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VENHA REFLETIR CONOSCO  

A CONVERSÃO PASTORAL DA PARÓQUIA 

DIAS 21 E 28 DE MARÇO E 11 DE ABRIL (SÁBADO) 

16:00H às 18:00h 

O documento "Comunidade de comunidades: uma nova paróquia. A conversão pastoral da 

paróquia" apresenta as diretrizes do episcopado brasileiro para a Igreja no Brasil. Tem como 

objetivo iluminar o nosso ser Igreja, a sermos comunidade dos que vivem de Cristo Jesus, 

iluminados e guiados pela força e suavidade do Espírito Santo, acolhidos pela bondade 

materna do Pai. 

O conteúdo do Documento é exigente e desafiador. Propõe uma verdadeira transformação da 

paróquia. A expressão paróquia como comunidade de comunidades "é presença eclesial no 

território, âmbito para a escuta da Palavra, o crescimento da vida cristã, o diálogo, o anúncio, a 

caridade generosa, a adoração e a celebração. Através de todas as suas atividades, a paróquia 

incentiva e forma os seus membros para serem agentes da evangelização. É comunidade de 

comunidades, santuário onde os sedentos vão beber para continuarem a caminhar, e centro de 

constante envio missionário". 

Uma paróquia comunidade de comunidades é dinâmica, missionária. Ela necessita de uma 

conversão pastoral como nos lembra o Documento de Aparecida. Novo espírito, novo ardor, 

novas dinâmicas, pois a sua missão é "transmitir uma herança. (...) Para transmitir a herança é 

preciso entregá-la pessoalmente, tocar a pessoa para quem você quer doar, transmitir essa 

herança". 

A conversão da paróquia em comunidade de comunidades "consiste em ampliar a formação de 

pequenas comunidades de discípulos convertidos pela Palavra de Deus e conscientes da 

urgência de viver em estado permanente 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 desinstalar-se e ir ao 

encontro dos irmãos". 

Por meio deste Documento, que deverá ser estudado, refletido, assimilado e posto em prática, o 

episcopado brasileiro convoca a todos a darem sua contribuição responsável para 

apresentar um rosto de Igreja renovado e fiel aos ensinamentos de Jesus. 

 

FAÇA SUA INSCRIÇÃO E ADQUIRA O DOCUMENTO  

NA SECRETARIA PAROQUIAL 

 

Realização:  Ministério do Acolhimento – http://acolhimento.wordpress.com 


