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A Nova Paróquia:  

os desafios pertinentes à criação, formação e administração numa perspectiva de 
“comunidade de comunidades” 

 

Rodrigo Fernando Alves 

 

RESUMO 

Nos últimos anos, a Igreja abordou o tema da paróquia e refletiu acerca da necessidade 

de sua renovação, para que se torne “Nova Paróquia” – especialmente a partir do V CELAM 

(Documento de Aparecida), da Exortação Apostólica Evangelii Gaudium do Papa Francisco e 

do Documento 100 publicado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A 

presente dissertação trata da criação, da formação e da administração da Nova Paróquia no 

espírito do Concílio Vaticano II e dos desenvolvimentos eclesiais pós-conciliares, a fim de que 

seja “comunidade de comunidades”. A proposta de conversão atinge todos os estágios da Nova 

Paróquia, desde seu nascimento até a maturidade. O primeiro capítulo disserta sobre a criação 

da Nova Paróquia, comparando a forma como as paróquias e dioceses foram erigidas na história 

do Brasil com as propostas atuais – tais como: considerar a realidade e as demandas do Povo e 

a região, ampliar os espaços de diálogo, pautar-se na melhoria da atividade evangelizadora 

como critério, buscar auxílio nas ciências humanas e sociais, etc. O olhar que deve conduzir 

esse processo é o do discípulo-missionário. Além disso, a efetivação da Nova Paróquia depende 

diretamente da conversão dos seus sujeitos (pároco, vigários, diáconos, religiosos, leigos, entre 

outros). O segundo capítulo trata da formação da Nova Paróquia como caminho de maturidade, 

a fim de que se torne “comunidade de comunidades”, “família de famílias”. A formação na 

perspectiva da Trindade, a disposição para o diálogo, para a missão e a comunhão são linhas-

mestras essenciais que moldam a identidade da Nova Paróquia na contemporaneidade, cada vez 

mais conectada em rede. O terceiro capítulo aborda a dimensão da administração paroquial, 

aspecto através do qual a Nova Paróquia testemunha sua espiritualidade e os valores do Reino 

de Deus. A Nova Paróquia é chamada a ser aberta e transparência, com uma gestão eficaz, 

cristã, planejada e participativa. 

Palavras-chave: Nova Paróquia, Comunidade de comunidades, conversão pastoral, 

evangelização, administração paroquial. 



	
 

The New Parish: 

The challenges related to the creation, formation and administration from the 
perspective of "community of communities" 

 

Rodrigo Fernando Alves 

 

ABSTRACT 

 In recent years, the Catholic Church has addressed the theme of the parish and reflected 

on the need for its renewal to become "New Parish" - especially after V CELAM (Document 

of Aparecida), Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium by Pope Francis and of Document 

100 published by the Brazilian Bishops' Conference (CNBB). This dissertation deals with the 

creation, formation and administration of the New Parish in the spirit of the Second Vatican 

Council and post-conciliar ecclesial developments in order to be a "community of 

communities". The conversion proposal reaches all stages of the New Parish from birth to 

maturity. The first chapter discusses the creation of the New Parish, comparing how parishes 

and dioceses were erected in Brazilian history with current proposals - such as: considering the 

reality and demands of the people and the region, expanding the spaces for dialogue, to focus 

on the improvement of the evangelizing activity as a criterion, to seek help in the human and 

social sciences, etc. The vision that must lead this process is that of the disciple-missionary. In 

addition, the implementation of the New Parish depends directly on the conversion of its 

subjects (parish priests, vicars, deacons, religious, laity, among others). The second chapter 

deals with the formation of the New Parish as a path of maturity, in order to become a 

"community of communities", "family of families". Formation in the perspective of the Trinity, 

the disposition for dialogue, mission and communion are essential guidelines that shape the 

identity of the New Parish today, increasingly networked. The third chapter addresses the 

dimension of parish administration, an aspect through which the New Parish witnesses its 

spirituality and the values of the Kingdom of God. The New Parish is called to be open and 

transparent, with effective, Christian, planned and participatory management. 

Keywords: New Parish, Community of communities, pastoral conversion, evangelization, 

parish administration. 
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INTRODUÇÃO 
	

	

	 O cenário do pós-Concílio Vaticano II foi marcado pela confluência de novas 

perspectivas para a pastoral da Igreja. No âmbito teológico, multiplicaram-se as “teologias do 

genitivo”, cujo intento era a aplicação da teologia à realidade social, política, cultural. Teologias 

famosas desse período são a teologia da libertação latino-americana e a teologia política 

europeia. No âmbito ministerial, a Igreja reviu a teologia do laicato e a teologia do sacerdócio, 

mas sem grandes mudanças estruturais. Dois sínodos das décadas de oitenta e noventa foram 

importantes nesse sentido, culminando nos documentos Christifideles laici e Pastores Dabo 

Vobis. No âmbito da vida comunitária, contudo, a estrutura paroquial foi amplamente 

questionada – tanto pela teologia como pela participação popular. 

 O Concílio Vaticano II (1962-1965) abordou, em sua eclesiologia, a identidade e a 

missão do episcopado e das dioceses, tratando da paróquia de forma mais restrita e colateral. 

Nos textos conciliares, as referencias à paróquia dizem respeito, sobretudo, a duas 

características da mesma: a paróquia como lugar da visibilidade da Igreja e a paróquia como 

representação da Igreja1.  

Ora, o período do pós-Concílio assistiu a diversos movimentos em torno da paróquia. 

Em primeiro lugar, houve um desabrochar do apostolado do laicato e da vida pastoral. Por outro 

lado, porém, surgiram alternativas de vivência da fé católica para além da estrutura paroquial. 

É o caso das CEB’s (Comunidades Eclesiais de Base), dos grupos de oração da RCC 

(Renovação Carismática Católica) e das Novas Comunidades. As CEB’s cresceram em 

demasia, de modo que a maioria das Igrejas particulares conheceram em seu ínterim a força 

desse fenômeno. Igualmente, o movimento de Renovação Carismática expandiu-se 

copiosamente, originando as Novas Comunidades – dentre as quais temos algumas famosas: 

Comunidade Shalom, Comunidade Canção Nova e Comunidade Toca de Assis. 

 A teologia da libertação começou a sonhar, a partir da experiência das CEB’s, com uma 

verdadeira eclesiogênese2. As CEB’s eram tidas como um modelo que teria potencial para 

substituir a instituição paroquial – para alguns, já caduca. Da Igreja com CEB’s passar-se-ia à 

																																																													
1 Cf. CONCÍLIO VATICANO II. Decreto Ad Gentes. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1965, n. 37. Ver 
também CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Dogmática Lumen Gentium. Vaticano: Libreria Editrice 
Vaticana, 1964, n. 26. 
2 Cf. BOFF, Leonardo. Eclesiogênese: a reinvenção da Igreja. Rio de Janeiro: Record, 2008. 
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Igreja de CEB’s. As características dessa nova organização seriam: poder de governo eclesial 

exercido pelos animadores populares conjuntamente com os ministros ordenados, a Igreja como 

rede de partilhas e de comunidades, os pobres como instância de autocrítica interna da Igreja3. 

 Nesse período, embora não se possua números precisos, é fácil notar – em uma simples 

busca pelos acervos das bibliotecas – que a paróquia foi pouco tematizada pelas publicações e 

revistas latino-americanas de teologia se comparada com as CEB’s. O fracasso da paróquia 

parecia iminente, com seu prazo de validade se esgotando. Contudo, a paróquia ainda era o 

lócus religioso da vivência da piedade popular e das devoções santorais. 

Porém, para piorar a situação, o boom das igrejas evangélicas neopentecostais na década 

de 90 e no início do ano 2000 desafiava o modus (ou a ars) celebrandi da Igreja Católica, 

acusada pelos líderes evangélicos como “fria”, “monótona”. Chegou-se à seguinte máxima, 

proferida por um desses líderes: que na Igreja Católica adorava-se o Deus morto, crucificado, 

enquanto nas igrejas evangélicas adorava-se o Deus vivo, operador de milagres e prodígios. 

Nessa brevíssima linha do tempo, muitos cenários ficaram de fora, embora possuam 

grande importância: as mudanças políticas ocorridas no Brasil (ditadura militar e 

redemocratização), a conjuntura mundial (fim da Guerra Fria e a forte influência do estilo de 

vida norte-americano no Brasil, a globalização), entre outros. 

 Entrementes, as agitadas marés passaram e as paróquias brasileiras permaneceram em 

pé, decididamente transformadas pelas experiências históricas. Hoje a paróquia revela-se, como 

escreveu o Papa Francisco, como uma instituição extraordinariamente “plástica”4, capaz de 

acolher em si as inúmeras espiritualidades que se desenvolveram no seio da Igreja. Os influxos 

da espiritualidade carismática, libertadora, conservadora, mística, devocional, encontram 

acolhimento nas paróquias. Além disso, a paróquia parece realizar sua vocação de Domus 

Ecclesiae, acolhendo em si as diversas faixas etárias: crianças, jovens, adultos, idosos e 

famílias. 

 Atualmente podemos dizer que a Igreja lança um novo olhar sobre a paróquia, um olhar 

cheio de fé e otimismo. Por isso a paróquia entra na fila dos grandes temas eclesiais aos quais 

se propõe a renovação, tais como a (nova) evangelização (João Paulo II) e o (novo) ardor 

missionário (Documento de Aparecida). Propõe-se que a paróquia engendre um salto 

																																																													
3 Cf. LIBÂNIO, João Batista. A teologia da libertação. In: ALMEIDA, Edson Fernando de; NETO, Luiz Longuini 
(Orgs.). Teologia para quê? Temas teológicos contemporâneos. v. 1. Rio de Janeiro: Instituto Mysterium, 2007, 
p. 50. 
4 Cf. FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 28. 
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qualitativo, tornando-se Nova Paróquia, “comunidade de comunidades” e “família de famílias” 

(Documento de Aparecida, Documento 100). 

 A Igreja propõe a conversão e a renovação das paróquias brasileiras. Afinal, não é 

porque a paróquia sobreviveu às ondas contrárias das décadas anteriores que podemos afirmar 

que seu diagnóstico é excelente. Hoje as paróquias possuem novos desafios ligados ao tempo 

presente. Os fiéis (os filhos da grei paroquial) também são filhos deste cronos, mergulhados no 

caldo cultural que borbulha. O Papa Francisco faz uma lista desses desafios na Exortação 

Evangelii Gaudium: crescimento da falta de respeito e da violência, aumento da desigualdade 

social, início de uma “cultura do descartável” e de uma “economia da exclusão”, uma nova 

idolatria do dinheiro, ataques à liberdade religiosa, prevalência de uma “cultura do provisório” 

e das aparências, ameaça aos valores e virtudes, desenvolvimento de uma sociedade 

consumista, materialista e individualista, enfraquecimento do sentido de pecado pessoal e social 

e aumento do relativismo, desorientação generalizada dos jovens e adolescentes... A lista 

continua5.  São desafios aos quais a paróquia não pode escapar, os quais não se pode 

simplesmente ignorar. 

