com as suas opções pastorais feitas por nossa Igreja 
Particular até então; 

• Escutar a Igreja de Curitiba sobre o exercício da Sinodalidade, enviando nossas contribuições para o Caminho 
Sinodal da Igreja Universal; 



4 Subsídio Para o Caminho

• Iluminar a nossa prática pastoral partindo sempre da Palavra de Deus em comunhão com a Igreja do Brasil em 
suas linhas mestras (sermos Igreja em saída, com inspiração catecumenal iniciática, em valorização do laicato) 
em vista do melhor cuidado pastoral de nossas comunidades de fiéis;

• Definir diretrizes pastorais com pistas de ação para nossas comunidades e comissões pastorais a fim de sermos 
efetivamente uma Igreja em saída, em constante conversão pastoral, respondendo aos apelos da evangeliza-
ção no mundo contemporâneo, comunicando a alegria do Evangelho; 

• Celebrar a vida e a esperança que permeiam nosso empenho no anúncio do Evangelho, serviço aos irmãos, 
diálogo entre nós e com a sociedade atual e nosso testemunho de comunhão eclesial;  

16. Para isso acontecer pretendemos: 

• Escutar os fiéis católicos de nossa Arquidiocese e outras instâncias da sociedade, a fim de que eles nos ajudem 
a avaliar nossa ação evangelizadora e nos indiquem pistas de ação para os próximos anos;  

• Proporcionar clareza acerca das opções assumidas pela Igreja Católica nas instâncias (mundial, continental, 
nacional e regional) a fim de avaliar se estamos em comunhão com os demais irmãos na fé, representados 
pelo Papa e Bispos;  

• De acordo com esta avaliação e confronto com a Palavra de Deus e as opções da Igreja em nossos dias, definir 
Diretrizes Pastorais para a evangelização em cada Setor e, posteriormente, na Arquidiocese como um todo;

• Oferecer subsídio para que as comunidades paroquiais e comissões pastorais organizem seus planejamentos 
de acordo com as Diretrizes assumidas por nossa Igreja particular. 

1.4. A PESQUISA ARQUIDIOCESANA

17. No ano de 2019, foram distribuídos em toda a Arquidiocese 10.000 (dez mil) questionários, dos quais: 

• 1.000 (mil) para o clero e vida religiosa, retornando 522 (quinhentos e vinte e dois) questionários respondidos 
(52,2% de retorno)

• 2.500 (dois mil e quinhentos) para laicato que participa das missas (fiéis da Assembleia Litúrgica), retornando 
1.797 (mil, setecentos e noventa e sete) questionários respondidos (71,88% de retorno)

• 5.000 (cinco mil) para os líderes no meio do laicato (pessoas que exercem atividades pastorais nas comuni-
dades), retornando 3.635 (três mil, seiscentos e trinta e cinco) questionários respondidos (72,7% de retorno)

• 1.500 (mil e quinhentos) para pessoas não católicas ou católicos não praticantes, retornando 1.024 (mil e vinte 
e quatro) questionários respondidos (68,27% de retorno)

18. Total de questionários respondidos: 6.978 (seis mil, novecentos e setenta e oito questionários válidos) – 69,78% 
de retorno.

19. Porcentagem de questionários por público: 

Clero e vida religiosa 7,48%

Fiéis da Assembleia Litúrgica 25,75%

Líderes 52,1%

Não católicos 14,68%

20. Três eram os temas gerais das questões: 

• Avaliação geral da Igreja à luz do Magistério da Igreja;
• Sobre a missionariedade – Igreja em saída;
• Sobre a inspiração catecumenal da pastoral.

Questionários respondidos por público
Clero e vida religiosa

7%

Fiéis da Assembleia 
Litúrgica

26%

Líderes
52%

Não católicos
15%
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1.5. CRONOGRAMA DO CAMINHO

21. TEMPO DE PREPARAÇÃO DA ASSEMBLEIA (março a dezembro de 2018): 

• Elaboração do projeto e sua avaliação nos conselhos da Arquidiocese. Após a aprovação, será preciso criar 
os questionários, com auxílio de técnicos, bem como a criação de subsídios populares para formação das 
lideranças. Elaboração de material celebrativo de inspiração catecumenal que acompanhe as fases da 
Assembleia.

22. TEMPO DE ESCUTA (primeiro semestre de 2019). Aplicação de questionários: 

• Clero (para escutarmos os padres e diáconos atuantes na Ação Evangelizadora da Arquidiocese); CPP’s 
(para escutarmos nossas lideranças mais próximas); laicato em geral (para escutarmos o mais ampla-
mente os cristãos católicos participantes de nossas comunidades, como por exemplo, nas assembleias 
litúrgicas, e encontros de fiéis que não tenham nenhuma função específica na comunidade); todos os 
demais fiéis não praticantes, ou pessoas não católicas, para a mais ampla escuta acerca de nossas opções 
eclesiais. 

• Compilação e tabulação dos resultados dos questionários nas diversas instâncias da Arquidiocese (junho 
a agosto de 2019): Os questionários são enviados à equipe arquidiocesana, que faz tabulação geral dos 
dados em nível arquidiocesano. 

23. PAUSA DURANTE A PANDEMIA (2020 e 2021): 

• Ao final do Período de Escuta, abateu-nos a Pandemia da COVID-19, interrompendo por dois anos nosso pro-
cesso reflexivo, que foi retomado no segundo semestre de 2021. 

24. CAMINHO PAROQUIAL DE ESCUTA SOBRE SINODALIDADE: (Primeiro Semestre de 2022)

• Formação e preparação do Clero (03 de março de 2022): Preparação do clero na sua Reunião Geral. 
• Caminho das 13 Comissões: 

a. Cada Comissão Pastoral organiza um encontro ou mais encontros com as pastorais da comissão acerca 
da sinodalidade da Igreja, seguindo as perguntas retiradas do VADEMECUM apresentado pela Santa Sé. 
O coordenador da comissão envia o relatório digitado em arquivo do Word ao Centro de Pastoral, que 
encaminhará à equipe do Sínodo. 

b. A Equipe de Reflexão do Sínodo, se julgar oportuno, poderá também consultar outros grupos, normal-
mente excluídos da reflexão eclesial. 

• Caminho das paróquias (de 18 de abril a 29 de maio de 2022): Escutar as comunidades de fé acerca da 
sinodalidade da Igreja, seguindo as perguntas retiradas do VADEMECUM apresentado pela Santa Sé. Evitar 
escutar apenas os líderes e membros do CPP a fim de que possamos de fato avaliar nossas posturas pastorais. 
Estender esta escuta a fiéis que normalmente não são ouvidos (fiéis não praticantes, empobrecidos, excluídos 
da comunidade, minorias...). O representante do CPP ou o Pároco deve encaminhar os resultados digitados 
em arquivo de Word: 

a. À coordenação de Setor, que irá compilar os resultados para apresentar no encontro nas Regiões 
Episcopais

b. Enviar também ao Centro de Pastoral para registro e arquivo. 

• Caminho das Regiões Episcopais (12 de junho de 2022 – Solenidade da Santíssima Trindade): Assembleias 
para discernimento sobre as respostas do Caminho sobre Sinodalidade. Todos os Párocos e um representante 
de CPP estão convocados para este dia, bem como representantes do diaconato permanente e representantes 
das religiosas da Região Episcopal. 

• Relatório para o Sínodo dos Bispos (Segunda quinzena de junho à 13 de Julho de 2022): A equipe do Sínodo 
dos Bispos, respeitando os documentos enviados pelas Regiões Episcopais, 13 Comissões, e demais grupos 
escutados, elabora o relatório de 03 páginas a ser enviado à CNBB. 

25. CAMINHO PAROQUIAL DE OPÇÕES PASTORAIS 1: (Segundo Semestre 2022) 

• Caminho das 13 Comissões: Cada Comissão Pastoral organiza um encontro ou mais encontros com as pas-
torais da comissão acerca da Missionariedade e Inspiração Catecumenal, seguindo as perguntas levantadas 
pelos dados colhidos de nossa pesquisa, em 2019. O coordenador da comissão envia o relatório digitado em 
arquivo do Word ao Centro de Pastoral, que encaminhará à equipe do relatório. 
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• Caminho das paróquias (de 13 de junho de 2022 a 31 de outubro de 2022): Escutar as comunidades de fé 
acerca da Missionariedade e Inspiração Catecumenal, seguindo as perguntas levantadas pelos dados colhidos 
de nossa pesquisa, em 2019. Apresentar possíveis problemas e dores – talvez sem resposta, e ações práticas 
que podem ser colocadas em prática em nossas comunidades paroquiais e que a Arquidiocese de Curitiba 
deve apoiar. O representante do CPP ou o Pároco deve encaminhar os resultados digitados em arquivo de 
Word: 

a. À coordenação de Setor, que irá compilar os resultados para apresentar no encontro dos coordenadores 
nas Regiões Episcopais. 

b. Enviar também ao Centro de Pastoral para registro e arquivo. 

• Encontro da Região Episcopal (Durante o mês de novembro de 2022): Encontro para discernimento sobre 
as respostas do Caminho de Opções Pastorais e elaboração do relatório. Convocados para este encontro: 
Coordenadores de Setor (com os relatórios), o coordenador da Região Episcopal, representantes dos diáconos 
permanentes, representante das religiosas, leigos representantes das pastorais do Setor. 

• Relatório para as Diretrizes Pastorais (Primeira Quinzena de Dezembro de 2022): Uma equipe de leigos e 
padres das 13 comissões respeitando os documentos enviados pelas Regiões Episcopais e 13 Comissões ela-
bora o primeiro relatório com diretrizes pastorais. 

26. CAMINHO PAROQUIAL DE OPÇÕES PASTORAIS 2: (Primeiro Semestre de 2023) 

• Caminho das 13 Comissões: Cada Comissão Pastoral organiza um encontro ou mais encontros com as pas-
torais da comissão acerca da Missionariedade e Inspiração Catecumenal, seguindo as perguntas levantadas 
pelos dados colhidos de nossa pesquisa, em 2019. O coordenador da comissão envia o relatório digitado em 
arquivo do Word ao Centro de Pastoral, que encaminhará à equipe do relatório. 

• Nas paróquias (janeiro a junho de 2023): Escutar as comunidades de fé acerca da Missionariedade e Inspiração 
Catecumenal, seguindo as perguntas levantadas pelos dados colhidos de nossa pesquisa, em 2019. Apresentar 
possíveis problemas e dores – talvez sem resposta, e ações práticas que podem ser colocadas em prática em 
nossas comunidades paroquiais e que a Arquidiocese de Curitiba deve apoiar. O representante do CPP ou o 
Pároco deve encaminhar os resultados digitados em arquivo de Word: 

a. À coordenação de Setor, que irá compilar os resultados para apresentar no encontro dos coordenadores 
nas Regiões Episcopais. 

b. Enviar também ao Centro de Pastoral para registro e arquivo. 

• Encontro da Região Episcopal (Durante o mês de julho de 2023): Encontro para discernimento sobre 
as respostas do Caminho de Opções Pastorais e elaboração do relatório. Convocados para este encontro: 
Coordenadores de Setor (com os relatórios), o coordenador da Região Episcopal, representantes dos diáconos 
permanentes, representante das religiosas, leigos representantes das pastorais do Setor. 

• Relatório para as Diretrizes Pastorais (Primeira Quinzena de Agosto de 2023): Uma equipe de leigos e padres 
das 13 comissões respeitando os documentos enviados pelas Regiões Episcopais e 13 Comissões elabora o 
primeiro relatório com diretrizes pastorais. 

27. TEMPO DE DEFINIÇÃO DAS DIRETRIZES DA ASSEMBLEIA ARQUIDIOCESANA (SEGUNDO SEMESTRE DE 2023): 

• Apresentação ao Presbitério (Assembleia Geral do Clero de Setembro de 2023): 

a. Apreciação previa das XVIII Diretrizes Pastorais da Ação Evangelizadora da Arquidiocese de Curitiba (sem 
alterações ao texto, mas com sugestões de aperfeiçoamento). 

• Plenária do Caminho Arquidiocesano no CAP ampliado (final do segundo semestre de 2023): Organização de 
uma plenária para aprovar as principais linhas, com caráter celebrativo e o lançamento e aprovação das XVIII 
Diretrizes Pastorais da Ação Evangelizadora da Arquidiocese de Curitiba. 
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2. CAMINHO PAROQUIAL DE  
ESCUTA SOBRE SINODALIDADE

O QUE É O SÍNODO SOBRE SINODALIDADE? (Texto de 
Pe. Valdir Borges, Coordenador da Equipe de reflexão do 
Sínodo na Arquidiocese) 

O Sínodo dos Bispos foi criado pelo Papa Paulo VI em 15 de 
setembro de 1965 pelo Motu Proprio Apostolica Sollicitudo, 
no contexto das reformas introduzidas pelo Concílio 
Vaticano II. Em termos simplificados, trata-se de assembleia 
periódica dos bispos da Igreja Católica, que vêm a Roma a 
fim de aportar sua experiência e renovar a orientação do 
Papa sobre os problemas relativos à atividade da Igreja no 
mundo. A sinodalidade é razão de ser da Igreja, tanto que 
o Papa Francisco em 17.10.2015, ocasião do centenário de 
dita instituição, afirma que: “o caminho da sinodalidade 
é precisamente o caminho que Deus espera da Igreja no 
terceiro milênio” Este caminho surgiu como um grande 
anseio dos Padres Conciliares durante o Concílio Vaticano 
II para impulsionar e fomentar a renovação da Igreja. O 
próprio sínodo é resultado das reformas introduzidas pelo 
referido Concílio. É chamado Sínodo dos Bispos, pois é um 
encontro periódico que reúne os representantes episcopais 
para refletirem e discernirem sobre algum tema específico. 
Existem assembleias sinodais ordinárias e extraordinárias 
onde são discutidas temáticas que tangem a uma região 
ou área geográfica específica. A grande diferença do atual 
Sínodo dos Bispos, proposto pelo Papa Francisco em 10 de 
outubro de 2021, a toda a Igreja Católica é que este nasce 
das bases, sendo a mais ampla consulta realizada ao povo 
de Deus para definir os rumos da Igreja, prestes a come-
morar os 2000 anos da ressureição de Nosso Senhor Jesus 
Cristo em 2033.

