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COMUNHÃO e PARTICIPAÇÃO

Pastoral 
Orgânica

UNIDADE NA DIVERSIDADE



PARÓQUIA IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA.
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Algumas perguntas:

Pastoral e evangelização 

são a mesma coisa?
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Missão Evangelizadora e Pastoral

Pastoral

Mt 28,19
ide e fazei discípulos

MISSÃO

Evangelização

Mc 16,15
ide e proclamai o evangelho

Em nosso trabalho devemos cuidar destas duas realidades.

Embora sendo complementares e parte de um mesmo conjunto de 

ações que chamamos de evangelização, existem ações distintas 

para cada um desses momentos ou etapa do processo 

evangelizador. (EN 17)



5

Evangelizar

Levar as pessoas responderem de forma 
positiva à proposta de Cristo e a assumirem 
como próprios os valores do Evangelho.

"Querigma"
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Pastoral:

Cuidado que Jesus, o Bom Pastor, tem pelo seu 
rebanho, através do seu Corpo Místico que é a 
Igreja
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Antigo Testamento:

 SL 22: “O Senhor é o Pastor...”

 SL 73: “Por que arde tua ira contra o rebanho?”

 SL 76: “Guiaste a teu povo como um rebanho”

 SL 78: “E nós, teu povo e rebanho...”

 SL 79: “Ó Pastor de Israel...”

 SL 94: “O rebanho que ele conduz”

 SL 99: “Seu povo e rebanho do seu pasto”

assim como o pastor conduz, guia e cuida do rebanho, o 
próprio Deus conduz, guia e cuida do seu povo, que lhe 
deve submissão, respeito e obediência.

 Pastor sempre significa relação com Javé
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Novo testamento:

 O Evangelho nos mostra:

Jesus, o Bom Pastor

 Mt 2, 6:   “que será pastor…”

 Mt 9, 36;  "Mc 6, 34: “ovelhas que não tem pastor…”

 Mt 25, 32: “assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos…”

 Mt 26, 31;  “Mc 14, 27: “ferirão o pastor e as ovelhas se 
dispersarão…” 
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missão da Igreja Corpo Místico de Cristo:

 Continuadora da missão evangelizadora e pastoral de Cristo

 Jo 21, 15-17

 Tu me amas?  Apascenta o meu rebanho.

O amor a Cristo é o fundamento da ação.

 É Cristo quem vive em mim. 

Cristo realiza a obra evangelizadora e pastoral
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missão da Igreja Corpo Místico de Cristo

 A Ação pastoral da Igreja é ação de Cristo.

 Portanto não é ação desse ou daquele grupo, movimento ou 
pastoral.

 As pastorais, os movimentos, ou determinadas espiritualidade. 
só tem razão de ser em comunhão com a Igreja, Corpo místico 
de Cristo.

 É ai que se fundamenta a Pastoral de Conjunto
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pastoral orgânica ou de conjunto

 O termo orgânico nos lembra um corpo vivo. Cada célula do corpo 

depende da unidade do todo e o todo depende do funcionamento de 

cada célula. 

 Cada órgão depende do funcionamento dos outros, e assim, podemos 

fazer uma analogia com “o câncer” que é o resultado de uma célula 

rebelde que passa a viver um mundo a parte multiplicando-se 

desordenadamente, quebrando a harmonia do funcionamento do 
corpo.
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pastoral orgânica ou de conjunto

NÃO É: uma nova pastoral a ser implantada na Igreja, 

nem uma Pastoral específica, alinhada às outras 

pastorais, como a da Saúde, a do Menor, carcerária, 

juventude, família, dentre tantas.

 Nasceu na trilha de renovação eclesial efetuada pelo Concílio Vaticano II, a partir da 

compreensão de que a Igreja é uma rede de comunidades de irmãos e irmãs, cuja ação pastoral 

se dá de forma global, orgânica e articulada. 

 Trata-se de uma mentalidade, um espírito que norteia a ação evangelizadora das 
dioceses. 
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pastoral orgânica ou de conjunto

Devemos entendê-la como um esforço de
aglutinação e articulação de metas e princípios
na ação evangelizadora.

À Pastoral de Conjunto, cabe a tarefa de
promover a unidade na Igreja.

Estabelecer o alicerce da estrutura pastoral
calcada numa espiritualidade de comunhão.
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pastoral orgânica ou de conjunto

A Assembléia Geral dos Bispos do Brasil, ocorrida em Aparecida(SP),
de 11 a 18 de abril de 2016, aprovou as diretrizes que compreendem
o quadriênio 2015-2019, assim definido no objetivo:

Evangelizar, a Partir de Jesus Cristo, na força do

Espírito Santo, como Igreja discípula, missionária,

profética e misericordiosa, alimentada pela Palavra de

Deus e pela Eucaristia, à luz da evangélica opção

preferencial pelos pobres, para que todos tenham vida,

rumo ao Reino definitivo.
Objetivo Geral da Ação Evangelizadora no Brasil  2015 -2019 
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pastoral orgânica ou de conjunto

O objetivo da Pastoral de Conjunto não é padronizar as pastorais nem
desfigurar a variedade dos dons, carismas e serviços presentes nas
comunidades.