 Por isso a conversão da Nova Paróquia é imperativo atual. Conversão significa mudança 

de rumo e direção, mudar a mentalidade e o coração. Acerca disso escreve José Carlos Pereira: 

 
Não dá mais para permanecer num modelo de paróquia que desenvolve 
suas ações em torno da manutenção estrutural (o templo) e sacramental, 
sem compromisso com a vida de comunidade. Esse modelo de 
paróquia, ainda predominante no Brasil, não faz a diferença na 
sociedade, e se ela não faz diferença, não faz falta, e se não faz falta não 
tem razão de existir. Permanecer nesse modelo é assinar um atestado de 
fracasso na missão. Percebendo isso, o Documento 100 tratou de trazer 
para estudo e ação situações e elementos que são fundamentais para a 
renovação da paróquia, começando pela conversão pessoal e pastoral 
de todos, sobretudo de quem está à frente, como bispos, padres e demais 
agentes de pastoral, leigos e consagrados6. 
 

 A conversão da paróquia em “Nova Paróquia” é fundamental, pois responde à pergunta 

acerca do sentido da paróquia na sociedade atual. Ou seja, se a paróquia está conseguindo ser 

evangelizadora, contribuindo para a salvação de todas as pessoas e para a transformação social, 

tendo como meta o Reino de Deus. A missão da Nova Paróquia é grandiosa, pois em seus 

ombros está a própria missão evangelizadora da Igreja. 

																																																													
5 Cf. FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 52-
109. 
6 PEREIRA, José Carlos. Conversão pastoral: reflexões sobre o Documento 100 da CNBB em vista da renovação 
paroquial. São Paulo: Paulus, 2016, p. 22. 
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 O objetivo da presente pesquisa é mostrar quais são os elementos principais que 

acompanham a conversão da paróquia em três etapas de sua existência: a criação, a formação e 

a administração. Todas essas etapas precisam ser refletidas à luz dos novos cenários 

contemporâneos, tendo como norte referencial a caminhada da Igreja universal, latino-

americana e brasileira desde o Concílio Ecumênico Vaticano II, bem como o apelo renovador 

da Igreja para que a paróquia se constitua como “comunidade de comunidades” (Documento 

100). 

 O primeiro capítulo refere-se à criação da Nova Paróquia diante de novos contextos, 

buscando responder à seguinte questão: ainda faz sentido erigir paróquias com as mesmas 

motivações e do mesmo modo como se fazia há alguns séculos atrás? Quais motivações são 

importantes para a criação de uma Nova Paróquia – uma paróquia renovada? O que é importante 

considerar nesse processo? Quem deve decidir pela ereção de uma Nova Paróquia – apenas o 

bispo e alguns clérigos? Quais os perfis relevantes para a Nova Paróquia? 

 O segundo capítulo trata da formação da Nova Paróquia no horizonte do Concílio 

Vaticano II e das exigências do mundo atual. É processo de paideia (educacional), investimento 

nos leigos que objetiva a maturidade na fé e na vida cristã. A qualidade das ações pastorais 

também depende diretamente da formação dos sujeitos que atuam na paróquia. É necessário 

definir que princípios ou valores serão paradigma para a formação da Nova Paróquia. É a 

identidade como “comunidade de comunidades”? A identidade de discípulos-missionários? A 

perspectiva será de diálogo ou fechamento; de compromisso com os pobres e sofredores ou de 

afastamento dos problemas sociais?  

 Enfim, o terceiro capítulo aborda a dimensão administrativa da Nova Paróquia, que 

possui fundamentação bíblica em Jesus Cristo Pastor Bonus. A administração paroquial não 

deve ser atividade escusa, reservada a poucos: também ela urge ser renovada pelos valores do 

Reino de Deus, sendo testemunho da espiritualidade paroquial e da identidade como 

“comunidade de comunidades”. 

 Por detrás da proposta desta pesquisa, existe a convicção de que a conversão da paróquia 

deve contagiar todas as suas estruturas e processos, de modo que a Nova Paróquia possa 

manifestar em suas ações diversas (pastoral, liturgia, administração, incidência social) o seu 

rosto renovado pelo Espírito Santo. Além disso, não obstante este trabalho seja reflexivo, suas 

conclusões possuem incidência prática na vida paroquial. Longe de exaurir a temática em 

questão, esta pesquisa ambiciona meramente contribuir com a compreensão desse verdadeiro 

“universo em expansão” que é a reflexão acerca da renovação paroquial dentro das disciplinas 

de Teologia Pastoral e de Eclesiologia. 
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CAPÍTULO I 

A CRIAÇÃO DA NOVA PARÓQUIA DIANTE DE NOVOS CONTEXTOS 
	

	

Introdução 
	

	 O presente capítulo intenta situar a criação da Nova Paróquia dentro dos novos contextos 

que desafiam a ação evangelizadora. O Concílio Vaticano II revelou à Igreja a importância de 

buscar ler os “sinais dos tempos”, exercício que a tradição latino-americana assumiu através da 

utilização do método VER-JULGAR-AGIR.  No Brasil, durante longo tempo a ereção de 

paróquias e dioceses seguiu o modelo de colonização, tendo origem em capelas ou ermidas que 

foram erguidas, ou, ainda, por petição política das autoridades. Atualmente, o grande desafio é 

que a Nova Paróquia seja criada a partir de um olhar autêntico para a realidade: o olhar do 

discípulo-missionário.  

Além disso, a Igreja é chamada a considerar elementos importantes, tais como a situação 

social e econômica do território da Nova Paróquia, o aspecto urbano, cultural e rural, entre 

outros. Para essa leitura da realidade pode-se lançar mão das ciências humanas e sociais, bem 

como da tecnologia, por exemplo. A Nova Paróquia deve nascer a partir de adequado 

planejamento e conhecimento da realidade. 

 O primeiro capítulo também versa acerca daqueles princípios e paradigmas que devem 

nortear a Nova Paróquia, respondendo à pergunta basilar: qual o perfil desejado para a paróquia 

atualmente? A Igreja apresenta alguns elementos para esse discernimento: ser “comunidade de 

comunidades” e “família de famílias”, evangelizar no espírito do Concílio Vaticano II – com 

“novos sentimentos” e “nova mentalidade”. Outros indicadores interessantes são os quatro 

princípios de discernimento da realidade desenvolvidos na Doutrina Social da Igreja e utilizados 

com certa frequência pelo Papa Francisco. 

 Por fim, este capítulo trata dos sujeitos da Nova Paróquia, elencando os perfis e agentes 

indispensáveis para a renovação da mesma. Afinal, a paróquia renovada só é possível através 

da conversão pessoal e comunitária de seus membros. 

	

1. Precedentes à Criação da Nova Paróquia 
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1.1 Os sinais dos tempos lidos a partir do método “VER-JULGAR-AGIR" 
	

 A expressão “Signa temporum” (sinais dos tempos), embora possua radical bíblico em 

Mt 16,3, imortalizou-se após ser utilizada pelo Papa João XXIII na Constituição de convocação 

do Concílio Vaticano II – Humanae Salutis7. A partir disso, o método da Teologia Prática – ou 

Teologia Pastoral – não poderia mais prescindir do olhar para o mundo como lócus de sua 

reflexão. A Teologia Prática do século XX, bem como a Pastoral eclesial, não poderiam ser 

meramente dedutivas, ignorando o contexto social, mas prevalentemente indutivas – analisando 

a realidade a partir de Jesus Cristo. 

 O Concílio Vaticano II (1962-1965) foi um divisor de águas na História da Igreja. Santos 

escreveu que “o Concílio Vaticano II foi, antes de tudo, um Concílio da Igreja”8. Esta afirmação 

faz justiça ao próprio evento conciliar, cujo esquema central dos debates e discussões foi 

irrefutavelmente o De Ecclesia (Sobre a Igreja), conforme narra o historiador Giuseppe 

Alberigo9. Diferentemente do Concílio Vaticano I, marcado por discussões doutrinárias e 

dogmáticas (Dei Filius, Pastor Aeternus).  

É expressão comum dos teólogos que, no Concílio Vaticano II, “abriram-se as janelas” 

do Vaticano para o ar que estava fora, para o mundo circunvizinho. Ao contrário, como narra 

Giacomo Martina, o Concílio Vaticano I nasceu para referendar o Syllabus – a lista de 

condenações dos “erros” do modernismo – e fortalecer o poder papal10. Enquanto o Concílio 

Vaticano II, conforme apontam os discursos dos Papas João XXIII e Paulo VI, objetivava 

construir pontes e dialogar com o mundo; o Concílio Vaticano I ainda estava em luta contra o 

modernismo e em defesa da restauração de uma decadente “Cristandade”. Disse o Papa João 

XXIII na abertura do Concílio que a Igreja precisa falar “a todos os homens do nosso tempo, 

levando em conta os desvios, as exigências e as necessidades da vida moderna”11. 

 Após o Concílio Vaticano II, os próprios teólogos conciliares promoveram uma Igreja 

encarnada na história. Rahner, Ratzinger, Congar, De Lubac e Schillebeeckx defendem a 

concepção da Igreja como “sacramento da salvação”: ao mesmo tempo humana/divina, 

mistérica e histórica. O francês Chenu fala sobre L’Évangile dans le temps (“o Evangelho do 

																																																													
7 Cf. JOÃO XXIII. Constituição Apostólica Humanae Salutis. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1961, n. 4. 
8 SANTOS, Benedito Beni dos. O Projeto Teológico do Vaticano II. In: Revista de Cultura Teológica, São Paulo, 
v. 12, n. 48 (2004), p. 9. 
9 Cf. ALBERIGO, Giuseppe (Org.). História dos Concílios Ecumênicos. São Paulo: Paulus, 1995, p. 394-440. 
10 Cf. MARTINA, Giacomo. História da Igreja: de Lutero aos nossos dias. v. III: A Era do Liberalismo. São 
Paulo: Loyola, 2005, p. 260. 
11 JOÃO XXIII. Discurso de sua Santidade Papa João XXIII na abertura solene do SS. Concílio. Vaticano: 
Libreria Editrice Vaticana, 1962, n. 2. 
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tempo”) e a necessidade da contínua encarnação da Igreja na história profana. O período da 

teologia dedutiva já passou, bem como da Igreja entrincheirada contra a modernidade. Ele 

escreve: “são maus teólogos aqueles que, sepultados em seus in-fólios e em suas disputas 

escolásticas, não estão abertos para tais espetáculos [do tempo presente]”12. 