A própria raiz da palavra Sínodo (Syn=juntos em reunião ou 
em conselho + Hodós=caminho) já remete à amplitude do 
seu significado: “caminhar juntos”. Este “caminhar juntos” 
é, sobretudo, um dom e uma tarefa em favor da renovação 
da Igreja proposta pelo Concílio Vaticano II. Não é qualquer 
“caminhar juntos”, este caminho sinodal está atento aos 
Sinais dos Tempos (Lc 12, 54-56; Mt 16, 1-3), sob a guia do 
Espírito Santo. O caminho sinodal remete ao próprio Jesus, 
“caminho, verdade e vida” (Jo 14,6) e até aos discípulos, 

que nas origens eram conhecidos como “os discípulos do 
caminho” (At, 9,2; 19,9 e 24,14). A sinodalidade permite 
que todo o povo de Deus, caminhe em conjunto, escu-
tando o Espírito Santo e a Palavra de Deus, para participar 
na missão da Igreja na comunhão que Jesus Cristo esta-
belece entre nós. O sínodo é um instrumento privilegiado 
de escuta de todo o povo de Deus, para o bem de toda 
a Igreja, em que os Bispos, em colaboração eficaz com o 
sumo Pontífice, deverão testemunhar a importância deste 
grande processo consultivo, durante a Assembleia Sinodal, 
evitando a manipulação da opinião pública ao Sensus Fidei. 
Os pastores, no discernimento e na busca do consenso, 
seguirão o Espírito de Cristo e não a lógica humana, ou a 
manipulação da imprensa. 

Neste maior exercício de consulta da história da Igreja que 
está sendo o Sínodo dos Bispos 2021-2023, decidir-se-á 
acerca do futuro da Instituição, por isso é de importân-
cia capital o envolvimento de todo o povo de Deus, que 
é a Igreja, assembleia de todos os batizados em torno da 
Eucaristia. Este sínodo romperá com os muros do Vaticano, 
por ser o maior intento de consulta aos Católicos do mundo. 
Ele expressará a variedade e a universalidade do povo de 
Deus (GS, 22), pois a sinodalidade é um modo de acredi-
tar que o caminho, depende do entendimento conjunto, 
à luz do Espírito Santo, por isso, se faz mister essa ampla 
consulta às bases, aos Católicos de todo o mundo. Sem a 
concreta sinodalidade, “a COMUNHÃO, a PARTICIPAÇÃO 
e a MISSÃO”, tema central do referido Sínodo, correm o 
risco de se tornarem pura abstração. Temos que insistir 
que “todo batizado é chamado a tomar parte na vida e na 
missão da Igreja” (Mt 28,19), rompendo com todo tipo de 
clericalismo que ameaça as bases da Igreja. A Assembleia 
do Sínodo dos Bispos é composta de três fases: preparação, 
celebração e aplicação.

Esperamos que Maria, a nova Eva, Arca da Nova Aliança, 
plasmada e feita criatura nova pela ação do Espírito Santo, 
primeira discípula do Senhor nos aumente a fé e a esperança 
em construirmos esse “caminhar juntos” para um refloresci-
mento da nossa Igreja Católica neste terceiro milênio. 

2.1. QUESTÕES PARA O SÍNODO SOBRE A SINODALIDADE

28. A Igreja reconhece que a sinodalidade é parte integrante da sua verdadeira natureza. Ser Igreja sinodal exprime-se 
nos Concílios ecumênicos, nos Sínodos dos Bispos, nos Sínodos diocesanos e nos conselhos diocesanos e paro-
quiais. Há muitas maneiras pelas quais já experimentamos formas de ‘sinodalidade’ pela Igreja fora. No entanto, 
ser Igreja sinodal não se limita a estas instituições já existentes. Cada comunidade paroquial, e as 13 comissões, 
portanto, buscando escutar o mais amplamente possível os fiéis, em especial os que normalmente não são escu-
tados, pode responder às seguintes questões:

1ª QUESTÃO: Quando dizemos “a nossa Igreja”, quem é que faz parte dela? Quem nos pede para caminhar juntos? 
Quem são os companheiros de viagem, inclusive fora do perímetro eclesial?

2ª QUESTÃO: Em nossa comunidade paroquial, quem toma as decisões mais importantes? Como toma estas deci-
sões (em conselhos, ou sozinho)? Quem fala em nome de nossa comunidade paroquial?
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3ª QUESTÃO: Como são enfrentadas as divergências de visão, os conflitos, as dificuldades?
4ª QUESTÃO: Anunciando o Evangelho, uma Igreja sinodal “caminha em conjunto”: como é que este “caminhar 

juntos” se realiza hoje em nossa Paróquia? E em nossa Arquidiocese? (Falar das duas instâncias)
5ª QUESTÃO: Com quem está a nossa Igreja “em dívida de escuta”? Em outras palavras, que pessoas ou grupos são, 

expressa ou efetivamente, deixados à margem?
6ª QUESTÃO: Que passos o Espírito nos convida a dar para crescermos no nosso “caminhar juntos” como Igreja? Em 

outras palavras, o que nosso Deus pede de nossa comunidade, paróquia e diocese para que todos os 
fiéis possam participar efetivamente das decisões e da execução da Evangelização?

7ª QUESTÃO: Quais são os obstáculos para ouvir o grito do povo, sobretudo das mulheres, jovens, idosos, minorias, 
dos descartados e dos excluídos que vivem em nossa Igreja Particular?

8ª QUESTÃO: Como responder ao Cristo que nos aponta a grande multidão de famintos de pão, de perdão, de aco-
lhimento, de serem ouvidos... e nos diz: “Dai-lhes vós mesmos de comer”? Como a Igreja já insti-
tuída pode se abrir ao acolhimento e ao diálogo nas diversas periferias da humanidade ouvindo a 
voz e o clamor dos excluídos que dela se aproximam e a buscam muitas vezes como última fonte de 
esperança? 

2.2. QUESTÕES DA PESQUISA ARQUIDIOCESANA  
QUE TANGEM A ESCUTA SINODAL

2.2.1. SOBRE O SENTIMENTO DE PERTENÇA E PROTAGONISMO DO LAICATO

29. Aos fiéis leigos que apenas participam das assembleias litúrgicas foi questionado sobre o que significa ser cristão. 
As alternativas apresentavam maior ou menor nível de compreensão de que cristianismo significa ser discípulo de 
Jesus, membro da Igreja, testemunhas do amor. 

O QUE SIGNIFICA SER CRISTÃO

Amar o próximo, sendo solidário e fraterno 75,6%

Seguir Jesus Cristo e viver de acordo com seus ensinamentos 75,3%

Louvar a Deus pelo que Ele faz 35,9%

Pertencer a uma grande família de filhos de Deus 30,1%

Ter uma religião 25,5%

Ajudar na libertação daqueles que são mais oprimidos 16,3%

Ter um lugar para poder pedir as graças que eu preciso 3,8%

Outro 2,6%

Amar o próximo, sendo solidário e fraterno

Seguir Jesus Cristo e viver de acordo com seus ensinamentos

Louvar a Deus pelo que Ele faz
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30. O quatro públicos do questionário enviado às comunidades responderam: “De acordo com o que você considera 
importante para o seguimento da pessoa de Jesus Cristo e os princípios do Evangelho, como você avalia a atuação 
da Igreja Católica no mundo atual?” 

 AVALIAÇÃO 
POSITIVA

AVALIAÇÃO 
NEGATIVA

POSITIVA E 
NEGATIVA SUGESTÕES INDIFERENTE TOTAL

CLERO/RELIG. 554 675 0 11 0 1240

FIÉIS LÍDERES 1728 1937 283 161 0 4109

ASSEMBLEIA 571 709 141 19 8 1448

NÃO 
CATÓLICOS 379 351 44 6 0 780

TOTAL 3232 3672  468 197  8 7577

TOTAL GERAL

NÃO CATÓLICOS

ASSEMBLEIA

FIÉIS LÍDERES

CLERO

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
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31. Os fiéis que apenas participam da Assembleia Litúrgica, mas não desempenham nenhuma função de liderança 
avaliaram a Igreja como um todo. A pergunta foi: “Como você caracteriza a Igreja Católica?” Cada participante 
poderia elencar até três das opções.

AS MAIS ASSINALADAS FORAM: 

Instituição alicerçada no Evangelho de Jesus Cristo  79,7%

Comunidade que realiza a missa, a ceia de Jesus  59,2% 

Comunidade defensora dos direitos humanos, promotora da vida e assistência social  44,7%

AS MENOS ESCOLHIDAS (OU SEJA, MAIS REJEITADAS) FORAM: 

Uma ONG que ajuda as pessoas a serem melhores   4,9%

Instituição tradicional que se enfraquece frente a sociedade moderna  24,7%

Instituição que acolhe todos os que não seguem outra religião  21,5%

PERGUNTAS: 

9ª QUESTÃO: Apesar de 79,7% dos católicos praticantes considerarem a Igreja como instituição alicerçada no 
Evangelho, 59,2% consideram-na como a comunidade que celebra missa; e 44,7% acreditam ser 
papel da Igreja promover a vida. O que precisaríamos fazer para que os fiéis de nossa paróquia com-
preendam que ser discípulo de Jesus implica em mais do que celebrar o sacramento da Eucaristia, 
mas ser membro da Igreja, que é uma comunidade de irmãos na fé? 
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2.2.2. SENTIMENTO A RESPEITO DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA

32. A questão foi respondida apenas pelas lideranças católicas, clero e religiosos. Diz respeito ao sentimento geral 
acerca da Arquidiocese. É uma espécie de “pesquisa de satisfação” de nossas lideranças: “De um modo geral, 
como você se sente na Arquidiocese de Curitiba? Como você avalia?” 

33. Esta questão aberta ajuda-nos a compreender o sentimento geral destas lideranças. Algumas respostas apresen-
tavam sentimentos positivos; outras, sentimentos negativos. Algumas apresentavam sentimentos ambíguos ou 
mais de um sentimento na mesma resposta. Decidimos por manter as respostas completas e contabilizar tantos 
sentimentos quantos a pessoa decidiu incluir em sua resposta. 

SENTIMENTO SOBRE A ARQUIDIOCESE – CLASSIFICAÇÃO GERAL

 POSITIVOS NEGATIVOS BRANCOS NULOS

CLERO 583 327 94 0

FIÉIS LÍDERES 2811 1614 449 63

TOTAL 3394 1941 543 63

Sentimentos sobre a Arquidiocese de Curitiba

Positivos
57%

Negativos
33%

Nulos
1%

Brancos
9%

34. Sentimentos positivos do Clero em relação à 
Arquidiocese de Curitiba:

SENTIMENTOS POSITIVOS QTDE

Estimulados(as) 180

Livres 116

Acolhidos(as) 115

Seguros(as) 103

Preparados(as) para a missão 24

Em comunhão 20

Pastoreados(as) 16

Valorizados(as) 9

TOTAL 583

35. Sentimentos negativos do Clero em relação à 
Arquidiocese de Curitiba:

SENTIMENTOS NEGATIVOS QTDE

Desestimulados 87

Divididos e fragmentados 54

Sem Pastoreio 45

Inseguros(as) 34

Não acolhidos 27

Sem liberdade 27

Engessados 26

Distantes dos excluídos 16

Desvalorizados 11

TOTAL DE RESPOSTAS 327
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36. Sentimentos positivos dos líderes leigos  
em relação à Arquidiocese de Curitiba:

SENTIMENTOS POSITIVOS QTDE

Livres 514

Acolhidos(as) 507

Satisfeitos(as) com o  
trabalho evangelizador 488

Seguros(as) 359

Em comunhão 352

Preparados(as) para a missão 283

Estimulados(as) 196

Pastoreados(as) 93

Valorizados(as) 19

TOTAL 2811

37. Sentimentos negativos dos líderes leigos  
em relação à Arquidiocese de Curitiba:

SENTIMENTOS NEGATIVOS QTDE

Divididos e fragmentados 617

Sem Pastoreio 512

Desestimulados 225

Engessados 105

Não acolhidos 53

Sem liberdade 35

Explorados financeiramente 27

Sem espiritualidade 18

Desvalorizados 17

Enganados 5

TOTAL 1614

38. LEGENDA DOS SENTIMENTOS POSITIVOS: 

• ACOLHIDOS(AS): Pessoas que disseram que se sentem acolhidas e valorizadas;
• LIVRES: Pessoas que afirmaram sentir-se livres para ser quem são e trabalhar pela evangelização, demons-

trando bem-estar com a instituição; 
• SEGUROS(AS): Pessoas que afirmaram sentir segurança institucional na Igreja de Curitiba, que se mostra forte, 

organizada, unida e suporte firme para seus agentes de pastoral;
• ESTIMULADOS(AS): Pessoas que afirmaram sentir-se estimuladas em nossa Arquidiocese – uma Igreja que 

instiga, apoia e impulsiona a evangelização e os evangelizadores, fornecendo formação adequada para isto;
• PREPARADOS(AS) PARA A MISSÃO: Pessoas que afirmaram sentir-se preparadas para a missão com as inúme-

ras formações oferecidas para o clero e laicato; 
• PASTOREADOS(AS): Pessoas que afirmaram-se sentir-se bem com o pastoreio oferecido pelos bispos e padres 

da Arquidiocese;
• EM COMUNHÃO: Pessoas que expressaram sentir-se em comunhão com a Igreja Universal e com as demais 

comunidades católicas, manifestando contentamento com nossas estruturas e jeito de nos comunicarmos;
• VALORIZADOS(AS): Pessoas que afirmaram sentir-se valorizadas em nossa Igreja particular; 
• SATISFEITOS(AS) COM O TRABALHO EVANGELIZADOR: Pessoas que afirmaram estar contentes com o trabalho 

desenvolvido pela arquidiocese. Elogiam iniciativas e ações de uma forma geral ou algo específico. A avaliação 
da atuação é positiva, seja pelo dinamismo, pelas orientações e pastoreio dos bispos, pelo trabalho de evan-
gelização e tantos outros aspectos.