A busca da unidade não abafa a criatividade nem a ação do Espírito Santo.

Cada grupo ou movimento eclesial, com sua espiritualidade e objetivos
específicos, coloca-se em sintonia com as metas que a Igreja como um todo
deseja alcançar.

Assim se configura a espinha dorsal, na qual fraternalmente se equilibram os
membros do Corpo de Cristo, que é a Igreja, dispostos a caminhar numa
perspectiva da pastoral orgânica:
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pastoral orgânica ou de conjunto

aposta-se na eficácia dos Conselhos de Pastorais como instrumento
articulador da evangelização;

renuncia-se as interpretações pessoais, do subjetivismo e do
espontaneismo;

abandona-se o espírito de “grupismo”,

as pastorais isoladas entram numa salutar crise de identidade, que as
reconduz ao núcleo de uma ação missionária pautada pela ajuda mútua;

desmontam-se os esquemas internos de competição e concorrência
pastorais.
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pastoral orgânica ou de conjunto

Os planos pastorais elaborados em nossas dioceses, a partir das
diretrizes da CNBB, serão sempre um rascunho dos nossos sonhos.

Servirão, por algum tempo. Outros planos de PASTORAL DE
CONJUNTO deverão surgir.

Inspirações e estratégias serão aperfeiçoadas e falhas corrigidas
nas assembléias e sínodos diocesanos.

O que está afixado no papel caducará, mas a chama do desejo de
levar as pessoas à plena comunhão de vida com Deus não poderá
se extinguir.
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pastoral orgânica ou de conjunto

“PASTORAL ORGÂNICA” ou “PASTORAL DE CONJUNTO”
são apenas nomes que damos ao esforço de evangelizar em
mutirão: leigos, leigas, religiosos, religiosas e a hierarquia, em
comunhão orgânica e missionária, a serviço da vida e da justiça.

“ É a ação de todas as forças vivas da Igreja ( pastorais,
movimentos, associações, serviços, etc ) buscando o mesmo
objetivo.” ( definição Pe. Vanzela )
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Enfim

Pastoral orgânica ou de conjunto

“É a organização da ação da igreja, nos vários níveis, 

estruturas, situações e dimensões, e ao mesmo tempo, a 

busca comum das necessidades pastorais urgentes e dos 

meios mais adequados para responder essas 

necessidades”. 
(Estudos da CNBB 41)
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pastoral orgânica ou de conjunto

SUGESTÃO

PASSO-A-PASSO 
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pastoral orgânica ou de conjunto

1) Conhecimento recíproco

2) Conhecimento de fazer acontecer a integração:

3) Integração não é fusão

4) Encontros com os agentes/membros das duas (ou mais) faixas

5) Ter uma agenda mínima em comum

6) Preocupar-se com a formação permanente de seus agentes

7) Fazer tudo por amor e em espírito de serviço

8) Uma visão eclesial segundo o modelo dos Atos dos Apóstolos

9) Envolver toda comunidade

10) Urgência da integração
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Resumindo

A Pastoral Orgânica visa:

 Integrar forças, evitando desperdício e falta de relacionamento;

 Possibilitar o relacionamento de estruturas, setores, conselhos, 

comissões, etc..;

 Favorecer ações articuladas e coordenadas;

 Dar maior eficiência à ação;

 Encontrar respostas adequadas aos desafios da realidade.
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fatores que contribuem

para fragmentação pastoral

1. Ausência de um ideal comum

2. Ausência de planejamento pastoral

3. Ausência de instrumentos

4. A importação dos subsídios
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fatores que contribuem

para fragmentação pastoral

Acabam no fragmentarismo: 

diversos conteúdos métodos, modelos de igreja, diversas 

linguagens, circulam dentro da mesma unidade eclesial e pastoral. 

E toda essa diferença dificulta traçar e alcançar um objetivo 

comum, um trabalho em conjunto, dificulta o diálogo e a comunhão 
diocesana. 
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Pontos Importantes:

 Que cada cristão, agente de pastoral, coordenador de pastoral e de 

movimento apostólico, adquira consciência da necessidade de 

servir em comunhão, eliminando assim o individualismo na 

caminhada pastoral.

 A necessidade de uma espiritualidade de comunhão na vivencia 

cotidiana como bem ensinou o Papa João Paulo II  na carta 

apostólica: Novo Millenio Ineunte.

 A conversão pessoal e do grupo ou comunidade à necessidade 
desta unidade na diversidade na missão única da igreja



Comunidade de comunidades