 A Igreja Latino-americana, inserida na vida sofrida dos mais pobres, a partir do Concílio 

Vaticano II consagrou o método “VER-JULGAR-AGIR” em sua reflexão teológica e nos 

documentos do seu episcopado. Narra o historiador da Igreja, Beozzo: 

 
A Gaudium et Spes, no Concílio Vaticano II, consolidou essa nova 
maneira de se fazer teologia, atenta às realidades do mundo moderno. 
Medellín deslocou a atenção para a realidade dos pobres e para o surdo 
clamor que brotava de sua miséria e, muitas vezes, para sua 
desesperação.  
Em Santo Domingo, os bispos e demais participantes foram 
formalmente proibidos de trabalhar segundo o consagrado método do 
“ver, julgar e agir”. Todas as comissões deviam iniciar suas reflexões 
pela teologia, para, em seguida, debruçar-se sobre a realidade que devia 
ser iluminada não à luz das ciências sociais, mas de uma difusa leitura 
pastoral da realidade13. 

 

 A censura que o método “VER-JULGAR-AGIR” sofreu em Santo Domingo, sob o 

pontificado do Papa João Paulo II, deve-se sobremaneira à forte suspeita de que o inferido 

método era “marxista” ou “dialético” (TESE-ANTÍTESE-SÍNTESE). Embora possam existir 

comparações errôneas, uma simples análise revela que são métodos completamente distintos. 

O método “VER-JULGAR-AGIR”, nascido no ambiente belga da Ação Católica antes do 

Concílio, não possui como critério de juízo a “Antítese” (como no método dialético), que é 

sempre negativa e oposta à tese, mas possui como critério perene Jesus Cristo e a tradição 

bíblica e eclesial. É um método não-alienante e fiel à ação cristã no mundo. Além disso, o 

método “VER-JULGAR-AGIR” foi definitivamente “canonizado” por João XXIII na Encíclica 

Mater et Magistra (1961): 

 
Para levar a realizações concretas os princípios e as diretrizes sociais, 
passa-se ordinariamente por três fases: estudo da situação; apreciação 
da mesma à luz desses princípios e diretrizes; exame e determinação do 
que se pode fazer para aplicar os princípios e diretrizes à prática, 
segundo o modo e no grau que a situação permite ou reclama. São os 

																																																													
12 SESBOÜÉ, Bernard. Karl Rahner: itinerário teológico. São Paulo: Loyola, 2004, p. 82. Ver também 
GIBELLINI, Rosino. A teologia do século XX. São Paulo: Loyola, 1998, p. 203. 
13 BEOZZO, José Oscar. A V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano em Aparecida: contextos 
sociopolítico e eclesial. In: Revista de Teologia e Ciências da Religião da Unicap, Recife, Ano VI, n. 6 (2007), p. 
9-10. 
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três momentos que habitualmente se exprimem com as palavras 
seguintes: “ver, julgar e agir”14. 

 

 Nas palavras de Francisco Catão, a originalidade do Documento de Aparecida foi 

resgatar o método “VER-JULGAR-AGIR” em continuidade com a tradição de Medellín e 

Puebla15. O Documento de Aparecida afirma que este método enriquece o trabalho teológico e 

pastoral da Igreja no continente, motivando a Igreja a assumir sua responsabilidade diante das 

realidades concretas do Povo16. Atualmente, o método “VER-JULGAR-AGIR” continua sendo 

um caminho de ligação entre a Igreja e a realidade, sendo utilizado de forma inominada, mas 

perceptível, pelo Papa Francisco na Encíclica Laudato Si’17. 

  

1.2 A paróquia no Brasil: história e convite à renovação 
	

A Igreja no Brasil não permanece indiferente a essa caminhada histórica. O recém-

lançado Documento 100 – Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia –, publicado em 

2014, inicia-se tendo como tema do Capítulo 1 o seguinte enunciado: “Sinais dos tempos e 

conversão pastoral”. O Documento 100 pode ser considerado uma resposta organizada e 

ardorosa dos Bispos do Brasil (CNBB) à Exortação do Papa Francisco Evangelii Gaudium 

(2013). Na Evangelii Gaudium o Papa pede uma conversão de toda a Igreja ao Evangelho, 

especialmente da Paróquia, que possui uma “grande plasticidade”. O Papa conclama a Paróquia 

a “reformar-se constantemente”18. 

 Quais são os “sinais dos tempos”? Como identificá-los acertadamente? Em primeiro 

lugar, é importante ressaltar que a análise depende do olhar. Não obstante a Igreja utilize-se dos 

métodos das ciências sociais e humanas, seu olhar para o mundo não pode ser meramente 

sociológico – disse o Papa Francisco19. O olhar para a realidade que circunda a Igreja deve ser 

o olhar do discípulo-missionário, cujo critério e medida é a Palavra de Deus, e cuja inspiração 

para discernir advém da força do Espírito Santo. 

																																																													
14 JOÃO XXIII. Carta Encíclica Mater et Magistra. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1961, n. 235. 
15 Cf. CATÃO. Francisco. Documento de Aparecida: uma proposta teológica? In: Ciberteologia, Ano III, n. 14 
(nov./dez. 2007), p. 61.  
16 Cf. CELAM. Documento de Aparecida. São Paulo: Paulus, 5 ed. 2008, n. 19. 
17 Cf. SOUZA. José Neivaldo. A Laudato Si’ na perspectiva do método: Ver, Julgar e Agir. In: Revista Perspectiva 
Teológica, Belo Horizonte, v. 48, n. 1 (jan./abr. 2016), p. 145. 
18 FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 28. 
19 Cf. FRANCISCO. Mensagens e homilias – JMJ, Rio 2013. Brasília: Ed. CNBB, 2013, p. 92. 
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 Portanto, na fonte do olhar eclesial para o mundo está a Bíblia como critério e uma 

espiritualidade pneumatológica como diferencial. O Documento 100 faz uma leitura do 

contexto brasileiro consoante à leitura da realidade efetuada pelo Documento de Aparecida. 

Segundo o Documento 100, observa-se o advento de novas tecnologias, entre as quais a 

informática; o crescimento da preocupação ecológica e ética (contra a corrupção, violação dos 

direitos humanos); a emergência da subjetividade, o individualismo e o consumismo; percebe-

se a dificuldade das pessoas de planejarem o futuro (cultura imediatista que prega o here and 

now – “aqui e agora”), a ausência do sentido da vida para muitos jovens; assusta a indiferença 

para com os pobres e miseráveis (que o Papa Francisco chama de “globalização da 

indiferença”20); o caos das grandes cidades e seus graves problemas desafiam as paróquias 

urbanas; o avanço do laicismo almeja impedir a religião de contribuir com a esfera pública, 

restringindo a fé aos espaços de culto21. 

Essa análise, não obstante se sirva das ciências sociais, reflete o olhar dos Pastores da 

Igreja no Brasil. Não é fruto de um olhar meramente analítico, mas que brota do sentimento 

pastoral – sentire cum populo, sentire cum ecclesia. A criação de uma Paróquia precisa 

considerar todos esses aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais. A motivação primeira 

da criação de uma Nova Paróquia deve ser a utopia pela “Nova Evangelização”. Esta expressão, 

usada por João Paulo II em 1983 (mas já presente no Documento de Medellín), revela a 

necessidade de um novo tipo de ação pastoral, que “passe de uma ‘pastoral de conservação’, 

com ênfase na sacramentalização (de cristandade), para uma pastoral transformadora, com 

ênfase na evangelização (de pós-cristandade)”22. 

Na história do Brasil, a criação de Dioceses e Paróquias foi feita durante longo período 

segundo o modelo de colonização. Com a união entre Trono e Altar, o catolicismo era religião 

oficial do Brasil colônia e do Brasil Império. Era o antigo paradigma de Cristandade, 

monocultural, em que a confessio fidei era mais um dado social que fé pessoal. “O catolicismo 

colonial aqui chegou com o lema “dilatar a fé e o Império”, no qual Estado e Igreja estavam 

unidos através do regime do padroado”23. 

 

																																																													
20 FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 54. 
21 Cf. CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 
11-27. 
22 BRIGHENTI, Agenor. Por uma Evangelização realmente nova. In: Revista Perspectiva Teológica, Belo 
Horizonte, v. 45, n. 125 (jan./abr. 2013), p. 84. 
23 AZZI, Riolando; HOORNAERT, Eduardo et al. História da Igreja no Brasil. v.1. São Paulo: Paulinas, 1983, p. 
163-164.  
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A organização paroquial começou lentamente quando, em 1534, D. 
João III dividiu a colônia em capitanias hereditárias. Nas cartas de 
doação os donatários tinham como direitos criar vilas, erigir freguesias 
etc. As primeiras vilas que prosperaram receberam do rei a ordem de 
erigir as primeiras paróquias. Outras paróquias tiveram sua origem em 
capelas ou ermidas. Em povoados mais desenvolvidos se construía uma 
igreja maior, e o sacerdote se intitulava vigário encomendado, pois era 
subsidiado pela comunidade local. Outras paróquias eram sustentadas 
pelos dízimos da fazenda real, e nas vilas de fundação régia, como a 
Bahia, a paróquia recebia um vigário perpétuo, pago pela Fazenda24. 

 

Desse modo, as Paróquias eram criadas de dois modos: ou “de cima para baixo”, com 

decisões político-religiosas e recortes territoriais com critérios vagos, ou nascendo de alguma 

devoção religiosa (a capela dedicada ao santo/santa que se torna futuramente paróquia). Um 

modelo que já não responde mais a tempos de pós-cristandade.  

Estudos que remontam ao ano 2000 revelam que a rede Paroquial brasileira é 

recentíssima. Mais de 62% das Paróquias existentes foram fundadas nos últimos 50 anos, ou 

seja, no pós-concílio, quando a Igreja começou a ser desafiada a ser comunidade. As outras 

quase 40% foram fundadas durante influxos de romanização na Igreja e tentativas de 

“restauração” do catolicismo25. 