39. LEGENDA DOS SENTIMENTOS NEGATIVOS: 

• DIVIDIDOS E FRAGMENTADOS: Pessoas que afirmaram não sentirem comunhão em nossa Igreja Local. Nessa 
classificação, os avaliadores demonstraram não ter contato com a arquidiocese. Leigos que atuam apenas na 
paróquia, não tem ligação com a arquidiocese. Há distanciamento da arquidiocese com as paróquias e comu-
nidades. Arquidiocese distante da realidade do povo. Pouca integração da arquidiocese com o povo;

• INSEGUROS: Pessoas que manifestaram insegurança com nossas instituições arquidiocesanas;
• SEM LIBERDADE: Pessoas que manifestaram não se sentir plenamente livres para o trabalho evangelizador.  

Nesse item, os respondentes abordam que é necessário ouvir mais o povo. Precisa ter mais diálogo antes de 
tomar decisões ou instituir normas. Coisas são impostas sem serem discutidas ou ouvir a opinião de quem 
será atingido. Pouca partilha;

• NÃO ACOLHIDOS: Pessoas que manifestaram não sentirem acolhimento em nossa arquidiocese. Falta melhor 
receptividade para aqueles que desejam trabalhar. É preciso maior acolhimento em diversos aspectos (pasto-
rais, movimentos, liturgia, etc.);
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• SEM PASTOREIO: Pessoas que manifestaram não se sentirem pastoreados adequadamente em nossa Igreja 
Local. Precisa-se dar mais atenção para algumas atividades, como, por exemplo, a busca pelas pessoas que 
estão afastadas da igreja. Ações pouco objetivas. Necessidade de crescimento para atingir mais pessoas;

• DISTANTE DOS EXCLUÍDOS: Pessoas que manifestaram sentir nossa Igreja Local distante dos excluídos;
• ENGESSADOS: Pessoas que expressaram sentimentos de desânimo diante das posturas conservadoras, sacra-

mentalista e ritualistas de nossas estruturas eclesiais; 
• DESESTIMULADOS: Pessoas que se manifestaram desestimuladas em seu trabalho evangelizador por razões 

diversas. Nessa classificação, as respostas abordam a falta de incentivo e motivação para as paróquias, para as 
pastorais e para os leigos. Falta motivação para pessoas que estão afastadas. Muitos avaliadores informaram 
estar participando pouco, que estão desmotivados. Muito trabalho para poucas pessoas, falta incentivo para 
encontrar mais operários;

• DESVALORIZADOS: Pessoas que – em especial diáconos – manifestaram sentir-se desvalorizados no serviço 
evangelizador; 

• EXPLORADOS FINANCEIRAMENTE: Pessoas que manifestaram insatisfação quanto ao sistema de arrecadação 
de recursos da Cúria Metropolitana. Nesse assunto, os respondentes apontam que a arquidiocese dá muita 
atenção para o aspecto financeiro, deixando de lado o aspecto religioso/evangelizador. Taxas cobradas fora da 
realidade ou cobradas de forma excessiva. Muita arrecadação e pouca ação social; 

• SEM ESPIRITUALIDADE: Pessoas que abordam a falta de aprofundamento na Palavra de Deus. Falta de reti-
ros pastorais. Preocupação maior com o físico, o administrativo e esquecimento do aspecto religioso e falta 
espiritualidade; 

• ENGANADOS: Pessoas que demonstram que a arquidiocese precisa ser mais transparente, pois algumas coisas 
são colocadas para baixo do tapete ou são obscuras. Sentem-se enganadas. 

PERGUNTAS:

10ª QUESTÃO: Mesmo somando os brancos, nulos e negativos, em geral, as lideranças católicas se sentem bem 
em relação a nossa arquidiocese. Quais atividades e organizações fazem sentirmo-nos bem como 
Igreja em Curitiba e que precisam ser mantidas ou até mesmo incrementadas? Apresente no 
máximo três. 

11ª QUESTÃO: Muitíssimas respostas referem-se à Arquidiocese de Curitiba como se ela fosse apenas a Cúria 
Diocesana com as suas estruturas de governo e coordenação. Contudo, cada comunidade de fé 
presente em nossas terras é Arquidiocese, ou seja, é a Igreja de Curitiba. O que precisamos realizar 
em nossas comunidades paroquiais para fomentar o sentimento de pertença à nossa Igreja Local? 

12ª QUESTÃO: Apesar de a maioria se sentir bem em relação à nossa Igreja Local, um percentual não pequeno 
manifestou sentimentos negativos em relação à nossa Igreja. O que nossa Igreja Local precisaria 
mudar para que pudesse escutar mais estes que se sentem descontentes ou indiferentes?  



13Caminho Paroquial de Escuta Sobre Sinodalidade

2.3. SOBRE AS RAZÕES QUE LEVAM  
CATÓLICOS A ABANDONAR A IGREJA

40. A quarta questão, respondida apenas pelos fiéis da Assembleia Litúrgica, isto é, pessoas que frequentam nossas 
missas, mas não se envolvem diretamente nas pastorais e movimentos, versa sobre as razões do abandono da fé. 
Esta questão nos ajuda a avaliarmos nossos riscos: quais atividades podemos criar em nossas comunidades e que 
provoquem a fidelização dos que são nossos.  Para melhor compreensão das razões aqui descritas, aconselhamos 
a leitura da descrição detalhada desta questão no subsídio completo da pesquisa. 

RAZÃO PELO ABANDONO DA IGREJA

Escolha pessoal (sem motivação externa) 802

Falhas de Relacionamento com Lideranças 314

Evangelização falha por parte da Igreja 212

Clero (problemas com) 198

Má acolhida 192

Deficiências da comunidade 169

Desvios morais por parte dos Católicos 94

Opções pastorais equivocadas por parte da Igreja 132

Outros 141

Total 2254

Escolha pessoal
36%

Falhas de 
relacionamento

14%

Deficiências da 
comunidade

7%

Evangelização falha
9%

Clero
9%

Má acolhida
9%

Desvios morais
4%

Outros
6%Opções pastorais 

equivocadas
6%

PERGUNTA: 

13ª QUESTÃO: Os gráficos nos apresentam nossos riscos. Fiéis que participam da Igreja apontam que a principal 
razão do abandono da Igreja é a escolha pessoal (ou seja, falta de convicção da importância da 
Igreja na vida dos fiéis), seguida das falhas de relacionamento (crises na vida comunitária). O que 
é possível oferecermos de atividades evangelizadoras para que os católicos sintam-se membros da 
comunidade e não abandonem a Igreja pela falta de convicção ou pelas falhas de relacionamento?   
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2.3.1. SOBRE A SATISFAÇÃO DOS LÍDERES LEIGOS  
EM SERVIR MINISTERIALMENTE A IGREJA: 

41. Aos fiéis líderes foi perguntado sobre o nível de seu protagonismo nas atividades paroquiais. Esta questão nos 
ajuda a identificar o nível de sentimento de pertença e protagonismo do laicato na vida da Igreja. A pergunta foi: 
“Sobre seu ministério exercido em sua comunidade: qual frase poderia classificar seu trabalho?”  

Eu colaboro na medida do 
possível 37,2%

Eu preciso executar as 
tarefas que me são passadas 10,4%

Eu preciso planejar as 
atividades de evangelização 

para os demais
5,7%

Eu ajudo a planejar e 
executar as atividades de 

evangelização
45,2%

Sem a minha presença, o 
trabalho pararia 1,5%

Segundo esta pergunta, praticamente a metade de nossas lideranças (53%) sente-se protagonista no trabalho 
evangelizador. Porém, 47% das lideranças ainda não se sentem verdadeiramente responsável ou comprometi-
das com a Evangelização. 
PERGUNTA: 

14ª QUESTÃO: O que precisaria ser feito ou mesmo mudar em nossa paróquia para que os batizados se sejam 
reconhecidos e assumam de fato seu espaço de protagonismo na Igreja? 

2.3.2. COMO OS NÃO CATÓLICOS AVALIAM A  
ATUAÇÃO DA PARÓQUIA MAIS PRÓXIMA: 

A quinta questão de nosso questionário abre-nos a humildade de nos deixarmos ver pelos que não são nossos 
fiéis. Ajuda-nos, também, à avaliação de nossa atividade paroquial, que deve atrair também a estes à men-
sagem de Jesus Cristo. A questão, direcionada apenas aos não católicos, foi: “Se você conhece alguma Igreja 
Católica próxima a você, como você a avalia?”

Avaliação Positiva Negativa Positiva e 
negativa Outros Branco Total

TOTAL 394 175 39 2 414 1024

Positiva
39% Negativa

17%

Positiva e negativa
4%

Outros 
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PERGUNTA: 

15ª QUESTÃO: Apesar de a maioria esmagadora dos não católicos que responderam nos avaliar positivamente, 
impressiona o número de respostas em branco. A possível causa desta ausência de respostas é 
nossa irrelevância fora dos muros dos paroquianos. Não nos fazemos ver, e sequer somos conhe-
cidos pelos que não frequentam nossas comunidades. Não os escutamos e não somos escutados 
por eles. O que nos impede nossas comunidades de realmente em estar saída e nos colocar em 
diálogo com as pessoas de hoje? 

2.3.3. O QUE OS NÃO CATÓLICOS SUGEREM À IGREJA 

42. Os respondentes não católicos e os católicos não praticantes fizeram diversas sugestões à Igreja. Houve respostas 
em branco e não sugestivas num percentual de 48,7% do total de 1025 questionários analisados. Foram utilizadas 
na classificação apenas as respostas válidas correspondendo a 51,3% da amostra. Algumas sugestões ferem direta-
mente a teologia e os princípios fundamentais de nossa fé, o que nos faz excluí-los por princípio, apesar de nos aju-
darem a refletir sobre assuntos espinhosos. Porém, muitas das sugestões são factíveis e revelam-nos possibilidades. 

Sugestões Qtde Percentual1

Testemunho e Anúncio 230 43,7%

Doutrina 136 25,9%

Atividades paroquiais 134 25,5%

Diálogo Social, Religião e Sociedade 68 12,9%

Clero 40 7,6%

Dimensão Social 34 6,5%

Missão 25 4,8%
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Doutrina

Atividades paroquiais

Diálogo Social, Religião e Sociedade

Clero

Dimensão Social

Missão

0 50 100
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TESTEMUNHO E ANÚNCIO: O testemunho foi sugerido por 43,7% dos respondentes, salientando a importância 
do comportamento do cristão católico, em correspondência com discurso iluminado por atitudes evangélicas. 
As atitudes mais recorrentes citadas a abandonar foram: exclusão, prepotência, inveja, vaidade, preconceito, 
discriminação, ambiguidade e hipocrisia. Devem prevalecer as atitudes como: acolhida, solidariedade, compai-
xão, humildade, amor ao próximo etc. Algumas sugestões versaram sobre o conteúdo da pregação, que deve 
girar ao redor dos temas: amar indistintamente e concentrar o conteúdo da pregação nas Sagradas Escrituras. 

1  O percentual é calculado com base no número de respostas úteis (526), esclarecendo que uma resposta pode conter mais de uma 
classificação sugestiva, por exemplo: conter na mesma resposta sugestão sobre testemunho e sobre diálogo. Tendo em vista esse 
cenário, a soma dos percentuais NÃO irá totalizar 100%. Isso só seria possível se todas as respostas mencionassem apenas uma ÚNICA 
classificação da sugestão.
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Alguns também sugeriram maior cuidado com lideranças, posto que também são ovelhas, e por isso precisam 
de formação adequada e pastoreio. Sugeriu-se também que se evite o proselitismo religioso.

16ª QUESTÃO: Muitos agentes de pastoral e lideranças ainda compreendem a transmissão da fé como o ensino 
de conteúdos teológico-doutrinais. Por este motivo, não se preocupam com a coerência de sua 
vida aos ensinamentos evangélicos. Talvez haja muita “doutrinação” e pouco discipulado verda-
deiro. O que poderíamos mudar em nossa paróquia para que a vivência do que Jesus ensinou seja 
assumido como caminho real de santidade pessoal e comunitária? 

DOUTRINA: referem-se a sugestões de mudanças de dogmas, normas e costumes dos cristãos católicos. As su-
gestões recorrentes foram: aceitação do divórcio e segundo casamento sem exclusão da Eucaristia; casamento 
de padres e de religiosas; normas mais severas para punir padres pedófilos; aceitação do casamento homos-
sexual; renovação de rituais arcaicos e repetitivos nas celebrações. Sobre a fidelidade às Sagradas Escrituras, 
aproximadamente 30% dos que pedem revisão dos dogmas, pedem para seguir apenas a Bíblia, abandonando 
as tradições inventadas e que busquemos ser mais parecidos com as comunidades primitivas, seguindo os dez 
mandamentos, abandonar a veneração de imagens (que segundo eles que é contrária a Palavra de Deus). Per-
cebe-se neste tópico a influencia direta de um percentual protestante. Contudo, a animação Bíblica da Pastoral 
é de fato um dos pilares das Diretrizes da Ação Evangelizadora. Portanto: 

17ª QUESTÃO: Como nossa paróquia poderia valorizar melhor o uso da Bíblia em nossas atividades? Faça uma 
sugestão de atividade.

DIÁLOGO SOCIAL, RELIGIÃO E SOCIEDADE: sugestões relativas ao diálogo aberto com outras religiões, com a 
ciência e sociedade em geral. As sugestões giram ao redor da abertura ao diálogo sem preconceito, aberto 
à diversidade de nossos tempos e ao pensamento científico atual, às outras religiões e às diversas opções na 
questão de gênero. 