 

1.3 O planejamento para a criação de uma “Nova Paróquia” 
 

A ereção (criação), supressão ou modificação de Paróquias é ipso iure direito do Bispo 

diocesano. O Código de Direito Canônico apenas prescreve que o Bispo “não erija, nem 

suprima paróquias, nem as modifique de modo notável, a não ser ouvindo o conselho 

presbiteral”26. Isso significa que a criação, modificação ou supressão de uma Paróquia é ação 

séria e importante, que deveria ao menos ser fruto de um consenso dos padres de que essa é a 

melhor alternativa evangelizadora.  

 Na atual conjuntura, novas e preocupantes realidades desafiam as Paróquias brasileiras, 

tornando-se motivações para a criação e multiplicação de novas Paróquias. Embora, por via de 

regra, as Paróquias sejam instituições territoriais27, há uma crescente “desterritorialização da 

fé”. Alguns católicos participam segundo o preceito da missa dominical, sem criarem vínculos 

																																																													
24 BARTHOLO, Maria Elisa Carvalho. Uma Presença Tardia: Raízes Históricas da Rede Paroquial Brasileira. In: 
Revista de Mestrado de História, Vassouras, v. 3, 2000, p. 248.  
25 BARTHOLO, Maria Elisa Carvalho. Op. cit., p. 261-262. 
26 CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO. São Paulo: Loyola, 11 ed. 2010, cân. 515 §2. 
27 Cf. CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO. São Paulo: Loyola, 11 ed. 2010, cân. 518. 
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que os comprometam com a comunidade. Outros até se comprometem com uma comunidade 

de fé, mas equidistante de sua residência, participando de uma Paróquia na qual não possuem 

domicílio, por motivos afetivos ou de identificação28. Há zonas territoriais que não contam com 

a presença católica, tornando-se majoritariamente “zonas evangélicas ou protestantes”. Nestes 

locais a presença católica faz-se urgente, de acordo com o cânon 213 do Código de Direito 

Canônico, “os fiéis têm o direito de receber dos Pastores sagrados, dentre os bens espirituais da 

Igreja, principalmente os auxílios da Palavra de Deus e dos sacramentos”29. Como escreveu 

Hervieu-Léger no clássico “O Peregrino e o Convertido”, a Igreja já não atua em tempos de 

fixação e freguesia, mas em época de mobilidade e dinamicidade das pessoas30. A Nova 

Evangelização, a proposta da CNBB e do Papa Francisco de uma “conversão pastoral e 

pessoal”, demonstram as tentativas da religião católica de que seus adeptos renovem sua adesão, 

sua filiação. A defesa da Paróquia feita pelo Papa Francisco na Evangelii Gaudium, superando 

o movimento da Teologia da Libertação que propunha a substituição da instituição paroquial 

pelas CEBS’s (vide a obra Eclesiogênese de Leonardo Boff) revela a aposta da Igreja na 

Paróquia. A instituição paroquial possui uma grande vantagem: ela comporta inúmeras 

espiritualidades eclesiais, é “católica” – universal – em seu acolhimento da pluralidade. A 

pluralidade da fé que se manifesta nas Paróquias é a fagocitose que renova a vida da própria 

Igreja31. 

 O Documento 100, citando o cânon 518 do Código de Direito Canônico, afirma que o 

mesmo admite circunstâncias legítimas para a criação de Paróquias não territoriais, seja em 

função do rito, da nacionalidade ou de outras razões pastorais. Essas “razões pastorais” 

precisam ser aprofundadas32. É fundamental que as Paróquias “nasçam da forma correta”, ou 

seja, “nasçam renovadas” – como no apelo de Jesus a Nicodemos em Jo 3,3. Significa que a 

Nova Paróquia deve ser planejada e nascida em um novo paradigma pastoral, que conjugue os 

apelos evangelizador, missionário, comunitário, libertador (social) e sacramental (litúrgico). O 

pedido do Documento de Aparecida, do Papa Francisco e reiterado no Documento 100 é que a 

																																																													
28 Cf. CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 
38-40. 
29 CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO. São Paulo: Loyola, 11 ed. 2010, cân. 213. 
30 Cf. HERVEU-LÉGER, Daniele. O Peregrino e o Convertido: a religião em movimento. Lisboa: Gradiva, 2005, 
p. 91-143. 
31 Cf. SANCHIS, Pierre (Org.). Catolicismo: Modernidade e Tradição. São Paulo: Loyola, 1992, p. 33. 
32 Cf. CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 
43. 
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Nova Paróquia – a Paróquia renovada – supere as estruturas obsoletas que já não favorecem 

mais a transmissão da fé33. 

 Isso se reflete no próprio modus nascendi das Paróquias a serem criadas. Em primeiro 

lugar, significa ir a campo conhecer o lugar em que a Paróquia será erigida, suas realidades – 

se é uma região predominantemente urbana ou rural, cuja população é majoritariamente 

católica, cristã ou sem filiação religiosa, se os católicos dessa região são comprometidos com 

comunidades, movimentos ou associações católicas ou beneficentes, se o perfil do fiel é 

devocional, engajado, tradicional... A Nova Paróquia não pode ser fruto de improvisos, mas ser 

a real encarnação da Igreja no meio do Povo. O próprio termo paróquia é derivado do grego 

paroikia e significa: “avizinhamento, ser vizinho” e “comunidade peregrina, de estrangeiros, 

forasteiros”34. É Igreja que vive “no meio das casas dos seus filhos e das suas filhas”35. 

 Nesse aspecto, é positivo o recurso das ciências sociais e das ciências humanas 

(sociologia, psicologia), o que não oblitera o olhar do discípulo-missionário e seu propósito 

evangelizador. Não se trata de um mero “Censo”, mas de genuína missão – aos moldes das 

missões de Paulo, grande fundador de comunidades. Além disso, é essencial conhecer a 

demanda dos Bairros/Regiões da Paróquia: Qual a principal atividade econômica? Onde a maior 

parte dos trabalhadores trabalha (campo, empresas específicas)? 

Entretanto, o “VER” não pode aprisionar-se no aspecto da territorialidade: é preciso 

olhar além-fronteiras, para os fiéis que estão presentes nas mídias sociais (WEB) ou em outros 

territórios físicos, mas vivem a fé e se encontram no território no qual a Paróquia será erigida. 

A Internet é “outro território”, no qual a sociabilidade acontece de um modo especial, com 

trocas simbólicas e relações de poder – o virtual é real36. Tudo isso servirá para que a Igreja 

proceda uma verdadeira encarnação, reconhecendo o perfil dos filhos e filhas que servirá. Esse 

perfil é complexo e multifacetado, e irá orientar a ação evangelizadora em todas as suas 

dimensões. Qual o público a ser atendido pelas Pastorais sociais? Quais os melhores horários 

para que as celebrações litúrgicas sejam participadas? Quais os melhores horários para o 

atendimento de Confissões e Aconselhamentos? O “VER” fundamentado possibilita o 

“JULGAR” acertado e o “AGIR” paroquial mais evangelizador e qualitativo. “AGIR” que não 

é mais meramente pautado pela agenda do(s) presbítero(s) e dos agentes de pastoral, mas pelas 

																																																													
33 Cf. CELAM. Documento de Aparecida. São Paulo: Paulus, 5 ed. 2008, n.365. Ver também CNBB. Comunidade 
de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 38-40. 
34 FLORISTÁN, Casiano. Para compreender la Parroquia. Estella: Editorial Verbo Divino, 1998, p. 6. 
35 FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 28. 
36 Cf. NUNES, Márcia Vidal; OLIVEIRA, Catarina T. Farias de. Cidadania e cultura digital: apropriações 
populares da Internet. Rio de Janeiro: E-papers, 2011, p. 180. 
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necessidades do Povo de Deus. A Nova Paróquia, criada a partir do “VER” encarnado e 

missionário, desenvolve a eclesiologia do Concílio Vaticano II: uma Igreja a serviço do Povo 

de Deus e do gênero humano37. 

 

2. Paradigmas indispensáveis na criação da Nova Paróquia 
 

2.1. A proposta: ser “comunidade de comunidades”, “família de famílias” 
 

 A própria expressão “Nova Paróquia” sugere sintonia com os mais recentes 

desenvolvimentos eclesiológicos e pastorais da Igreja. Outros paradigmas recentes ameaçam o 

futuro da Nova Paróquia: é o caso de modelos como o apologista (de combate ao mundo - 

neocristandade), o secularista e o liberacionista (de encantamento com a modernidade), 

descritos pelo teólogo Agenor Brighenti38. 

Como foi abordado anteriormente, a Nova Paróquia é proposta em consonância com a 

caminhada pastoral da Igreja desde o Concílio Vaticano II, passando pela eclesiologia latino-

americana (Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida) e as exigências dos últimos papas 

(João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco). Insiste-se na inserção da Igreja 

na história, sua encarnação e presença servidora no mundo. A Nova Paróquia é aquela que tem 

por programa central a Nova Evangelização. “A Igreja na América Latina se entende destinada 

à missão, sua razão de ser é o anúncio do Evangelho, isto implica, em primeiro lugar, que a 

Igreja tem seu centro fora de si mesmo, ela é excêntrica, no sentido de que não existe para si 

mesma”39. 

Depois do Concílio Vaticano II, houve uma tentativa de mapear os “modelos de ação 

pastoral” e tentar enquadrar cada Paróquia existente em um paradigma. Teólogos e pastoralistas 

como Castillo, Casiano Floristán e Hans Küng40 escreveram textos importantes nesse sentido. 

Os modelos clássicos apresentados eram quatro: tradicional (sacramentalista), comunitário, 

evangelizador e libertador. Em 1988 a Comissão episcopal para a Doutrina da Fé na Espanha 

redigiu uma nota alertando para o perigo de esses modelos absolutizarem uma visão parcial do 

																																																													
37 Cf. CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 
1965, n. 11. 
38 Cf. BRIGHENTI, Agenor. Por uma Evangelização realmente nova. In: Revista Perspectiva Teológica, Belo 
Horizonte, v. 45, n. 125 (jan./abr. 2013), p. 90-94. 
39 CIPOLINI, Pedro Carlos. Eclesiologia latino-americana. In: SOUZA, Ney de (Org.). Temas de teologia latino-
americana. São Paulo: Paulinas, 2007, p. 93. 
40 Cf. GUERREIRA, Julio A. Ramos. Teología Pastoral. Madrid: BAC, 1995, p. 123. 
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mistério da Igreja41. Atualmente, não se busca identificar as Paróquias com este ou aquele 

modelo, mas percebe-se que uma mesma Paróquia comporta características de diversos 

modelos em sua riqueza eclesial.  

 Após compreender a importância do “VER”, ou seja, da abertura da Nova Paróquia aos 

sinais dos tempos e aos novos contextos e desafios da pós-modernidade; da pertinência do 

método indutivo (ciências sociais e humanas) como auxílio ao olhar pastoral do discípulo-

missionário, é possível voltar-se para os critérios de discernimento da realidade. Quais os 

critérios pastorais fundamentais para “JULGAR” a realidade e planejar a ação pastoral (AGIR)? 

A Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, o Documento de Aparecida e o Documento 100 

oferecem os critérios de discernimento atuais para que a Nova Paróquia possa desenvolver sua 

identidade e sua missão evangelizadora. 

 Em primeiro lugar, há uma proposta muito clara desde a Conferência de Santo 

Domingo42 para a Paróquia: ser comunidade de comunidades. Essa identidade propositiva foi 

reforçada e desenvolvida pelo Documento de Aparecida43 e pelo Documento 100 da CNBB. 

Propor como característica axial da Nova Paróquia que ela seja “comunidade de comunidades” 

significa o que fora refletido acima: que a Paróquia seja excêntrica (descentralizada da Matriz), 

com pequenas comunidades vivas e fortalecidas na vivência do Evangelho. Contudo, na 

Exortação Pós-Sinodal Amoris Laetitia , Francisco avança ao definir a Paróquia como “família 

de famílias”44. É bem verdade que a definição “família de famílias” já havia sido utilizada pelo 

Documento de Aparecida para referir-se às comunidades eclesiais45.  

Mas a grande novidade diz respeito à afirmação da Paróquia como uma grande família 

de famílias, algo que o V CELAM não faz. Essas afirmações não são meras definições, são 

também propostas que navegam entre o faktum (o real que já existe) e uma proposta (por isso 

também é uma identidade propositiva, um perfil a ser construído). Quando o Papa Francisco 

escreve que a Paróquia é “família de famílias”, não está apenas dizendo o óbvio – que a 

Paróquia é composta de famílias, e que a família é a celula mater da Igreja e da Paróquia. Uma 

leitura atenta da Amoris Laetitia aponta para a necessidade da pastoral da Nova Paróquia estar 

mais encarnada na concretude das famílias, de seus desafios e situações. Um acompanhamento 

pastoral mais concreto, encarnado, personalizado46. No seu prefácio do livro-entrevista O Sal 

																																																													
41 Cf. COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA DOCTRINA DE LA FE. Sobre usos inadecuados de la expresión 
“modelos de Iglésia”. Madrid: s.n., 1988. 
42 Cf. CELAM. Conclusões de Santo Domingo. São Paulo: Loyola, 11 ed. 1997, n. 58. 
43 Cf. CELAM. Documento de Aparecida. São Paulo: Paulus, 5 ed. 2008, n. 309. 
44 FRANCISCO. Exortação Apostólica Amoris Laetitia. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2016, n. 202. 
45 Cf. CELAM. Documento de Aparecida. São Paulo: Paulus, 5 ed. 2008, n. 119. 
46 Cf. FRANCISCO. Exortação Apostólica Amoris Laetitia. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2016, n. 300. 
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da Terra, o jornalista Peter Seewald relata que, certa vez, perguntou ao então cardeal Joseph 

Ratzinger quantos caminhos existem, ao todo, para Deus. A resposta foi inusitada para ele – 

Ratzinger disse, instantaneamente, “tantos quanto há pessoas”47. Poderíamos dizer também: 

“tantos quanto há famílias”. 

 

2.2. Quatro princípios de discernimento da realidade 
	

Além dessa identidade propositiva da Nova Paróquia, há quatro princípios de 

discernimento da realidade social que o Papa Francisco apresenta na Exortação Apostólica 

Evangelii Guadium, retirados da Doutrina Social da Igreja48. Segundo o Papa, eles constituem 

“o primeiro e fundamental parâmetro de referência para a interpretação e o exame dos 

fenômenos sociais”49. Não há dúvidas de que o Papa Francisco considera esses paradigmas de 

leitura da realidade como imprescindíveis: “(...) o primeiro e fundamental parâmetro (...)”. 

Entrementes, o fato curioso é que o Papa retoma estes princípios na Introdução da Exortação 

Amoris Laetitia50, apresentando os mesmos como critérios de discernimento pastoral – e não 

somente social. Ainda mais: na Encíclica Laudato si’ o Papa recorda estes princípios também51. 

São ferramentas de discernimento da realidade oferecidas à Igreja que ele mesmo utiliza 

sistematicamente no juízo pastoral e social. O historiador da Igreja Ney de Souza mostra que 

estes princípios já eram percebidos por grandes personalidades do Concílio Vaticano II, como 

João XXIII e Paulo VI52. São, portanto, princípios eclesiológicos. 

 Assim, podemos dizer que estes quatro princípios são um paradigma para o projeto 

eclesiológico e pastoral da Nova Paróquia. São estes: O tempo é superior ao espaço; a unidade 

prevalece sobre o conflito; a realidade é mais importante do que a ideia; o todo é superior à 

parte. O que isso significa “na prática”?  

O tempo é superior ao espaço: significa que a Nova Paróquia deve resistir às tentações 

do poder e do imediatismo para priorizar os processos. “Dar prioridade ao tempo é ocupar-se 

																																																													
47	RATZINGER, Joseph; SEEWALD, Peter. O Sal da Terra: o cristianismo e a Igreja católica no limiar do terceiro 
milênio. Rio de Janeiro: Imago, 1997, p. 8. 
48 Cf. FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 221. 
49 PONTIFÍCIO CONSELHO “JUSTIÇA E PAZ”. Compêndio da Doutrina Social da Igreja. São Paulo: Paulinas, 
2005, n. 161. 
50 Cf. FRANCISCO. Exortação Apostólica Amoris Laetitia. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2016, n. 3, n. 
261. 
51 Cf. FRANCISCO. Carta Encíclica Laudato Si’. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2015, n. 198. 
52 Cf. SOUZA, Ney de; GOMES, Edgar da Silva. Os Papas do Vaticano II e o diálogo com a sociedade 
contemporânea. In: Revista Teocomunicação, Porto Alegre, v. 44, n. 1 (jan./abr. 2014), p. 5-27. 
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mais com iniciar processos do que possuir espaços”53. Existe a tentação de a Paróquia preferir 

estabelecer-se na zona de conforto da velha “pastoral de conservação”, cultivando os mesmos 

laços de poder com os mais ricos e influentes. Iniciam-se projetos desafiadores (com os mais 

vulneráveis, projetos missionários, com grupos difíceis de trabalhar) e, como eles demoram a 

dar resultados, logo são cortados. A impaciência na pastoral não gera frutos, só dissabor.  

A Nova Paróquia compreende que a Nova Evangelização é processo a ser planejado, 

respeitado, continuado e fidelizado. A dificuldade atual de se falar de “catequese permanente” 

e “formação continuada” dos leigos e leigas é a noção negativa que as pessoas possuem de 

processo. O planejamento pastoral comporta processos com duração a curto (período mensal), 

médio (período semestral) e longo prazo (período anual). Outrossim, a consciência de processo 

poderia ser trabalhada para a conversão permanente da Nova Paróquia, de modo que antigas 

lideranças não cristalizem velhos vícios. Desde quando nos inserimos na comunidade de fé, até 

a morte, a conversão pessoal e comunitária deve desenvolver-se. “A iniciação cristã conduz a 

um processo de formação e de introdução da pessoa na comunidade eclesial e ao seguimento 

de Jesus Cristo, porém, infelizmente, é comum constatarmos que aquilo que normalmente seria 

um processo de iniciação, torna-se um processo de conclusão”54. 

 A unidade prevalece sobre o conflito. Este princípio eclesiológico foi bastante 

exercitado no Concílio Vaticano II pelo Beato Paulo VI, que através da Nota explicativa prévia 

tentou harmonizar toda a assembleia conciliar para que a Constituição Lumen Gentium 

representasse a voz em uníssono dos Pastores da Igreja55. É um critério decisivo para a Nova 

Paróquia, enquanto “Comunidade de comunidades”, dar testemunho da unidade na pluralidade 

de suas riquezas. Significa na prática que o Pároco ou a comunidade não caminham de modo 

autônomo ou em constante desentendimento, mas buscam a paz e a concórdia. A Nova Paróquia 

nascente precisa ser testemunho cristão de comunhão.  

O princípio da Communio (comunhão) desponta como o princípio mais importante no 

Código pós-Conciliar de 1983, conectando-se diretamente com a antropologia e a eclesiologia 

cristãs. “O homem é criado para estar em comunhão com Deus e com os irmãos, e isso se realiza 

na Igreja, que é o sacramento, instrumento eficaz de tal comunhão”56. A Nova Paróquia 

manifesta a polivalência da communio em todos os seus níveis: communio fidelium, communio 

																																																													
53 FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 223. 
54 ALMEIDA, Antônio José de; LOPES, Adriely Sandri Lisboa. A formação dos cristãos leigos e leigas em vista 
da sua missão no mundo à luz do Magistério da Igreja. In: Caderno Teológico da PUC-PR, Curitiba, v. 1, n. 1 
(2013), p. 62. 
55 Cf. ALBERIGO, Giuseppe (Org.). Op. cit., p. 428. 
56 GHIRLANDA, Gianfranco. Introdução ao Direito Eclesial. São Paulo: Loyola, 1998, p. 111. 
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eucharistica, communio espiritualis, communio fraterna, hierarchica communia, ecclesiastica 

communio. Na prática, essa comunhão se revela na existência de instâncias comunitárias 

participativas, como o Conselho de Pastoral Paroquial (CPP), o Conselho para Assuntos 

Econômicos Paroquiais (CAEP) e a realização periódica de Assembleias Paroquiais57. Ora, o 

belo desafio a ser enfrentado é o testemunho da unidade com participação do laicato, e não a 

unidade autoritária – uma “uniformidade”. Libânio afirma: “O autoritarismo fecha a questão, 

extirpando tanto algum quisto como o organismo vivo”58. E Libânio complementa: “No mundo 

moderno, precisamos ser educados a viver cada vez mais no pluralismo, no jogo das tensões”59.  

O Documento 100 cita alguns níveis de comunhão da Paróquia: comunhão entre os fiéis, 

comunhão com outras paróquias da cidade e além-fronteiras, comunhão com a Diocese. O 

vínculo da comunhão é sempre a caritas. 