18ª QUESTÃO: A recente encíclica papal Fatelli Tutti aponta fraternidade e a amizade dos católicos com os que 
creem diferente, ou até com os que não creem, como caminhos concretos de transformação do 
mundo. O que nossa paróquia pode fazer para somar forças com projetos de valorização da vida 
implementados por quem não é católico? 

CLERO: sugestões referentes aos líderes da Igreja (clero e religiosos): fim do celibato; mulheres também pudes-
sem celebrar missa; que o clero receba formação para ser fiel à Palavra de Deus; melhorar as homílias; padres 
mais espontâneos que animem o povo para um louvor aos moldes do pentecostalismo; que sejam protagonistas 
em ações sociais, missões e acolhida na comunidade; testemunhem humildade e simplicidade em aversão a 
ostentação e riqueza; que recebam a devida punição para os casos de pedofilia.
DIMENSÃO SOCIAL: participação efetiva na vida dos necessitados; projetos sociais e não somente assistenciais; 
mais eventos/atividades sociais integrando a comunidade; envolver outras denominações religiosas em ativi-
dades sociais; a comunidade oferecer indicação de trabalho, acompanhamento psicológico, familiar e ajudar 
pessoas no autoconhecimento; envolvimento dos padres em atividades sociais; esclarecer sobre direitos do 
cidadão; visita a doentes; apoio a drogados, moradores de rua e animais abandonados; menos luxo nas vesti-
mentas dos padres, priorizar a luta contra a desigualdade.
MISSÃO: A missionariedade foi identificada em 4,8% das respostas, e refere-se a ações da Igreja em saída, visita 
missionária, ir ao encontro das pessoas doentes, carentes não somente financeiramente, mas emocionalmente; 
convidar os excluídos a participar; reuniões com outras denominações religiosas para ações conjuntas; ir ao 
encontro do jovem etc. Também sugestões de comunicação e divulgação foram colocadas neste tópico.
ATIVIDADES PAROQUIAIS: referem-se diretamente à Paróquia local. Foram sugeridas atividades para crianças 
fora do horário de catequese; igreja aberta em horários alternativos para que o fiel angustiado encontre lugar 
de refúgio; mudanças nas celebrações: mais animadas e atrativas, com momentos de orações espontâneas; 
catequese para entender a liturgia; muitos (13%) sugeriram atividades para a juventude; acolher e ambientar 
pessoas novas na igreja; proporcionar momentos de confraternização e amizade; comunidade mais missionária, 
com o padre atuando no meio do povo “um líder não anda na frente do povo, líder anda com o povo!” 

19ª QUESTÃO: A partir da escuta sincera destas sugestões dos não católicos para nossa Igreja (clero, Dimensão 
Social, Missionariedade e demais atividades paroquiais), o que nossa comunidade sugere à Igreja 
em seu caminho sinodal?   
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3. TEXTOS DE APOIO PARA O  
CAMINHO DAS OPÇÕES PASTORAIS 

3.1. SOBRE A RENOVAÇÃO DA IGREJA  
PELA RENOVAÇÃO DA PARÓQUIA

43. Diversas questões de nossa pesquisa versaram sobre a apreciação e avaliação geral da Igreja Católica, especial-
mente a porção dela presente em nossa Arquidiocese. Buscamos a renovação de nossa arquidiocese e de nossas 
comunidades paroquiais, iluminados pelos seguintes textos: 

A PARÓQUIA, COMUNIDADE DE COMUNIDADES (DO DOCUMENTO DE APARECIDA, 170 – 174)

Entre as comunidades eclesiais nas quais vivem e se formam os discípulos e missionários de Jesus Cristo as 
Paróquias sobressaem. Elas são células vivas da Igreja81 e o lugar privilegiado no qual a maioria dos fiéis 
tem uma experiência concreta de Cristo e a comunhão eclesial82. São chamadas a ser casas e escolas de 
comunhão. Um dos maiores desejos que se tem expressado nas Igrejas da América Latina e do Caribe mo-
tivando a preparação da V Conferência Geral, é o de uma corajosa ação renovadora das Paróquias, a fim de 
que sejam de verdade “espaços da iniciação cristã, da educação e celebração da fé, abertas à diversidade 
de carismas, serviços e ministérios, organizadas de modo comunitário e responsável, integradoras de movi-
mentos de apostolado já existentes, atentas à diversidade cultural de seus habitantes, abertas aos projetos 
pastorais e supra-paroquiais e às realidades circundantes”. 
Todos os membros da comunidade paroquial são responsáveis pela evangelização dos homens e mulheres 
em cada ambiente. O Espírito Santo que atua em Jesus Cristo é também enviado a todos enquanto mem-
bros da comunidade, porque sua ação não se limita ao âmbito individual. A tarefa missionária se abre sem-
pre às comunidades, assim como ocorreu no Pentecostes (cf. At 2,1-13).
A renovação das paróquias no início do terceiro milênio exige a reformulação de suas estruturas, para que 
seja uma rede de comunidades e grupos, capazes de se articular conseguindo que seus membros se sintam 
realmente discípulos e missionários de Jesus Cristo em comunhão. A partir da paróquia é necessário anun-
ciar o que Jesus Cristo “fez e ensinou” (At 1,1) enquanto esteve entre nós. Sua pessoa e sua obra são a boa 
nova da salvação anunciada pelos ministros e testemunhas da Palavra que o Espírito desperta e inspira. A 
palavra acolhida é salvífica e reveladora do mistério de Deus e de sua vontade. Toda paróquia é chamada a 
ser o espaço onde se receba e acolha a Palavra, celebra-se e se expresse na adoração do Corpo de Cristo e, 
assim, é a fonte dinâmica do discipulado missionário. Sua própria renovação exige que se deixe iluminar de 
novo e sempre pela Palavra viva e eficaz.
A V Conferência Geral é uma oportunidade para que todas as nossas paróquias se tornem missionárias. O 
número de católicos que chegam a nossa celebração dominical é limitado; é imenso o número dos distan-
ciados, assim como o número daqueles que não conhecem a Cristo. A renovação missionária das paróquias 
se impõe, tanto na evangelização das grandes cidades como do mundo rural de nosso Continente, que está 
exigindo de nós imaginação e criatividade para chegar às multidões que desejam o Evangelho de Jesus Cris-
to. Particularmente no mundo urbano é urgente a criação de novas estruturas pastorais, visto que muitas 
delas nasceram em outras épocas para responder às necessidades do âmbito rural.
Os melhores esforços das paróquias neste início do terceiro milênio devem estar na convocação e na for-
mação de missionários leigos. Só através da multiplicação deles poderemos chegar a responder às exigên-
cias missionárias do momento atual. Também é importante recordar que o campo específico da atividade 
evangelizadora laica é o complexo mundo do trabalho, da cultura, das ciências e das artes, da política, dos 
meios de comunicação e da economia, assim como as esferas da família, da educação, da vida profissional, 
sobretudo nos contextos onde a Igreja se faz presente somente por eles.

CONVERSÃO PASTORAL DA PARÓQUIA (DOCUMENTO 100 DA CNBB, NÚMERO 8) 

“Basicamente, a conversão pastoral da paróquia consiste em ampliar a formação de pequenas comunida-
des de discípulos convertidos pela Palavra de Deus e conscientes da urgência de viver em estado permanen-
te de missão. Isso implica em revisar a atuação dos ministros ordenados, consagrados e leigos, superando 
a acomodação e o desânimo. O discípulo de Jesus Cristo percebe que a urgência da missão supõe desinsta-
lar-se e ir ao encontro dos irmãos.” 
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3.2. IGREJA EM SAÍDA 

44. Diversas questões de nossa pesquisa versaram sobre a apreciação e avaliação da missionariedade da Igreja. Em 
nossa assembleia, desejamos encontrar caminhos para a renovação missionária de nossa arquidiocese e de suas 
comunidades paroquiais, iluminados pelo seguinte texto: 

IGREJA EM ESTADO PERMANENTE DE MISSÃO (do Manual do Missionário, da Arquidiocese de Curitiba)

Desde o lançamento do Documento de Santo Domingo, em 1992, a Igreja na América Latina vem refletindo 
sobre a necessidade urgente de realizarmos nova evangelização em todo nosso continente latino-america-
no. Das reflexões realizadas naquela década, muitas iniciativas trouxeram novo ardor a nossa Igreja Particu-
lar de Curitiba e contagiaram nossas comunidades. Estas reflexões, somadas às propostas feitas pela Santa 
Sé para a celebração do Jubileu do ano 2000, motivaram nossa Igreja Particular a realizar, naquele ano, as 
Santas Missões Populares, com o lema “Boa-Nova em todos os lugares”. Diversas atividades organizadas 
naquele ano, motivaram, e ainda motivam, muitas de nossas lideranças. Quinze anos depois, sentimos 
necessidade de retomar aquele processo e dar-lhe continuidade, provocando nossa Igreja a não apenas 
realizar ações missionárias pontuais e que se encerram em determinada data, mas a colocar-se em estado 
permanente de missão, convocando para 2015 um ano dedicado à missão e que desencadeasse processos 
de missões permanentes em toda nossa Igreja Particular. 
Esta necessidade brota da urgência em se anunciar o Evangelho em meio a um mundo descrente e necessi-
tado do encontro com o Senhor. As atuais reflexões feitas pelo Episcopado Latino-Americano e Caribenho, 
bem como da chamada de nosso Papa Francisco a sermos uma Igreja “em saída” nos impulsiona a seguir-
mos adiante nessa empreitada.  De fato, no ano de 2007, os cristãos da América Latina e Caribe testemu-
nharam um encontro que marcou uma virada histórica na vida de nossas Igrejas Locais: a V Conferência 
Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, em Aparecida. Neste novo pentecostes, nossos bispos 
convocaram a Igreja a uma “firme decisão missionária [que] deve impregnar todas as estruturas eclesiais e 
todos os planos pastorais de dioceses, paróquias, comunidades religiosas, movimentos e de qualquer ins-
tituição da Igreja. Nenhuma comunidade deve se isentar de entrar decididamente, com todas suas forças, 
nos processos constantes de renovação missionária e de abandonar as ultrapassadas estruturas que já não 
favoreçam a transmissão da fé.” (DAp 365). A partir desta convocação, assumimos no continente o compro-
misso da realização da Missão Continental, colocando-nos em estado permanente de missão. 
Com a eleição do Papa Francisco em 2013, sua presença no Brasil para a Jornada Mundial da Juventude con-
vocando-nos a assumirmos efetivo compromisso missionário, e ainda, seu documento Evangelii Gaudium, 
sentimos ainda mais a necessidade de provocarmos todas as nossas comunidades a “avançar no caminho 
duma conversão pastoral e missionária, que não pode deixar as coisas como estão.” (EG 25).  Com o Santo 
Padre, o Papa Francisco, afirmamos: “neste momento, não nos serve uma ‘simples administração’. Consti-
tuamo-nos em ‘estado permanente de missão’ (EG 25) em toda nossa Igreja Particular”.  
Nossa grande meta como Igreja, portanto, tem sido colocarmos as forças de nossas comunidades eclesiais, 
em especial as paróquias, em chave missionária, realizando a renovação proposta pelo Documento “Comu-
nidade de Comunidades: uma nova paróquia” da CNBB. O foco de todos os esforços deve ser a missão, e 
os missionários se formam ao redor da Palavra de Deus, em uma Paróquia organizada em pequenos grupos 
– células da Igreja que se faz presente em todos os lugares. Como Igreja Local, em comunhão entre nós e 
testemunhando nosso compromisso com o Cristo que nos convoca a ir mais longe, precisamos dar prosse-
guimento ao que o Espírito tem nos inspirado nos últimos anos.

3.3. SOBRE A INSPIRAÇÃO CATECUMENAL 

45. Diversas questões de nossa pesquisa versaram sobre a apreciação e avaliação da aplicação da Inspiração 
Catecumenal da pastoral da Igreja. Em nossa assembleia, desejamos encontrar caminhos para a renovação da pas-
toral de nossa arquidiocese e de nossas comunidades paroquiais inspirados pelo modelo catecumenal da Igreja, 
iluminados pelo seguinte texto: 

INSPIRAÇÃO CATECUMENAL DA AÇÃO EVANGELIZADORA DA IGREJA (da Apostila “A INSPIRAÇÃO CATECUME-
NAL NA VIDA PASTORAL DA IGREJA”, de Pe. Luciano Tokarski) 

Jesus era mistagogo. Seu ministério era simbólico, orante e vivencial. Jesus propôs um itinerário de fé para 
os discípulos, formando-os, gradualmente. Houve um primeiro chamado, um aprendizado e um convívio. 
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Houveram etapas na missão, envio, discipulado, aprofundamento. Nós precisamos imitar o máximo possí-
vel o jeito de Jesus evangelizar. “As paróquias são chamadas a ser casas e escolas de comunhão: espaços da 
iniciação cristã, da educação e celebração da fé, abertas à diversidade de carismas, serviços e ministérios, 
organizadas de modo comunitário e responsável, integradoras de movimentos de apostolado já existentes, 
atentas à diversidade cultural de seus habitantes, abertas aos projetos pastorais e supra-paroquiais e às 
realidades circundantes. A tarefa missionária se abre sempre às comunidades, assim como ocorreu no 
Pentecostes”.  (cf. Doc 100, 170-171)
O Concílio Vaticano II nos convida a superar uma mentalidade fragmentada da ação pastoral. Faltam-nos 
processos integrais: mais bíblicos, celebrativos e vivenciais. Oferecemos ainda cursinhos para aquisição de 
sacramentos, reuniões demoradas e mal preparadas, atividades pastorais sem planejamento, encontros, 
simpósios e congressos sem mística, assistencialismo desnecessário e entre outros. É preciso abandonar as 
estruturas ultrapassadas. O Ritual da Iniciação Cristã de Adultos - RICA indica os passos do processo catecu-
menal, com ritos que marcam a passagem de uma etapa a outra. Divide-se em 4 tempos: pré-catecumenato 
(fase querigmática), catecumenato (fase doutrinal), purificação e iluminação (fase espiritual) e mistagogia 
(fase vivencial) e três etapas: celebração de admissão no catecumenato, celebração de eleição e inscrição 
do nome e celebração dos sacramentos na Vigília Pascal.
A Igreja nos convida a uma retomada pastoral: a inspirar nossa ação pastoral no processo do catecumenato 
antigo. Inspirar-se nos modelos e ações dos primeiros cristãos. Eles foram exemplares e eficazes na sua ação 
pastoral. Não lhes faltava mística, comprometimento e testemunho. Portanto, a iniciação à vida cristã é o 
caminho gradual, contínuo e permanente que introduz a pessoa na vida de Jesus Cristo. Ser iniciado na vida 
de Jesus Cristo, no modo de viver de Jesus Cristo. É conhecer, encantar-se e seguir os passos do Mestre. A 
inspiração catecumenal é o elemento inspirador de todo processo iniciático, evangelizador e missionário 
da Igreja. Ela está no germe de nosso jeito de ser cristão. Usamos símbolos para evangelizar, oramos, pen-
samos em etapas, acompanhamos processos. Este é o nosso jeito de ser, e que precisa ser compreendido 
e resgatado da antiguidade. 