 A realidade é mais importante do que a ideia. Não obstante seja um princípio social e 

pastoral, ele contém em si uma dimensão psicológica. Como escreve João Batista Libânio, 

significa passar da Igreja fuga-mundi para a Igreja inserção; da Igreja mestra para a Igreja 

discípula60. Também se coaduna com o apelo do Papa Francisco aos teólogos na Evangelii 

Gaudium, para que abandonem uma “teologia de gabinete”61. A Nova Paróquia não pode nascer 

“do gabinete”, isto é, desconectada da realidade, mas sim da consciência, da vontade e do 

sentimento dos fiéis – clero e leigos. Há uma positiva tensão entre ideia e realidade, mas o 

cristianismo é religião do Logos encarnado: o sentido que se encarna. Do início ao fim da 

historia salutis há corporeidade – desde o primeiro homem criado, Adão, até o primeiro homem 

da “Nova Criação”, Jesus Cristo. Quando a ideia torna-se mais importante que a realidade, há 

o risco de se fechar os olhos para as aporias e os desafios sociais e comunitários, criando-se 

uma “igreja-bolha” que não toca as misérias que a circundam. 

 O Papa Francisco denuncia os perigos da prevalência da ideia sobre a realidade: “os 

purismos angélicos, os totalitarismos do relativo, os nominalismos declaracionistas, os projetos 

mais formais que reais, os fundamentalismos anti-históricos, os éticos sem bondade, os 

intelectualismos sem sabedoria”62. Purismo angélico refere-se a uma antropologia 

																																																													
57 Cf. CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 
287-297. 
58 LIBÂNIO, João Batista. As lógicas da cidade: o impacto sobre a fé e sob o impacto da fé. São Paulo: Loyola, 2 
ed. 2002, p. 174. 
59 LIBÂNIO, João Batista. As lógicas da cidade: o impacto sobre a fé e sob o impacto da fé. São Paulo: Loyola, 2 
ed. 2002, p. 174. 
60 Cf. LIBÂNIO, João Batista. Concílio Vaticano II: em busca de uma primeira compreensão. São Paulo: Loyola, 
2005, p. 146. 
61 FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 133. 
62 FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 231. 
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desencarnada, que nega o pecado e as fraquezas humanas, condenando os que erram e pregando 

uma “falsa pureza”. A Paróquia consolidada sobre essa antropologia exalta mais os escândalos 

do que a misericórdia, com uma espiritualidade distorcida. A Nova Paróquia, para ser sinal da 

salvação e da misericórdia de Jesus Cristo nos tempos hodiernos, precisa estar fundada sobre 

uma antropologia teológica, que “ajude os cristãos e cristãs na superação de uma situação 

infantil na fé”63. 

 Igualmente, deve-se evitar uma pastoral de projetos “mais formais do que reais”, que 

não edificam e desenvolvem a Nova Paróquia. Os projetos pastorais precisam ter como critérios 

os princípios da gradualidade e do respeito aos processos – “um passo por vez”. Os 

nominalismos declaracionistas64 são os rótulos preguiçosos que “simplificam” a Paróquia, 

escondendo a complexidade de sua realidade a partir de preconceitos. Na Nova Paróquia não 

há espaço para rótulos e preconceitos que partem de ideias pobres, mas sim de uma 

“hermenêutica de via longa”65 – para usar a expressão de Paul Ricoeur – que considere as 

ciências humanas e sociais em sua leitura da realidade. Ao denunciar os “éticos sem bondade” 

e os “intelectuais sem sabedoria”, o Papa Francisco adverte justamente o agir ético não 

comprovado, cuja bondade e sabedoria não são percebidas pela experiência dos fiéis. 

 O todo é superior à parte. Princípio profundamente ligado aos anteriores, mas que 

acarreta desdobramentos interessantes na sua possível aplicação à realidade da Nova Paróquia. 

Em primeiro lugar, esse princípio é bíblico: Yahweh revela-se como Deus de um Povo (Israel 

= henoteísmo). Somente depois, no chamado “período Axial”, essa Aliança é desdobrada para 

as dimensões pessoal e universal (monoteísmo)66. Assim, há um crescendum na experiência do 

Povo sobre Deus, até que em Jesus Cristo a universalidade salvífica se torna muito clara.  

O Papa Francisco, na explicação deste enunciado, recorda esse sentido eclesiológico e 

soteriológico: o Evangelho de Cristo (e a Igreja) é para todos. Pobres e ricos, acadêmicos e 

operários, empresários e artistas: todos são incorporados67. Igualmente, a Nova Paróquia 

deveria nascer como casa (domus ecclesiae) de todos. Há sempre o perigo de se trabalhar 

algumas parcelas da comunidade e deixar outras de lado. Esquece-se dos jovens, ou dos idosos, 

ou dos políticos, ou dos pobres... Há um espectro muito grande de cores na vida pastoral, e o 

paradigma que deveria reinar é o da amplitude: sempre ampliar as fronteiras. 

																																																													
63 RUBIO, Alfonso García. A caminho da maturidade na experiência de Deus. São Paulo: Paulinas, 2008, p. 6. 
64 Cf. FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 231. 
65 Contra a “via curta” da hermenêutica ontológica proposta por Heidegger, Paul Ricoeur sugere a “via longa” que 
perpassa também as ciências como a psicanálise. Essa reflexão ele faz na obra A Metáfora Viva (La Métaphore 
Vive), de 1975. 
66 Cf. LIVERANI, Mario. Para além da Bíblia: história antiga de Israel. São Paulo: Paulus, 2008, p. 256. 
67 Cf. FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 237. 
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 A Nova Paróquia desenvolve a religiosidade local, a piedade popular, mas não é 

insensível ao princípio da comunhão – não somente a comunhão eclesiástica, mas a simbiose 

com os problemas e perspectivas que surgem na Igreja e no mundo. “É a união dos povos, que, 

na ordem universal, conservam a sua própria peculiaridade; é a totalidade das pessoas numa 

sociedade que procura um bem comum que verdadeiramente incorpore a todos”68. O diálogo e 

colaboração com outras igrejas cristãs, outras religiões, com os poderes públicos e associações 

de solidariedade, são expressões da Nova Paróquia. “A cultura da proximidade e do encontro 

supõe acolher quem pensa diferente, superando a dificuldade de conviver em paz numa 

sociedade e cultura do pluralismo”69. 

 

2.3. A evangelização no espírito do Concílio Vaticano II  
	

 Além dos quatro princípios eclesiológicos e pastorais apresentados, há certamente 

aqueles princípios fundamentais que não podem ser omitidos. O primeiro deles é evangelizar 

(evangelização). Esta palavra – na forma verbal e no tempo do infinitivo – significa que a 

finalidade ou missão da Igreja é evangelizar em todos os tempos, sem pausas ou interrupções. 

“Evangelizar” também é o verbo que abre todas as “Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora” 

a cada quadriênio. Escreve Comblin que “evangelizar consta, assim, de três graus: evangelizar 

é anunciar os Evangelhos; os evangelhos anunciam Jesus Cristo; Jesus Cristo anuncia o advento 

do reino do Pai, que é vida e liberdade para as criaturas humanas”70.  

Ao intitular o documento programático de seu pontificado como Evangelii Gaudium, o 

Papa Francisco sublinha dois conceitos que irão “dar o tom” de seu governo – a Evangelização 

e a Alegria (palavra que aparece de novo em forma de sinônimo latino no documento Amoris 

Laetitia). Evangelii Gaudium também é reafirmação do modelo proposto pela exortação 

Evangelii nuntiandi, do Papa Paulo VI, em 1975. Ora, na Evangelii Gaudium o Papa Francisco 

demonstra claramente que a evangelização perpassa todas as realidades eclesiais: estrutura 

pastoral, sujeitos, atividades intraeclesiais e o compromisso comunitário. 

 É pertinente notar que a tônica do Documento 100 da CNBB é de que a tarefa 

evangelizadora deve provocar uma “conversão” ou transformação da Paróquia inteira – de 

modo que ela se converta em “Nova Paróquia”. A criação da Nova Paróquia, nesse sentido, 

																																																													
68 FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 236. 
69 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 301. 
70 COMBLIN, José. Evangelizar. São Paulo: Paulus, 2010, p. 11. 
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corresponde a este apelo. Significa que a Nova Paróquia passa de uma estrutura de “pastoral de 

conservação” para uma pastoral missionária. “Isso supõe mudança de estruturas e métodos 

eclesiais, mas principalmente, exige uma nova atitude de pastores, dos agentes de pastoral e dos 

membros das associações de fiéis e movimentos eclesiais”71. 

 Assim, temos um perfil eclesial desejável para a Nova Paróquia que nasce: 

evangelizadora, aberta e acolhedora – mas também “em saída”, descentrada, dinâmica, nada 

estática. Isso exige per se uma formação e atualização constante por parte do clero (pároco, 

padres e diáconos) e leigos. O ícone e paradigma é Jesus Cristo Bom Pastor e Missionário do 

Pai. Quando refletimos acerca do perfil desejável da Nova Paróquia, estamos sempre diante do 

desafio de trabalhar binômios que estão profundamente relacionados.  

 
Em um nítido contraste com os pressupostos e critérios missiológicos 
anteriores, sublinha-se sempre mais, depois do Concílio Vaticano II, 
que, no processo de evangelização, são indispensáveis os seguintes 
elementos: Deve-se ter presente a totalidade do ser humano, em sua 
realidade espiritual e material, e não apenas sua alma. No processo 
evangelizador, homens e mulheres devem ser considerados 
individualmente como pessoas e comunitariamente, enquanto membros 
de um grupo ou comunidade, de uma sociedade ou coletividade, que 
constroem e na qual estabelecem relações interpessoais72. 

 

Assim, fala-se de “conversão comunitária” e inexoravelmente de “conversão pessoal”, 

de novas práticas e novas estruturas – porém, inevitavelmente de uma “nova mentalidade” e de 

um coração cheio de “novos sentimentos”73. 

 O que seria essa “nova mentalidade”? Ela refere-se ao âmbito pessoal e comunitário, 

naturalmente. Está orientada àquela mentalidade ou espírito que o Concílio Vaticano II refletiu 

em seus documentos e desenvolveu-se posteriormente na pastoral e no ensino magisterial – e 

que encontra raiz e fundamento no Evangelho e nas Sagradas Escrituras.  

Significa uma mentalidade que compreende a Igreja de Cristo como comunhão, como 

realidade sobrenatural, mas também encarnada na história. Que a Igreja não é uma sociedade 

perfeita fechada em si, mas deve brilhar como luz para a humanidade (Lumen Gentium). 