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DA INSPIRAÇÃO CATECUMENAL: 
Processos graduais e definidos: A gradualidade é elemento fundamental no processo de inspiração catecu-
menal. A gradualidade forma o processo de vida e fé. A fé amadurece mediante um processo, tanto pelas 
diferentes etapas evolutivas da pessoa como pelo conteúdo de fé em si mesmo e pelo modo como esta é 
acolhida e assimilada. “A iniciação pode ser definida como um caminho progressivo, por meio de etapas, 
de ritos e de ensinamentos, que visam realizar uma transformação religiosa e social do iniciado” (IVC 78). 
É processo marcado por tempos, etapas, ritos, sinais, exercícios, símbolos, gestos que expressem os passos 
dados e os compromissos assumidos no caminho de fé. Estes irão moldando o coração do cristão e firmarão 
os seus pés na Palavra. É preciso definir processos graduais em nossas pastorais e movimentos: recomen-
dam-se etapas (períodos) e celebrações que marquem o fim de etapas no itinerário pastoral e assinalem a 
passagem de um grau a outro. O interlocutor vai sendo introduzido passo a passo na vida de Igreja, corpo 
de Cristo. 
Itinerários celebrativos na ação pastoral: Para os cristãos é necessário crer o que se reza, rezar o que se 
crê. A oração da Igreja celebra o mistério de Cristo e o mistério de Cristo é o conteúdo da vida pastoral. O 
agir pastoral deve conduzir ou despertar para a experiência de fé. É preciso pensar, organizar e estabelecer 
roteiros celebrativos das pastorais ou movimentos de nossa Igreja. São pequenas celebrações ou para-litur-
gias que introduzem no mistério de Cristo. Celebra-se o que evangeliza. Pode-se elaborar um itinerário ce-
lebrativo em determinada pastoral (ex: roteiro celebrativo para a preparação de noivos). Pode-se utilizar de 
um breve rito de eleição, de admissão, de renovação ou consagração. Talvez, organizar o rito de entrega de 
um símbolo, orações de benção, imposição de mãos, celebração da Palavra, pequenos momentos celebra-
tivos (luz, água, unção, aliança), celebrações penitenciais ou pascais, celebração de noivado, de ingresso na 
vida religiosa ou celebração quaresmal e preparação próxima para assumir a assessoria no grupo de jovens, 
liturgia orante das comunidades ou meditação de textos bíblicos intercalados com refrões meditativos. 
Processos mistagógicos (acompanhamento e aprofundamento permanente): Em se tratando de pastoral 
não se finaliza processos quando se recebe os sacramentos. É preciso propor ações pastorais pós-sacramen-
tos. É preciso intensificar e aprofundar a vida de fé em comunidade. A comunidade é o lugar de mistagogia. 
Talvez um dos maiores e novos desafios pastorais. É o acompanhamento pastoral permanente. Algumas 
ações podem ser inseridas em nossos projetos pastorais: acompanhamento pós-sacramento, catequeses 
litúrgicas, visitas missionárias, exercícios de caridade, elaboração de plano de vida espiritual, aprofunda-
mento do sentido do domingo e do ano litúrgico, grupos de partilhas de experiências, grupo de encontros 
catequéticos e orantes (ex: “Caminhando”) ou estudo de documentos eclesiais. 
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Centralidade na Leitura Orante da Palavra: A Palavra é princípio e fim na vida pastoral da Igreja. É Palavra 
que não muda e nos chama ao seguimento de Jesus Cristo. A Igreja nos vai educando na escuta da Palavra. 
É preciso, portanto, lê-la, escutá-la e meditá-la em comunidade. É urgência pastoral resgatar a dimensão 
bíblica da vida da Igreja. A leitura orante é o método eficaz que nos ajuda a saborear a Palavra e a criar laços 
íntimos com Deus. Consiste na leitura de um trecho bíblico, repetida uma ou mais vezes, acompanhada de 
silêncios interiores, meditação, partilhas e orações espontâneas. 
Dimensão simbólica da oração cristã: A palavra “símbolo” em sua origem grega significa juntar, unir, con-
gregar. É uma coisa que lembra outra. O símbolo esconde e, ao mesmo tempo, revela uma realidade muito 
maior. O símbolo deve falar por si, ou seja, é um sinal. Ele torna a compressão e a sensibilidade mais agu-
çada. Quando temos que explicar é porque não está comunicando bem. A explicação limita a comunicação 
e o sinal. Na ação pastoral convém utilizar bem os gestos, os ritos e os símbolos litúrgicos da Igreja. O 
simbolismo catequético-litúrgico é um dos elementos fundamentais do processo catecumenal. O uso de 
simbologias favorece o aspecto celebrativo e a pedagogia catecumenal. 
Vivência comunitária e inserção pastoral: O processo catecumenal envolve toda a comunidade. Ela é res-
ponsável por aqueles que estão no caminho de fé ou desejam conhecer Jesus Cristo. A comunidade é lugar 
e meta da vida cristã, ou seja, todo e qualquer trabalho pastoral deve conduzir para a vivência comunitária 
e inserção pastoral. A comunidade é o lugar do exercício de ministérios, carismas e serviços. O estilo cate-
cumenal “educa para a vida de fé na comunidade, alimenta-a e renova” (IVC 55). 
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4. CAMINHO PAROQUIAL  
DE OPÇÕES PASTORAIS 1

4.1. QUESTÕES SOBRE A MISSIONARIEDADE – IGREJA EM SAÍDA

4.1.1. QUAIS RELIGIÕES SÃO RECONHECIDAS COMO VISITADORAS? 

46. Aos católicos foi perguntado o grau de satisfação com as atividades missionárias da paróquia. A maioria considera 
que as atividades acontecem, mas com certa – ou muita – dificuldade. 

Atividades Missionárias (com os que não 
participam da Igreja)

Grupos
Total

Clero/Relig. Líderes Assembleia

Supera todas as expectativas 4,3% 4,6% 7,6% 5,5%

Está dentro daquilo que é proposto 28,0% 21,8% 27,3% 23,9%

Acontecem algumas atividades, porém com 
certa dificuldade 29,3% 27,0% 21,0% 25,4%

Acontecem algumas atividades, porém com 
muita dificuldade 20,2% 18,9% 14,2% 17,6%

Não acontece 11,8% 15,1% 9,8% 13,2%

Não sei se acontecem 6,4% 12,6% 20,2% 14,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total Grupo Assembléia Grupo Líderes Grupo Clero

Avaliação da frequência das atividades Missionárias (com os que não participam da Igreja)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Não sei se acontecem

Está dentro daquilo que é proposto

Não acontece

Acontecem algumas atividades, 
porém com muita dificuldade

Acontecem algumas atividades, 
porém com certa dificuldade

Supera todas as expectativas

14,4%

13,2%

17,6%

25,4%

23,9%

5,5%
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47. Por outro lado, a todos os entrevistados foi também perguntado o seguinte: “Você já recebeu alguém em sua casa 
ou trabalho para lhe falar sobre religião? Se sim, qual denominação religiosa?” A intenção desta pergunta é a de 
identificar se, espontaneamente, os entrevistados identificam, ou não, a Igreja Católica como realizando visitas 
nas casas. 

Você recebeu visita 
missionária em casa? 

Grupo
Total

Clero Não 
Católicos Líderes Assembleia

Não recebeu 23,4% 29,8% 22,3% 27,6% 24,8%

Sim, já recebeu 76,6% 70,2% 77,7% 72,4% 75,2%

A complementação a esta pergunta apresentou a oportunidade de indicar quais denominações realizaram esta 
visita missionária. Esta questão ajuda-nos a entender quais denominações são as “Top of Mind” (as que primei-
ro aparecem na recordação dos consultados) e, portanto, as que mais se apresentam como visitadoras. Nesta 
questão em particular, interessa-nos saber especificamente o resultado da pesquisa apresentado pelo segui-
mento dos “Não Católicos”. Isto porque evidentemente o povo católico tende a ser visitado por outros católicos 
missionários. Os não católicos podem nos apresentar um recorte mais fiel de como somos vistos pela sociedade, 
se estamos de fato realizando visitações com real impacto. 

NÃO CATÓLICOS

Denominações religiosas recordadas como visitadoras Qtde Percentual2*

Testemunhas de Jeová, Mórmons e outros 407 62,10%

Evangélicas 281 42,90%

Católica 175 26,70%

Pentecostais 53 8,10%

Neopentecostais 11 1,70%

Sem religião 1 0,20%

Testemunhas de Jeová, Mórmons e outros

Evangélicas

Católica

Pentecostais

Neopentecostais

Sem religião

0 50 100

Denominações religiosas recordadas como 
visitadoras pelos não católicos

150 200 250 300 350 400 450

PERGUNTA: 

20ª QUESTÃO: Por que não somos recordados como uma Igreja realmente visitadora? Qual a principal dificuldade 
de nossa paróquia em realizar missões e fazer visitação?  

2*  Algumas pessoas apresentaram mais de uma religião. Por este motivo, a soma geral apresenta mais de 100%. A porcentagem aqui 
representa o a quantidade de vezes que a religião foi citada em relação ao total. 
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4.1.2. SOBRE A COMPREENSÃO DO QUE SIGNIFICA SER IGREJA MISSIONÁRIA

48. Segundo os últimos documentos eclesiais (Aparecida, Evangelii Gaudium), missão é a ação evangelizadora realizada 
“extramuros” eclesiais. Ou seja, a missionariedade da Igreja se expressa nas atividades evangelizadoras que são 
organizadas para os que não mais procuram a Igreja. Muitos, porém, ainda confundem a missionariedade com tudo 
aquilo que a Igreja faz, e acabam por concentrar suas forças a atender apenas os que procuram as nossas comu-
nidades, realizando apenas uma pastoral de conservação. Por este motivo, a questão 10 do questionário intentou 
em avaliar a compreensão que os católicos têm da afirmação: “A Igreja é missionária ou não é Igreja. Perguntamos: 
‘Qual atividade você organizaria para que sua comunidade correspondesse melhor a esta afirmação?’” 

“A Igreja é missionária ou não é Igreja”. Qual 
atividade você organizaria para que sua comunidade 

correspondesse melhor a esta afirmação?

Grupo
Total

Clero Líderes Assembleia

Realizar boas celebrações 34,7% 51,8% 56,3% 51,6%

Atividades de ajuda aos empobrecidos 47,9% 44,2% 51,6% 46,8%

Organização de pequenos grupos de reflexão/oração 
nas casas das famílias 53,8% 42,8% 34,8% 41,4%

Missões de porta em porta, no bairro 47,5% 36,4% 22,8% 33,3%

Organizar atividades para converter os que vivem fora 
da Igreja 14,4% 29,9% 34,8% 30,0%

Organizar retiros para atrair mais pessoas para a Igreja 14,0% 28,3% 27,2% 26,7%

Encontros de conscientização sobre as missões para as 
lideranças 36,0% 24,1% 15,7% 22,6%

Missões em outras localidades fora de sua paróquia/
comunidade 14,6% 12,2% 13,2% 12,7%

Assembleia paroquial/comunitária 15,3% 9,0% 8,4% 9,4%

Outras 7,5% 4,4% 5,9% 5,1%

* As frases cortadas no gráfico abaixo estão completas na tabela acima:

49. Estas respostas nos apresentam um quadro significativo sobre os diversos níveis de compreensão de missionarie-
dade. Observemos o quadro geral (soma das respostas dos três grupos pesquisados): 

Realizar boas celebrações

Atividades de ajuda aos empobrecidos

Organização de pequenos grupos de  
reflexão/oração nas casas das famílias
Missões de porta em porta, no bairro

Organizar atividades para converter os que vivem fora da Igreja

Organizar retiros para atrair mais pessoas para a Igreja

Encontros de conscientização sobre as missões para as lideranças

Missões em outras localidades fora de sua paróquia/comunidade

Assembleia paroquial/comunitária

Outras

0% 10% 20%

Sobre a compreensão do que significa ser Igreja missionária

30% 40% 50% 60%
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PERGUNTAS: 

21ª QUESTÃO: Para a maioria do povo católico, missão significa realizar boas celebrações. Percebemos que, 
mesmo após os documentos de Aparecida, Evangelii Gaudium, pronunciamentos papais, o Ano 
Missionário da Arquidiocese, ainda assim, para metade dos católicos a missão da Igreja reduz-se 
às celebrações. O que poderia ser feito em sua paróquia para conscientizar o povo católico do que 
significa de fato ser Igreja em Saída? Faça uma sugestão de atividade.

22ª QUESTÃO: Para a maioria do Povo Católico, as missões fora da sua paróquia não são uma prioridade. O que 
poderia ser feito em nossas paróquias para crescermos na generosidade missionária para com 
outras realidades? Faça uma sugestão de atividade.

4.1.3. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES  
MISSIONÁRIAS DE NOSSAS COMUNIDADES

50. A todos os católicos foi perguntado sobre o nível de satisfação em relação às atividades missionárias e em saída de 
nossas comunidades. Segue a avaliação:

Diálogo ecumênico, inter-religioso e com 
diferentes modos de pensar

Grupos
Total

Clero/Relig. Líderes Assembleia

Supera todas as expectativas 1,9% 4,0% 5,1% 4,2%

Está dentro daquilo que é proposto 13,9% 18,3% 28,1% 20,9%

Acontecem algumas atividades, porém com 
certa dificuldade 16,0% 17,1% 17,9% 17,3%

Acontecem algumas atividades, porém com 
muita dificuldade 18,3% 11,8% 9,8% 11,7%

Não acontece 33,1% 27,2% 13,8% 23,6%

Não sei se acontecem 16,9% 21,6% 25,3% 22,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Grupo Assembléia

Grupo Líderes

Grupo Clero

Avaliação da frequência das atividades de diálogo 
ecumênico, inter-religioso e diferentes modos de pensar

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Não sei se acontecem

Está dentro daquilo que é proposto

Não acontece

Acontecem algumas atividades, 
porém com muita dificuldade

Acontecem algumas atividades, 
porém com certa dificuldade

Supera todas as expectativas

22,3%

23,6%

11,7%

17,3%

20,9%

4,2%
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PERGUNTA: 

23ª QUESTÃO: Segundo estes números, nossas paróquias não realizam satisfatoriamente atividades de diálogo 
ecumênico, inter-religioso e com diferentes modos de pensar de nosso mundo contemporâneo. 
Que passos concretos poderiam ser dados por nossas comunidades paroquiais para que realizás-
semos esta exigência a fim sermos verdadeiramente Igreja em Saída junto aos que não creem 
como nós? Faça uma sugestão de atividade.

51. Aos católicos participantes das assembleias litúrgicas foi perguntado: “o que dificulta a aproximação de mais pes-
soas em sua paróquia?”

O QUE DIFICULTA A APROXIMAÇÃO DE MAIS PESSOAS EM SUA PARÓQUIA

A comunidade é muito rica, e os pobres não têm vez 1,1%

As estruturas físicas da paróquia são muito descuidadas 1,2%

Os padres são complicados 7,4%

Ninguém convida pessoas novas 11,5%

Os católicos que têm alguma função não deixam pessoas novas participarem 15,0%

Falta acolhida dos líderes de pastorais 30,3%

Outro 33,5%

TOTAL 100%

Outro

Falta acolhida dos líderes pastorais

Os católicos que têm alguma função não deixam pessoas 
novas participarem

Ninguém convida pessoas novas

Os padres são complicados

As estruturas físicas da paróquia são muito descuidadas

A comunidade é muito rica, e os pobres não têm vez

0% 5% 10%

O que dificulta a aproximação em sua paróquia

15% 20% 25% 30% 35%

A categoria “outros” foi a mais escolhida, e como opção apresentou-se uma gama muito grande de causas, 
muitas girando ao redor do tema “acolhida”. A falta de acolhida por parte dos líderes, a dificuldade em acolher 
pessoas novas e de chamá-las parece ser o maior impeditivo apresentado. 
PERGUNTA: 

24ª QUESTÃO: Como poderíamos criar em nossa comunidade uma cultura de convite para pessoas novas ajuda-
rem pastoralmente em nossas atividades? Faça uma sugestão que possa ser colocada em prática 
em sua paróquia.

4.1.4. SOBRE O EMPENHO PESSOAL DOS CATÓLICOS  
NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MISSIONÁRIAS

52. Duas questões versaram sobre o empenho pessoal dos católicos com as atividades da Igreja em Saída. Essas ques-
tões nos ajudam a identificar se há, ou não, a compreensão da missão como paradigma – jeito de ser Igreja. Em 
outras palavras, se os católicos se sentem realmente comprometidos com a missão nos diversos ambientes em 
que se encontram, independente das organizações e das estruturas eclesiais. 
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53. Pergunta 8, feita apenas aos católicos: “Em qual destes ambientes você costuma falar a respeito de sua fé em Jesus 
de Nazaré?” 

Em qual destes ambientes você costuma falar a respeito de sua fé em Jesus de Nazaré? 3

Na Família 89,7%

Na casa de famílias conhecidas 61,3%

Pessoas que encontra aleatoriamente 37,6%

Comércio e Serviço 33,4%

Locais de lazer 17,1%

Outro 14,5%

Fé é opção individual, não falo disso 7,3%

Na família

Na casa de famílias conhecidas

Pessoas que encontra aleatoriamente

Comércio e Serviço

Locais de lazer

Outro

Fé é opção individual, não falo disso

0% 10% 20%

Em qual destes ambientes você costuma falar a respeito de sua fé 
em Jesus de Nazaré?

30% 40% 50% 80%60% 90%70% 100%

54. Pergunta 9, feita apenas aos não católicos, ajuda-nos a verificar se os cristãos estão falando realmente de Jesus 
fora dos ambientes e das estruturas eclesiais: “Além das Igrejas, em quais desses ambientes você já ouviu falar a 
respeito de Jesus de Nazaré?”

Além das Igrejas, em quais desses ambientes você já ouviu falar a respeito de Jesus de Nazaré?

Na Família 90,3%

Na casa de famílias conhecidas 55,9%

Pela TV 52,1%

Pessoas que encontra aleatoriamente 28,8%

Comércio e Serviço 23,9%

Na Escola 23,9%

Locais de lazer 9,1%

Outro 4,9%

Nunca ouvi falar fora das Igrejas 0,6%

3 A porcentagem aqui representa o a quantidade de vezes que a opção foi escolhida, em relação à não escolha.
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Além das Igrejas, em quais desses ambientes você já 
ouviu falar a respeito de Jesus de Nazaré?

Na família

Na casa de famílias conhecidas

Pela TV

Pessoas que encontra aleatoriamente

Na Escola

Comércio e Serviço

Locais de lazer

Outro

Nunca ouvi falar fora das Igrejas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 80%60% 90%70% 100%

PERGUNTAS: 

25ª QUESTÃO: Percebe-se que os católicos e, os cristãos em geral, privilegiam a família como local principal de 
evangelização. Que tipo de atividade ou subsídio poderia ser preparado pela Pastoral Familiar de 
sua paróquia (ou movimentos que evangelizam famílias) que realmente ajudem os cristãos a evan-
gelizar seus lares? Faça uma sugestão que possa ser colocada em prática em sua paróquia.

26ª QUESTÃO: Tanto os números dos católicos, como os indicados pelos não católicos mostram que se testemu-
nha pouco a pessoa de Jesus em ambientes não eclesiais. O que poderia ser feito em sua paróquia 
para que esta realidade mude e os cristãos leigos e leigas sintam-se capacitados e sejam missioná-
rios em todos os ambientes nos quais se encontram (mundo do trabalho, política, organizações da 
sociedade)? Faça uma sugestão que possa ser colocada em prática em sua paróquia.

4.1.5. AVALIAÇÃO DO CLERO E VIDA RELIGIOSA  
ACERCA DE SEU EMPENHO MISSIONÁRIO

55. Ao clero e vida religiosa foi perguntado acerca da aplicação do tempo ministerial. Esta questão ajuda-nos a com-
preender o quanto os líderes religiosos realmente têm conseguido estar em saída. Cada participante poderia esco-
lher até três das opções apresentadas. Percebe-se, pelos números apresentados, que a maior parte do tempo está 
empenhado em conseguir atender e estar presentes com os que já frequentam a comunidade ou em atividades 
administrativas, restando pouco tempo para os que não frequentam nossas comunidades. 

APLICAÇÃO DO TEMPO MINISTERIAL

Nenhuma 3,60%

Visita missionária ao comércio e indústria locais 6,30%

Visita a instituições do bairro (escolas, creches, postos de saúde, hospitais e outros) 12,60%

Visita missionária às famílias que não participam da Igreja 15,90%

Outros (Atividades administrativas) 19%

Grupos de reflexão nas famílias 28,20%

Celebrações (ou missas) nas casas 37%

Visita aos paroquianos 37,70%

Visita a enfermos 60%

* As frases cortadas no gráfico abaixo estão completas na tabela acima:
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Aplicação do tempo Ministerial Clero/Religiosos

Visita a enfermos

Visita aos paroquianos

Celebrações (ou missas) nas casas

Grupos de reflexão nas famílias

Outros (Atividades administrativas)

Visita missionária às famílias que não participam da Igreja

Visita a instituições do bairro 

Visita missionária ao comércio e indústria locais

Nenhuma

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

56. Questão 47 versava sobre a satisfação do clero e vida religiosa em relação ao tempo empenhado em atividades 
junto do povo. Percebe-se que a maioria esmagadora dos que responderam gostaria de fazer mais. Segue o texto 
da questão: “Não basta [ao padre ou religioso(a)] observar o mapa [do território de sua paróquia] aberto sobre a 
mesa de trabalho ou pregado à parede de sua casa. É necessário andar sobre ele para sentir de perto as angústias 
do povo, suas esperanças, seus dramas ou suas tragédias; sua história, e sua fé.’ (inspirado nem frase da Equipe 
do Projeto Rondon, da USP 1979). Diante da inumerável quantidade de exigências administrativas, pastorais e 
sacramentais sob sua responsabilidade, você consegue encontrar tempo em sua agenda para conhecer e se fazer 
presente na vida das diversas situações gritantes do povo?”

CLERO/RELIGIOSOS: SATISFAÇÃO NA APLICAÇÃO DO TEMPO COM SITUAÇÕES GRITANTES DO POVO 

Impossível, por causa da agenda ou outras situações adversas 11,1%

Consigo, mas de modo insatisfatório 46,3%

Consigo de modo satisfatório, mas gostaria de melhorar 36,1%

Consigo de modo plenamente satisfatório 2,4%

Não quero responder 4,1%

TOTAL 100,0%

Impossível, por causa 
da agenda ou outras 
situações adversas

11%

Consigo, mas de 
modo insatisfatório

46%

Consigo de modo 
satisfatório, mas 

gostaria de melhorar
36%

Consigo de modo 
plenamente satisfatório

3%

Não quero 
responder

4%

PERGUNTAS: 

27ª QUESTÃO: Se a maior parte do tempo do Clero e dos Religiosos está empenhado em ações intraeclesiais, mas 
a esmagadora maioria gostaria de estar em saída, o que os tem impedido de se dedicarem real-
mente a atividades missionárias? Como modificar isto? Faça uma sugestão que possa ser colocada 
em prática em sua paróquia.
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4.2. QUESTÕES SOBRE A INSPIRAÇÃO CATECUMENAL 

4.2.1. AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS  
ELEMENTOS DA INSPIRAÇÃO CATECUMENAL

57. Ao clero foi perguntado: “Das maneiras de evangelizar apresentadas abaixo, quais você costuma aplicar quando 
organiza alguma atividade evangelizadora?”

Aplicação dos elementos da Inspiração Catecumenal – Clero/Religiosos

Formação doutrinal e bíblica da fé por meio de palestras 40,2%

Acompanhamento das etapas de amadurecimento na fé (processos graduais definidos em 
tempos e etapas, marcados por ritos de passagem) 35,1%

Leitura orante da Palavra de Deus 33,7%

Itinerário de celebrações litúrgicas como momentos marcantes das etapas de amadurecimento 
dos fiéis 33,7%

Anúncio querigmático da Pessoa de Jesus Cristo 28,2%

Utilização de símbolos e gestos rituais 19,7%

Formação pequenos grupos de amadurecimento e partilha da fé 15,3%

Acompanhamento personalizado dos fiéis 14,4%

Aplicação dos elementos da Inspiração Catecumenal - Clero/Religiosos

Formação doutrinal e bíblica da fé por meio de palestras

Acompanhamento das etapas de amadurecimento na fé
Itinerário de celebrações litúrgicas como momentos 
marcantes das etapas de amadurecimento dos fiéis

Leitura orante da Palavra de Deus

Anúncio querigmático da Pessoa de Jesus Cristo

Utilização de símbolos e gestos rituais

Formação pequenos grupos de amadurecimento e partilha da fé

Acompanhamento personalizado dos fiéis

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

58. Aos líderes católicos foi perguntado: “Das maneiras de evangelizar apresentadas abaixo, quais você costuma apli-
car quando organiza alguma atividade evangelizadora?” 

Aplicação dos elementos da Inspiração Catecumenal – Lideranças leigas

Participação das Missas e sacramentos 64,5%

Leitura Orante da Palavra de Deus 49,5%

Formação pequenos grupos de amadurecimento e partilha da fé 29,3%

Vários encontros, com diversas etapas pelas quais as pessoas vão passando, marcando 
seu crescimento na fé 24,8%

Conversas individuais para ajudar pessoalmente cada fiel 23,6%

Utilização de símbolos e gestos rituais 22,2%

Formação doutrinal e bíblica da fé por meio de palestras 18,5%

Anúncio querigmático da Pessoa de Jesus Cristo 18,3%
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Aplicação dos elementos da Inspiração Catecumenal - Lideranças Leigas

Participação das Missas e sacramentos

Leitura Orante da Palavra de Deus

Formação pequenos grupos de amadurecimento e partilha da fé

Vários encontros, com diversas etapas pelas quais as 
pessoas vão passando, marcando seu crescimento na fé

Conversas individuais para ajudar pessoalmente cada fiel

Utilização de símbolos e gestos rituais

Formação doutrinal e bíblica da fé por meio de palestras

Anúncio querigmático da Pessoa de Jesus Cristo

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

PERGUNTAS: 

28ª QUESTÃO: Em geral, os elementos da inspiração catecumenal são aplicados. Há, contudo, lacunas claras na 
aplicação do tempo do clero e da vida religiosa na participação nas pequenas comunidades de fé 
e na personalização dos processos evangelizadores. Quais seriam as causas disto? Faça uma suges-
tão que possa ser colocada em prática em sua paróquia para melhorar esta situação.