Significa uma mentalidade otimista e cheia de esperança para com o mundo e o futuro, que 

enxerga luzes nas ciências, na tecnologia e na política (Gaudium et Spes). É mentalidade de 

diálogo com as outras igrejas cristãs e as outras religiões (Unitatis Redintegratio, Orientalium 

																																																													
71 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 301. 
72 ABREU, Paulo. Pressupostos para uma consciência evangelizadora inculturada. In: Revista de Cultura 
Teológica, São Paulo, v. 14, n. 57 (out./dez. 2006), p. 82. 
73 FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 188. 
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Ecclesiarum, Nostra Aetate). Mentalidade de “ir ao encontro” de outras pessoas e outros povos 

(Ad gentes). Também é mentalidade que compreende a inadiável missão de evangelizar através 

dos meios de comunicação (Inter Mirifica). Mentalidade que compreende a Igreja de Cristo 

como lugar de participação ativa de leigos nos mais diversos espaços, tais como a liturgia e a 

vida pastoral, seja individualmente ou de forma organizada – em movimentos e associações 

(Sacrosanctum Concilium, Apostolicam Actuositatem). Valorização de todas as vocações e 

ministérios eclesiais: Bispos, padres e diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigas, 

catequistas e educadores (Christus Dominus, Presbyterorum Ordinis, Optatam Totius, 

Perfectae Caritatis, Gravissium Educationis, Apostolicam Actuositatem). É a mentalidade em 

compasso com o ensinamento de Jesus e a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 

194874, que defende a liberdade religiosa e o respeito pela pessoa (Dignitatis Humanae). 

Traduz-se, finalmente, na mentalidade que não se esquece de que toda a vida eclesial é animada 

pela seiva da Palavra de Deus e da Eucaristia (Dei Verbum). 

Obviamente o Concílio Vaticano II não esgota todo o rico espectro semântico que pode 

ser significado com a expressão “nova mentalidade”. Um exemplo é a tradição latino-americana 

que desde Medellín, Puebla e até Aparecida assume sua “opção preferencial pelos pobres”. A 

ampliação do significado de “Missão” é mais um fruto desse processo. O próprio Documento 

de Aparecida reconhece que as suas conferências são “passos continuados” do Vaticano II75. 

Outro exemplo de desdobramento é a ênfase que o pontificado de Francisco confere à Igreja da 

Misericórdia. 

 Contudo, além de uma “nova mentalidade”, cita-se a importância de um coração com 

“novos sentimentos”. Esses sentimentos, como afirma Paulo, certamente devem buscar ser os 

mesmos sentimentos de Cristo (Fl 2,5). Mas o Documento de Aparecida e a Exortação Evangelii 

Guadium ressaltam aquele sentimento par excellence do evangelizador: a alegria. Nesse sentido 

convém recordar a trilogia das virtudes teologais do Papa Bento XVI (Deus Caritas Est, Spe 

Salvi e Lumen Fidei/Papa Francisco). A alegria e as virtudes são contraponto de todos aqueles 

sentimentos negativos citados na Evangelii Gaudium: tristeza, vazio, insatisfação, pessimismo, 

inveja e ciúmes76. Tudo isso reflete um possível amadurecimento da autocompreensão pastoral 

da Igreja, uma maturidade que o Pastor alcança porque lida de forma personalizada com as suas 

ovelhas. Diz respeito ao fato de que a pastoral não se faz somente com projetos e estruturas, 

																																																													
74	Cf. HABERMAS, Jürgen. Sobre a constituição da Europa: um ensaio. São Paulo: Unesp, 2012, p. 7. 
75 Cf. CELAM. Documento de Aparecida. São Paulo: Paulus, 5 ed. 2008, n. 9. 
76 Cf. FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 98, 
n. 275. 
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com razão e consciência, mas repousa sobre a frágil base do coração humano. As fragilidades 

da psiché humana são uma dimensão importante que a pastoral não pode prescindir, sobretudo 

na Nova Paróquia. As dinâmicas psicoafetivas afetam a vida pastoral e devem ser trabalhadas, 

para que a Nova Paróquia cresça também através da cura de velhas feridas77, rompendo com 

círculos viciosos e possíveis discursos deterministas. 

 A identidade propositiva da Nova Paróquia como “comunidade de comunidades” e 

“família de famílias”, todos os quatro paradigmas refletidos, bem como o imperativo de 

“evangelizar” com uma “nova mentalidade” e “novos sentimentos”, são critérios orientadores 

do projeto de construção da Nova Paróquia. Naturalmente a Nova Paróquia não é uma entidade 

abstrata, mas sim um ente bastante concreto que será erigido. O rosto e o perfil da Nova 

Paróquia dependem do chão onde está fincada sua raiz. Metaforicamente, a “terra” da Nova 

Paróquia é o elemento material, humano, que não se escolhe – é dado à Igreja pela Graça divina, 

com suas luzes e pecados. Contudo, a missão da Igreja é cuidar da semente que nasce com os 

melhores instrumentos e critérios que dispõe. “Esta Igreja, paroquial por excelência, 

propiciadora de salvação - renovando-se no mover do Espírito - propiciadora de encontros 

pessoais com Deus nos irmãos, viverá sempre em constante adequação, para que a realidade do 

Reino, por ela apresentada, transforme a vida de todo aquele que se deixe tocar pela ação de 

Deus”78. 

 

3. Agentes indispensáveis e perfis relevantes 
 

3.1. O Espírito Santo: sujeito principal da renovação da Igreja 
 

 “Sem mim nada podeis fazer”, afirma Jesus no Evangelho joanino (Jo 15,5), após devida 

conjunção, ao referir-se à comunhão dos fiéis n’Ele – assim como os ramos estão enxertados 

na videira. Igualmente, a Nova Paróquia não se reduz a uma nova estrutura, ou um novo projeto. 

A Nova Paróquia é comunidade de comunidades, família de famílias, comunhão de pessoas que 

gozam de elevada dignidade pela condição humana e pelo batismo. Sem os sujeitos da 

renovação, não é possível vislumbrar a Nova Paróquia. 

																																																													
77 Cf. SZENTMÁRTONI, Mihály. Caminhar Juntos: Psicologia pastoral. São Paulo: Loyola, 2006, p. 50. 
78 IZIDÓRIO, Romeu Leite. O provisório que quer se eternizar: uma reflexão sobre “Paróquia”. In: Revista 
Contemplação, n. 13 (2016), p. 51. 
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 O processo de conversão ou renovação é exigente, pois há uma tentação de se 

permanecer confortável nas estruturas outrora construídas e organizadas. Renovação demanda 

energia, decisão e planejamento. Nigel Zimmermann conta que, quando Jorge Mario Bergoglio 

escolheu o nome do grande reformador “Francisco” (1181/82-1226), isso significava a chamada 

para uma reforma muito mais profunda que a simples renovação da burocracia Vaticana. “Ele 

convidava todos os cristãos a escutarem o chamado do Concílio Vaticano II para encontrarem 

Jesus Cristo, e seguirem-no com total abandono”79. Como está escrito no Documento 100, “os 

sujeitos e as tarefas da conversão pastoral dependem de um encontro pessoal com Jesus 

Cristo”80. Apenas sujeitos abertos a renovarem esse encontro pessoal com Jesus irão 

experimentar a Graça da renovação da mentalidade e do coração. A Pastoral eclesial é atividade 

humana e divina – não prescinde da ação da Graça do Espírito Santo. 

 Assim, antes de refletir acerca dos sujeitos humanos da Nova Paróquia, é essencial 

afirmar que o sujeito principal da conversão pastoral e paroquial é o Espírito Santo. Dizer que 

o Espírito Santo é o sujeito principal possui importantes desdobramentos, não é mera 

proposição dogmática ou teorética. Significa que a renovação da Igreja é projeto divino, que 

exige humildade e acolhida por parte dos filhos da Igreja. Também é um alerta para a hierarquia, 

que embora seja consagrada e ungida na força do Espírito Santo, deve superar uma visão 

cristomonista – ninguém é “dono” ou “controlador” do Espírito Santo81. E a hierarquia 

eclesiástica não é a única iluminada pelo Espírito Santo: “o Espírito habita na Igreja e nos 

corações dos fiéis”82. Por isso, a Nova Paróquia também comporta novas realidades surgidas 

da inspiração do Espírito no coração de leigos e leigas, tais como as Novas Comunidades ou as 

CEB’s (Comunidades Eclesiais de Base). Finalmente, afirmar que o Espírito Santo é o sujeito 

principal da Nova Paróquia e da renovação eclesial é claro axioma contra aqueles que defendem 

uma Igreja petrificada, que não se renova. Hans Küng escreve que o Espírito Santo não é um 

mero ente dinâmico ou fluido mágico, mas é o próprio Deus que, por sua natureza, é 

vivificador83. Ou seja, o Espírito Santo não é causa instrumental: é sujeito primeiro (subiectum 

primum).  

 

																																																													
79 “He has invited all Christians to hear the call of the Second Vatican Councill to encounter Jesus Christ, and to 
follow him with total abandon”. In ZIMMERMANN, Nigel (Org.). The Great Grace: Receiving Vatican II Today. 
London: Bloomsbury, 2015, p. xi. 
80 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 192. 
81 Cf. FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 47. 
82 CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Dogmática Lumen Gentium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 
1964, n. 4. 
83 Cf. KÜNG, Hans. A Igreja. v. 1. Lisboa: Moraes Editores, 1969, p. 234. 
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3.2. Os sujeitos da hierarquia eclesiástica: os bispos, os presbíteros e os diáconos 
	

 Após essa importante consideração, podemos passar à análise dos sujeitos ou agentes 

humanos que compõem a Igreja. Nessa perspectiva, é evidente que o primeiro sujeito da 

conversão paroquial é o bispo. Afinal, ele é o primeiro responsável por desencadear o processo 

de renovação das comunidades84 (o que outras instituições e organizações chamam de “start”). 

O responsável pela ereção (criação) de uma paróquia é o bispo85, e depende dele o modus 

nascendi para que a paróquia seja o que o Documento 100 chama de “Nova Paróquia”, 

comunidade de comunidades. Não há como se transferir a imensa responsabilidade do bispo 

neste sentido, e por isso o Papa Francisco dirige-se continuamente a eles em seus discursos86. 

A Igreja, embora seja profundamente humana, é realidade divina, e por isso não se organiza 

como democracia, mas através da sucessão apostólica. A Lumen Gentium, “carta magna” do 

Concílio Vaticano II, afirma o caráter apostólico e sacramental do ministério episcopal87. Por 

isso o bispo é constituído pastor do Povo de Deus que se reúne na Igreja particular (Diocese). 