4.2.2. AVALIAÇÃO DAS DIMENSÕES DA VIDA CRISTÃ  
QUE GERAM FIDELIZAÇÃO DOS CATÓLICOS

59. Aos católicos foi perguntado: “O que fez de você um membro participante da comunidade cristã?” O objetivo 
desta pergunta é o de identificar quais de nossas atividades evangelizadoras são as mais eficazes para gerar adesão 
eclesial e discipulado. 

O QUE FEZ MEMBRO PARTICIPANTE  
DA COMUNIDADE Clero Líderes Assembleia Média

O testemunho da família, que é cristã católica 71,1% 64,3% 74,3% 69,9%

A participação nas missas e celebrações da 
comunidade 55,6% 64,6% 63,6% 61,3%

As atividades da catequese de iniciação ou o 
catecumenato 20,5% 27,9% 37,1% 28,5%

O testemunho de um padre/religioso(a) 42,3% 13,4% 12,6% 22,8%

A participação em um retiro ou encontro 14,8% 30,0% 20,7% 21,8%

A atuação de um movimento eclesial ou pastoral 24,3% 26,9% 11,5% 20,9%

A participação em festividades e eventos da 
comunidade 8,6% 17,6% 16,8% 14,3%

A ajuda de um amigo 7,5% 13,4% 7,3% 9,4%

Outro 9,6% 7,4% 9,3% 8,8%

Atividades missionárias de cristãos que visitaram 
sua casa 9,0% 7,5% 5,6% 7,4%

Pelos meios de comunicação social 5,7% 3,5% 6,4% 5,2%
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60. SUGESTÕES PARA A CATEQUESE DE INICIAÇÃO DAS CRIANÇAS

Foi perguntado aos católicos se eles teriam sugestões para a melhoria da Catequese infantil. Segue quadro com 
as respostas agrupadas por temas. Para maior clareza, é preciso ler o arquivo detalhado sobre este assunto: 

SUGESTÕES PARA A CATEQUESE DE INICIAÇÃO DE ADULTOS

Classificação Clero Fiéis Líderes Assembleia Total Percentual

Família 57 459 157 673 15,84%

Atividade Extra 25 359 273 657 15,46%

Metodologia 104 315 229 648 15,25%

Encontro 28 444 167 639 15,04%

Formação 57 357 136 550 12,94%

Subsídios 33 144 108 285 6,71%

Liturgia 10 136 57 203 4,78%

Satisfatório 8 86 92 186 4,38%

Juventude 13 118 54 185 4,35%

Clero 9 58 31 98 2,31%

Infantil 6 48 23 77 1,81%

Infraestrutura 2 18 29 49 1,15%

TOTAL 4250 100,00%

PERGUNTAS: 

29ª QUESTÃO: Para os três grupos de fiéis a família é a principal responsável pela eficácia da evangelização. O 
oposto também pode ser considerado: a maioria dos que não são fidelizados em nossa catequese 
e outras práticas evangelizadoras provavelmente não tiveram apoio de sua família. Como podería-
mos aproveitar melhor este potencial evangelizador das famílias cristãs na Iniciação à Vida Cristã? 
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30ª QUESTÃO: O questionário foi aplicado em 2019. Com a pandemia, a Igreja ofereceu novos caminhos de evan-
gelização. Na catequese, quase tudo se concentrou na estrutura familiar em suas casas. Em sua 
paróquia houve experiências positivas desta prática? Como foi a experiência de sua implantação? 
Como fortalecer ações iniciáticas e catecumenais realizadas pelos pais dos catequizandos e o 
acompanhamento regular das famílias da catequese? Faça três sugestões que possam ser coloca-
das em prática em sua comunidade paroquial. 

31ª QUESTÃO: Para o Clero, a influência de um outro padre ou religioso foi fundamental em sua iniciação cristã. A 
Pastoral Vocacional precisa de um real empenho do clero e dos religiosos para gerar efeitos. Como 
implantar uma verdadeira Pastoral Vocacional com participação efetiva do clero e dos consagra-
dos? Faça uma sugestão que possa ser colocada em prática em sua comunidade paroquial.

32ª QUESTÃO: Os retiros e encontros são mais importantes para os fiéis líderes do que para os demais grupos. 
Nossa paróquia tem proporcionado retiros e encontros formativos para líderes? Como nossa paró-
quia pode promover melhor estas atividades? Faça uma sugestão que possa ser colocada em prá-
tica em sua comunidade paroquial.

4.2.3. ATIVIDADES DE ANÚNCIO DA PALAVRA DE DEUS  
E DISCIPULADO NAS PEQUENAS COMUNIDADES:

61. A todos os católicos foi perguntado acerca da satisfação em relação às atividades de anúncio da Palavra de Deus 
para os que já participam da Igreja, bem como a realização de grupos de vida fraterna e pequenas comunidades 
de fé. Seguem os resultados: 

Atividades de anúncio da Palavra de Deus  
para os já participantes

Grupos
Total

Clero/Relig. Líderes Assembleia

Supera todas as expectativas 15,0% 16,1% 19,0% 16,7%

Está dentro daquilo que é proposto 61,6% 55,6% 54,3% 57,15%

Acontecem algumas atividades, porém com 
certa dificuldade 15,0% 16,6% 13,1% 14,87%

Acontecem algumas atividades, porém com 
muita dificuldade 5,6% 5,8% 5,7% 5,69%

Não acontece ,9% 2,9% 1,9% 1,89%

Não sei se acontecem 2,0% 3,0% 6,1% 3,72%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Atividades de cultivo da vida fraterna  
(Pequenas comunidades de fé) Clero/Relig Líderes Assembleia Total

Supera todas as expectativas 10,6% 10,5% 13,6% 11,6%

Está dentro daquilo que é proposto 39,2% 39,1% 44,3% 40,89%

Acontecem algumas atividades, porém com 
certa dificuldade 27,7% 25,8% 18,0% 23,84%

Acontecem algumas atividades, porém com 
muita dificuldade 14,0% 10,9% 8,5% 11,15%

Não acontece 5,3% 7,6% 5,0% 5,97%

Não sei se acontecem 3,1% 6,1% 10,6% 6,59%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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PERGUNTAS: 

33ª QUESTÃO: De um modo geral, nosso povo católico se sente satisfeito com as atividades de cultivo das 
Pequenas Comunidades de Fé. Claro que há o que melhorar, posto que não foi pequeno o número 
de pessoas que apontaram certa dificuldade. Quais as nossas maiores dificuldades em criar e 
garantir a subsistência destas pequenas comunidades de famílias cristãs ao redor da Palavra de 
Deus? O que poderíamos fazer de concreto, como paróquia, para superar estas dificuldades? Faça 
uma sugestão que possa ser colocada em prática em sua comunidade. 
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4.2.4. MEIOS PARA APRENDER MAIS SOBRE A FÉ:

62. Os fiéis leigos que apenas participam das assembleias litúrgicas indicaram quais os meios mais utilizados para 
aprender mais sobre a sua fé: 

Quais meios para aprender sobre a fé

Homilias dos padres e diáconos nas missas 80,6%

Programas de TV ou Rádio católicos 41,2%

Encontros e retiros oferecidos pela Igreja 36,0%

Internet (Sites, Youtube, Facebook ou outras redes sociais) 34,2%

Livros sobre a fé 33,7%

Cursos e palestras oferecidos pela Igreja 24,7%

Outro 5,5%

Nenhum 2,0%
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PERGUNTAS: 

34ª QUESTÃO: Percebe-se que o laicato em geral preocupa-se relativamente com a sua formação na fé. Contudo, 
para este seguimento a homilia é a principal fonte de formação. Sabemos que a homilia – pela 
limitação de tempo – pode não ser suficiente para a formação na fé. Como atrair o laicato em geral 
para as outras formas de aprofundamento da formação na fé que a Igreja de Curitiba oferece? Faça 
uma sugestão que possa ser colocada em prática em sua comunidade.
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5. CAMINHO PAROQUIAL  
DE OPÇÕES PASTORAIS 2

5.1. QUESTÕES SOBRE A INSPIRAÇÃO CATECUMENAL 

5.1.1. AVALIAÇÃO DA PASTORAL DO BATISMO E DA PREPARAÇÃO DE NOIVOS

63. Aos fiéis líderes foi perguntado: “Como acontece a preparação para o batismo de crianças em sua paróquia?”

 Como acontece a preparação para o batismo de crianças em sua paróquia?

Personalizado e com mais de um encontro 42,0%

Curso de um único encontro com um grupo de várias famílias 21,5%

Não sei responder 18,9%

Em grupo, mas com diversos encontros 14,2%

 Outro 3,5%
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21,5%
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Preparação para o Batismo de crianças nas paróquias

PERGUNTA: 

35ª QUESTÃO: Que passo poderia ser dado pelo clero (bispos, padres e diáconos), catequistas e lideranças para 
que no próximo ano consigamos aderir à modalidade de preparação batismal de acordo com 
nossas opções eclesiais: personalizado, em várias etapas, com foco na mistagogia, de acordo com 
a inspiração catecumenal? Elencar sugestões para cada uma das categorias de fiéis. 

64. Aos fiéis líderes foi perguntado: “Como acontece a preparação para matrimônio em sua paróquia?”

 Como acontece a preparação para o Matrimônio em sua paróquia?

Personalizado e com mais de um encontro 40,0%

Não sei responder 28,4%

Em grupo de vários noivos, mas com diversos encontros 18,5%

Curso de um único encontro com um grupo de vários casais de noivos 11,3%

Outro 1,9%
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Preparação para o Matrimônio nas paróquias
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PERGUNTA: 

36ª QUESTÃO: Que passo poderia ser dado pelo clero (bispos, padres e diáconos), e lideranças da Pastoral Familiar 
para que no próximo ano consigamos aderir à modalidade de preparação de noivos de acordo com 
nossas opções eclesiais: personalizado, em várias etapas, com foco na mistagogia, de acordo com a 
inspiração catecumenal? Elencar sugestões para cada uma das categorias de fiéis. 

5.1.2. AVALIAÇÃO DO CATECUMENATO

65. Ao clero foi perguntado: “Das atividades apresentadas a seguir, quais são realizadas durante o catecumenato em 
sua paróquia?”

APLICAÇÃO DOS ELEMENTOS DO CATECUMENATO

Celebração de acolhida no catecumenato 48,7%

Sacramentos no Tempo Pascal 46,2%

Entregas do Pai-Nosso e do Creio 39,3%

Palestras 23,6%

Trabalho personalizado dos introdutores 15,1%

Tempo de Purificação e Iluminação 10,9%

Vivências pós-sacramentos (Mistagogia) 6,7%

Nenhum 3,3%

Outro 2,5%
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PERGUNTA: 

37ª QUESTÃO: Se todos os elementos do catecumenato fossem aplicados nas paróquias, haveria um equilíbrio 
entre as menções feitas, mas não se percebe isso. A mistagogia e os ritos do tempo de purificação 
e iluminação aparecem de modo bastante deficitário. Quais as causas desse déficit? 

38ª QUESTÃO: O que fazer de prático nas paróquias, e em nível diocesano, para que estes tempos de evangeliza-
ção do catecumenato sejam de fato valorizados? Elenque três sugestões. 

5.1.3. SUGESTÕES PARA QUE AS PARÓQUIAS APLIQUEM  
EFETIVAMENTE A INSPIRAÇÃO CATECUMENAL

66. Milhares de sugestões foram enviadas pelos líderes e pelo clero. Para que pudéssemos analisá-las melhor, foram 
classificadas por temas, conforme segue (a relação completa das sugestões pode ser acessada solicitando-a no 
Centro de Pastoral ou pelo site da Arquidiocese https://arquidiocesedecuritiba.org.br/caminhosinodoeassembleia): 

SUGESTÕES PARA INSPIRAÇÃO CATECUMENAL

Classificação Clero Fiéis Total Percentual

Melhoria da IVC – Inspiração catecumenal 247 1416 1663 30,02%

Trabalhos com Lideranças 125 871 996 17,98%

Ser Igreja - Comunidade 142 784 926 16,71%

Missionariedade 95 666 761 13,74%

Outras (não catecumenais) 62 683 745 13,45%

Sugestões com grupos variados 42 407 449 8,10%

TOTAL 5540 100,00%
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Legenda das propostas: 
As atividades sugeridas pelos respondentes foram classificadas por palavras-chave para nos ajudar estatistica-
mente. Em anexo, no final deste tópico, seguem todas as sugestões detalhadamente. Seria interessante, antes 
de responder a esta questão, ler as sugestões dadas pelo Povo de Deus.  

• MELHORIA DA IVC – INSPIRAÇÃO CATECUMENAL: sugestões que apresentam melhoria nos processos de 
Iniciação à Vida Cristã, tais como espiritualidade mais bem preparada, estilo catecumenal de evangelizar, apli-
cação da mistagogia. A Bíblia foi citada algumas vezes como assunto de formação, mas, a referência maior foi 
no sentido de conhecer e corresponder à Palavra de Deus e a prática da Leitura Orante. Diversas sugestões 
versaram sobre a dimensão litúrgica da Igreja como caminho catecumenal de evangelização. Programas encon-
tros periódicos de evangelização em estilo catecumenal nas famílias e nas pastorais. Surgiram propostas para 
fortalecer a catequese catecumenal, envolver as diversas lideranças e Povo de Deus nos ritos do catecumenato. 
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• TRABALHOS COM LIDERANÇAS: sugestões para que todos os responsáveis das comunidades coloquem em 
prática o modelo catecumenal. Há urgente necessidade de formação que leve à conversão pastoral; à vivência 
da pastoral orgânica; a acolher e colocar em prática os subsídios e orientações já existentes; ao apoio do clero; 
à boa divulgação e esclarecimento da beleza e eficiência do processo.

• SER IGREJA – COMUNIDADE: sugestões que versaram ao redor do tema central “formar comunidade”, como 
acolhida, evangelização personalizada, testemunho de seguimento a Jesus Cristo. 

• MISSIONARIEDADE: sugestões relativas à Igreja em estado permanente de missão, compreendendo que ela 
também faz parte da inspiração catecumenal da pastoral como anúncio querigmático. 

• OUTRAS (NÃO CATECUMENAIS):  sugestões diversas sem relação direta com a inspiração catecumenal. 
• SUGESTÕES COM GRUPOS VARIADOS: sugestões catecumenais para grupos específicos, como juventude, ado-

lescentes, família e idosos. 

PERGUNTA: 

39ª QUESTÃO: Quais destas muitas sugestões devem ser aplicadas? Selecione a que seria prioritária em nossa 
Paróquia para sermos de fato uma Igreja que atue pastoralmente com Inspiração Catecumenal?

5.2. QUESTÕES SOBRE A MISSIONARIEDADE – IGREJA EM SAÍDA

5.2.1. QUAIS PORTAS ESTÃO ABERTAS OU FECHADAS  
PARA A EVANGELIZAÇÃO DOS NÃO CATÓLICOS

67. Aos não católicos foram feitas diversas perguntas acerca de sua abertura ou fechamento em relação à Deus e a 
pessoa de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho e à Igreja Católica. Compreendemos que estas questões podem 
nos ajudar a perceber que portas estão abertas para a Evangelização, que portas estão fechadas, e quais os nossos 
principais desafios. 

68. SOBRE CONCEPÇÃO DE DEUS:

Qual dessas frases abaixo mais caracteriza Deus, conforme você pensa e crê?

Ele é o grande arquiteto do universo: fez todas as coisas 29,8%

Deus não existe. Ele é um mito 11,5%

Outro 11,2%

Ele é um espírito perfeitíssimo 9,9%

Deus é a energia que está em tudo que existe 6,1%

Deus é poderoso. Nada ou ninguém pode enfrentá-lo. Ele vai vencer todo o que faz o mal 5,7%

Deus é bom, os seus adoradores é que o estragam 5,5%

Ele nos deixa livres para fazermos o que quisermos 4,2%

Deus ama todos, Ele cuida de todos: bons e maus 4,0%

Deus é o meu Pai! Ele cuida de mim 3,5%

Deus é o nosso Pai! Ele nos quer todos unidos como irmãos. 2,5%

Se Deus existe, ele não se importa com nossas vidas 2,0%

Deus sabe tudo! Ele vê todas as coisas 2,0%

Deus é justo! Ele vai corrigir os maus e nos recompensar pelo bem que pudermos fazer 1,1%

Deus e o Universo são uma coisa só: Ele é o todo do que existe 1,0%

Total 100,0%

* As frases cortadas no gráfico abaixo estão completas na tabela acima:
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Deus não existe. Ele é um mito
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Deus é poderoso. Nada ou ninguém pode enfrentá-lo. 
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Deus é bom, os seus adoradores é que o estragam

Ele nos deixa livres para fazermos o que quisermos

Deus ama todos, Ele cuida de todos: bons e maus

Deus é o meu Pai! Ele cuida de mim

Deus é o nosso Pai! Ele nos quer 
todos unidos como irmãos.

Se Deus existe, ele não se importa com nossas vidas

Deus sabe tudo! Ele vê todas as coisas

Deus é justo! Ele vai corrigir os maus e nos 
recompensar pelo bem que pudermos fazer

Deus e o Universo são uma coisa só: Ele é o todo do que existe

PERGUNTA: 

40ª QUESTÃO: A maioria dos não católicos que crê, não concebe Deus como Pai, ou como manifestação de amor. 
Sua concepção é mais funcional: Deus como arquiteto ou Espírito Perfeitíssimo. Como apresentar a 
estes a imagem bíblica de Deus? Quais estratégias poderíamos adotar? Faça uma sugestão prática. 

69. SOBRE O QUE MAIS ADMIRA EM JESUS:

Do que você conhece, o que mais você admira em Jesus de Nazaré?

Seu ensinamento de amor ao próximo. 61,6%

Sua humildade em se fazer servidor e todos. 52,9%

Sua palavra e ensinamento. 40,4%

Seus milagres e seu poder. 31,3%

Sua morte na cruz. 25,3%

O fato de ter vencido a morte e ressuscitado no terceiro dia. 24,2%

Sua capacidade de liderança. 11,2%

Seus gestos revolucionários de subversão da sua realidade social. 8,9%

Ele é Deus e Homem. 7,2%

Outra 5,0%

Nada lhe causa admiração em Jesus de Nazaré. 1,2%

Você rejeita a pessoa de Jesus de Nazaré. 0,2%



40 Subsídio Para o Caminho

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Sua palavra e ensinamento.

Sua humildade em se fazer servidor e todos.

Seu ensinamento de amor ao próximo.

Seus milagres e seu poder.

Sua morte na cruz.

Ele é Deus e Homem.

O fato de ter vencido a morte e 
ressuscitado no terceiro dia.

Outra

Sua capacidade de liderança.

Nada lhe causa admiração em Jesus de Nazaré.

Seus gestos revolucionários de subversão 
da sua realidade social.

Você rejeita a pessoa de Jesus de Nazaré.

O QUE MAIS ADMIRA EM JESUS

PERGUNTA: 

41ª QUESTÃO: Se a imagem de Deus (apresentada nos gráficos anteriores) dista bastante da concepção bíblica, 
os motivos de admiração para com a pessoa de Jesus Cristo são os melhores possíveis e estão 
em pleno acordo com a abertura ao discipulado. Como podemos aproveitar estrategicamente a 
imagem positiva de Jesus como expressão de amor a fim de atrair os afastados até Ele? Faça uma 
sugestão que possa ser colocada em prática em sua paróquia.

70. SOBRE A ACEITAÇÃO OU REJEIÇÃO DA IGREJA CATÓLICA 

Para conhecer as expectativas dos não católicos em relação a uma instituição religiosa, foi-lhes perguntado: “O 
que você gostaria de encontrar em uma instituição religiosa?”
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PERGUNTA: 

42ª QUESTÃO: Conforme o gráfico acima, 77% dos que não participam da Igreja poderia buscar atividades que 
lhes ajudem a encontrar sentido na vida (oração, lideranças preparadas, amizades, ensino). Que 
atividade missionária poderíamos oferecer (na paróquia e fora dela) para ir ao encontro dos afas-
tados (que não participam mais da Igreja) e apresentar riqueza de nossa espiritualidade, vida fra-
terna e ensino? 
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71. Para conhecer o que mais dificultaria a participação dos não católicos em nossa Igreja, a pergunta 56 do questio-
nário apresentou-lhes algumas opções. Segue o resultado: 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Discordo da doutrina católica

Outra
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Não tenho tempo

Não vivo de acordo com a moral dos católicos

Não tenho fé

Sinto-me rejeitado pelos católicos

Não gosto da Igreja Católica e dos católicos

O que dificulta a participação na Igreja

Observa-se que a dificuldade de participação da maioria não está na doutrina, nem na falta de acolhida, nem 
sequer no desacordo com a moral. Há uma rejeição em participar pelo simples fato de se rejeitar (o que indica 
a opção “nenhuma”, com 32,9% dos que responderam apontando para esta causa). 
Vejamos os gráficos sobre rejeição e admiração dos não católicos em relação à Igreja, para compreender um 
pouco mais essa problemática e refletirmos sobre ações que possam atrair os afastados. 

O QUE VOCÊ MAIS REJEITA NA IGREJA CATÓLICA?

Nenhuma (não rejeito a Igreja Católica) 36,5%

A história e as atitudes dos católicos do passado 21,8%

A doutrina e os dogmas 20,2%

As exigências 19,3%

Outro 11,8%

As celebrações (missas, cultos, sacramentos...) 7,2%

A pregação e o ensino 5,3%

Os padres 4,3%

Os fiéis católicos 4,2%

As orações e espiritualidade 2,9%

A catequese 2,4%

O(s) Papa(s) 2,1%

Os espaços físicos 2,0%

As obras sociais 1,8%

Os grupos e pastorais 1,7%

Os bispos 1,1%
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O QUE VOCÊ MAIS REJEITA NA IGREJA CATÓLICA

Como se pode observar, a maioria dos não católicos não rejeita a Igreja Católica, mas rejeita os erros da história 
eclesiástica, a doutrina e os dogmas e as exigências (moral). Os menos citados como rejeitados são os bispos, 
as pastorais e as obras sociais. 

O QUE VOCÊ MAIS ADMIRA NA IGREJA CATÓLICA?

As obras sociais 44,1%

As celebrações (missas, cultos, sacramentos...) 24,1%

As orações e espiritualidade 22,8%

Os espaços físicos 16,9%

Os grupos e pastorais 15,0%

A catequese 14,3%

A pregação e o ensino 13,9%

O(s) Papa(s) 11,2%

Os fiéis católicos 9,2%

Nenhuma (não rejeito a Igreja Católica) 8,7%

A história e as atitudes dos católicos do passado 5,9%

Outro 4,8%

A doutrina e os dogmas 4,5%

Os padres 3,2%

As exigências 1,4%

Os bispos 0,3%
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O QUE VOCÊ MAIS ADMIRA NA IGREJA CATÓLICA

Observa-se que a maioria dos não católicos admira as obras sociais da Igreja Católica, as celebrações e a espiri-
tualidade. Os menos citados como admirados são os bispos, as exigências morais e as obras sociais. 
Para comparar sobre o que é indiferente (nem admirado e nem rejeitado) e comparar em cada item a rejeição 
com a admiração, segue gráfico: 

A doutrina e os dogmas

A história e as atitudes dos católicos do passado

Nenhuma (não rejeito a Igreja Católica)

As exigências

Outro

As celebrações (missas, cultos, sacramentos...)

Os fiéis católicos

Os espaços físicos

As orações e espiritualidade

As obras sociais

A pregação e o ensino

Os padres

A catequese

Os grupos e pastorais

O(s) Papa(s)

Os bispos

Comparação entre elementos de aceitação e rejeição à Igreja
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Rejeita Admira

A indiferença é medida pelos itens menos rejeitados e, ao mesmo tempo, menos admirados. Destacam-se os 
bispos, os padres e os fiéis. 
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PERGUNTAS: 
43ª QUESTÃO: A Igreja Católica é bem aceita por uma porcentagem grande dos não católicos. Contudo, muitos 

fiéis católicos ainda acreditam que serão rejeitados em atividades missionárias. O que podemos 
fazer de prático em nossas paróquias para que o medo de sairmos em missão não nos paralise, 
mas reconheçamos que há muitas pessoas que, mesmo não tendo fé, não nos rejeitam?  

44ª QUESTÃO: Nossas obras sociais são admiradas por quase a metade dos consultados e, portanto, são fonte de 
atração para os que não são católicos. Como poderíamos impulsionar melhor as nossas pastorais 
sociais e aproveitá-las também como atrativo missionário? 

45ª QUESTÃO: A maioria dos consultados é indiferente ao clero e aos fiéis. Ou seja, os católicos pessoalmente não 
têm atraído a atenção dos não católicos. O que poderia ser feito para que o catolicismo se desta-
casse pela diferença da vida dos fiéis como testemunho diante dos que não creem? 

5.2.2. SUGESTÕES PARA QUE ESTEJAMOS  
EM ESTADO PERMANENTE DE MISSÃO

72. Ao clero/religiosos e aos líderes católicos pediu-se que livremente apontassem sugestões de atividades para sermos 
de fato Igreja em estado permanente de missão. A equipe de tabulação organizou as milhares de sugestões em 
grupos temáticos, conforme segue (a relação completa das sugestões pode ser acessada solicitando-a no Centro 
de Pastoral ou pelo site da Arquidiocese https://arquidiocesedecuritiba.org.br/caminhosinodoeassembleia). 

Classificação Quest. Clero Quest. Fiéis Líderes Total Percentual

Atividades paroquiais 135 1131 1266 35,22%

Visitação 139 692 831 23,12%

Formação de Líderes 67 288 355 9,87%

Dimensão Social 31 248 279 7,76%

Juventude 17 177 194 5,40%

Pequenas Comunidades 38 149 187 5,20%

Sugestões ao Clero 28 155 183 5,09%

Eventos em locais públicos 8 150 158 4,39%

Mídia 7 135 142 3,95%

TOTAL 470 3125 3595 100,00%
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Legenda das sugestões: 
As atividades sugeridas pelos respondentes foram classificadas por palavras-chave, para nos ajudar estatistica-
mente. Em anexo, no final deste tópico, seguem todas as sugestões detalhadamente. Seria interessante, antes 
de responder a esta questão, ler as sugestões dadas pelo Povo de Deus sobre esta questão.  

• VISITAÇÃO: visitas missionária, assistenciais e de evangelização sobre a questão do estado permanente em 
missão. 

• ATIVIDADES PAROQUIAIS: atividades de reflexão sobre missões, a necessidade da realização de atividades 
efetivas de conversão pastoral e a acolhida. 

• FORMAÇÃO DE LÍDERES: formação geral (diversos assuntos), missionária, doutrinal e bíblica sobre a questão 
missionária.

• PEQUENAS COMUNIDADES: organização de pequenos grupos, celebrações e catequese.
• DIMENSÃO SOCIAL: a assistência aos mais necessitados, a promoção humana e a espiritualidade. 
• SUGESTÕES AO CLERO: bispos, padres e religiosos serem mais presença na vida das pessoas, organizar melho a 

escuta ao laicato, envolvimento e comprometimento dos padres com a causa missionária, incentivo ao laicato. 
• JUVENTUDE: atividades com jovens, dar visibilidade à juventude e realizar encontros sobre a questão missio-

nária com eles.
• EVENTOS EM LOCAIS PÚBLICOS: visitas a instituições, atividades ao ar livre com uso de artes
• MÍDIA: evangelização pelos MCS, informação e divulgação de atividades. 

PERGUNTA: 

46ª QUESTÃO: Quais destas muitas sugestões devem ser aplicadas? Selecionea que seria prioritária em nossa 
Paróquia para sermos de fato uma Igreja em estado permanente de missão. 
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