 Assim sendo, o bispo é sujeito irrenunciável para que a conversão pastoral se realize. 

Como podemos observar no Novo Código de Direito Canônico de 1983, o bispo é chamado a 

viver a communio em diversos níveis: comunhão hierárquica (communio hierarchica) com o 

Romano Pontífice, comunhão colegial efetiva e afetiva com os outros bispos (affectus 

collegialis), bem como ser o dinamizador da comunhão na sua diocese88. “O Concílio tentou 

esboçar uma imagem de Igreja crível para nossa época, na qual a ideia-chave é o conceito de 

comunhão: koinonia, communio”89. 

Ao exercer seu poder de governo (munus regendi) na diocese que lhe foi confiada, o 

bispo é convidado a inserir-se no claro horizonte pastoral do Concílio Vaticano II e da tradição 

do pós-Concílio. Como é possível observar, há uma caminhada dos Papas e do episcopado que 

nos ofereceu os valiosos documentos do Concílio, do CELAM e da CNBB. O bispo deve 

orientar a Nova Paróquia que nasce (e todas as demais) a se inserirem nesse horizonte 

																																																													
84 Cf. CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 
195. 
85 Cf. CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO. São Paulo: Loyola, 11 ed. 2010, cân. 515 §2. 
86 Cf. CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 
196. 
87 Essa afirmação do caráter sacramental do ministério episcopal possui valor incalculável. Durante muitos séculos 
os teólogos ocidentais defenderam ferrenhamente a separação entre o poder de Ordem e de jurisdição dos bispos, 
negando a índole sacramental da consagração episcopal. Cf. RATZINGER, Joseph. O Novo Povo de Deus. São 
Paulo: Paulinas, 1974, p. 167. 
88 Cf. GHIRLANDA, Gianfranco. Op. cit., p. 129. 
89 CIPOLINI, Pedro Carlos. Eclesiologia latino-americana: uma Igreja da libertação pascal. In: SOUZA, Ney de 
(Org.). Temas de teologia latino-americana. São Paulo: Paulinas, 2007, p. 75. 
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renovador, ao invés de se repetirem modelos paroquiais já ultrapassados. “Requer-se, portanto, 

que os bispos sejam animadores de uma nova mentalidade e postura pastoral, marcada pela 

cultura do encontro e da proximidade”90. 

O typos para o bispo é Jesus Cristo Bom Pastor. Embora seja Pastor do Povo inteiro, o 

bispo é chamado a cultivar uma relação especial com os presbíteros, sendo para eles “pai, amigo 

e irmão, sempre aberto ao diálogo”91. Essa relação entre o bispo e seu presbitério é fundamental, 

pois a Nova Paróquia não nasce como mônada isolada. Há uma sinergia profunda entre 

paróquias e diocese, fundamentada no princípio da comunhão. Uma Nova Paróquia supõe, 

podemos ousar dizer, uma “Nova Diocese” – ou uma Diocese que se renova constantemente. 

“Enfim, sem a iniciativa da diocese e de seu pastor, será muito difícil que as paróquias se tornem 

comunidade de comunidades”92. 

 O perfil desejável de bispo é, portanto, ser Bom Pastor, pai de todos, irmão e amigo dos 

presbíteros; inserido na tradição conciliar e pós-conciliar; sujeito e promotor da comunhão na 

Igreja. Ser sujeito de diálogo no exercício de seu tríplice múnus (santificar, ensinar e governar). 

Em fórmula negativa, significa que não é desejável que o bispo seja autoritário, mas sim 

servidor. Como realça o Documento 100, o bispo é o primeiro animador da renovação paroquial, 

e por isso deve ser transmissor de esperança – ser “homem da esperança”. Basta recordar que 

o tema da X Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos (2001) foi: “O Bispo, ministro 

do Evangelho de Jesus Cristo para a esperança do mundo”93. O bispo cheio de esperança 

acredita na conversão da Paróquia e no florescimento da pastoral da Igreja. 

 Finalmente, o bispo intervém diretamente na caminhada pastoral da paróquia através do 

Plano de Pastoral que ele aprova/emana para a Diocese inteira. O Plano de Pastoral, que 

engendra a Pastoral Orgânica e a Pastoral de Conjunto, é um aporte medicinal contra doenças 

tais como o clericalismo e o paroquialismo (fechamento da paróquia e de sua grei em si mesma). 

Mas além do Plano de Pastoral, o bispo é testemunho e modelo para os presbíteros em dois 

níveis: o nível administrativo e o nível pastoral.  

 A eficiente administração da Cúria/Mitra diocesana é testemunho do bispo aos párocos. 

Igualmente, se a pastoral diocesana e o Plano de Pastoral estão em sintonia com a recente 

caminhada da Igreja (universal, latino-americana, nacional), as paróquias possuem suporte para 

empreenderem seus próprios processos de conversão e renovação. É premissa da boa gestão 

																																																													
90 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 197. 
91 CELAM. Documento de Aparecida. São Paulo: Paulus, 5 ed. 2008, n. 188. 
92 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 198. 
93 CONGREGAÇÃO PARA OS BISPOS. Diretório para o ministério pastoral dos Bispos. “Sucessores dos 
Apóstolos”. São Paulo: Loyola, 2005, p. 7. 
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administrativa e pastoral da diocese que a estrutura diocesana seja também ‘descentrada’. O 

Código de Direito Canônico prevê a participação de leigos no economato das dioceses, no 

Conselho Econômico e no Conselho Pastoral94. A participação de leigos – virtuosos, 

competentes e que gozem de boa índole – nestas instâncias é per se uma clara mensagem do 

bispo para as outras paróquias. Essa mensagem significa que os leigos e leigas são valorizados 

ipso facto na Igreja particular. Como escreve o Papa Francisco na Exortação Evangelii 

Gaudium, ao abordar o papel do Papa na Igreja universal: trata-se de se proceder a uma “salutar 

descentralização”95. 

 Depois do bispo diocesano, seguindo a ordem hierárquica, temos os presbíteros/padres 

como grandes sujeitos da Nova Paróquia. O Documento 100 é enfático ao afirmar que “a 

conversão pastoral da paróquia depende muito da postura do presbítero na comunidade”96. 

Afinal, o presbítero é o Pastor imediato e mais próximo dos membros de uma paróquia. E, como 

prevê o Código de Direito Canônico, o pároco possui estabilidade em seu ofício97. O 

Documento 100 não se detém em uma teologia do ministério presbiteral (o sacerdócio como 

extensão e ministério de colaboração com o bispo, etc. – LG 28). Todavia, avalia com 

praticidade qual o perfil desejável do presbítero da Nova Paróquia. 

 Começando-se pelo perfil negativo, não é desejável que o presbítero decaia no ativismo 

e se torne um ministro cansado, com seu equilíbrio psicológico abalado, desencantado, apático, 

insensível com os sofredores. Também são citados como perigos a falta de atualização do 

pároco (que não se insere no processo de formação permanente) e o isolamento98. “Quando, 

depois de muita labuta, há a constatação de uma defasagem, ou, até mesmo, de uma ineficácia 

do trabalho pastoral, tanto leigos quanto pastores – principalmente estes – tendem a 

desanimar”99. Certamente há muitos outros perigos e características que afetam negativamente 

a vida e serviço do padre na Paróquia. Entrementes, essa lista de qualificantes negativos reforça 

o axioma apresentado anteriormente: a renovação da Paróquia (ou a criação da Nova Paróquia) 

depende diretamente da conversão ou renovação dos sujeitos eclesiais. 

 O perfil desejável do pastor da Nova Paróquia não é de um burocrata ou centralizador, 

mas sim de um pai e pastor próximo e acolhedor. O Documento 100 utiliza a expressão “coração 

																																																													
94 Cf. CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO. São Paulo: Loyola, 11 ed. 2010, cân. 492; 511. 
95 FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 16. 
96 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 198. 
97 Cf. CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO. São Paulo: Loyola, 11 ed. 2010, cân. 522. 
98 Cf. CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 
199-201. Ver também CELAM. Documento de Aparecida. São Paulo: Paulus, 5 ed. 2008, n. 193-195. 
99 IZIDÓRIO, Romeu Leite. Op. cit., p. 49. 
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paterno”100. A proximidade e a acolhida, que são atitudes simples e evangélicas, despontam 

como necessidades para a Nova Paróquia. Aquilo que Emmanuel Mounier chamou de 

“personalismo”101, que também é a personalização das relações humanas – em oposição à 

objetificação e à massificação102. “A pessoa, quando chega à comunidade e é bem acolhida, tem 

vontade de permanecer e, se a acolhida foi verdadeira, ela permanece de fato. A boa acolhida é 

uma das qualidades mais importantes de nossas paróquias”103. A “boa acolhida” é justamente o 

não olhar para o próximo como artefato, objeto, mas consiste na relacionalidade que faz a 

experiência da transcendência real: receber o próximo em sua dignidade irredutível. 

 O presbítero próximo e acolhedor resgata, em seu ministério na Nova Paróquia (seja 

como pároco, vigário ou em outro ofício), aquele sentido antigo da parokia como “vizinha”, 

domus (casa) próximo das casas do povo. Fazendo isso o presbítero atua como pastor da Nova 

Paróquia “família de famílias”, tal qual pede o Papa Francisco no documento Amoris Laetitia, 

exortando os presbíteros a “acompanharem” as famílias e as pessoas104. Acompanhar é serviço 

radicalmente humano e relacional, que cria laços entre o acompanhante e o acompanhado. 

 Espera-se que o presbítero da Nova Paróquia seja formado para expressar “novas 

atitudes” em seu ministério. Entre essas novas atitudes estão o trabalho com o laicato e a 

valorização dos mesmos. O sacerdote não deve enxergar o laicato como subordinado, mas sim 

como preciosos colaboradores no serviço à Paróquia. A participação ativa e efetiva do laicato 

nos Conselhos Paroquiais (Conselho Pastoral, Conselho Econômico) é prevista pelo Código de 

Direito Canônico105, mas, antes disso, deve ser motivada pelo pároco. O apostolado dos leigos 

é participação na própria missão salvífica da Igreja106. Quando os leigos participam ativamente 

da Nova Paróquia, há mais chances de acertos. Ainda mais porque o corpo laical possui grande 

diversidade de formações e visões: são profissionais da área da saúde, gestão de empresas, 

técnicos, arquitetos, donas de casa que educam filhos, comerciantes, militares... Cada um com 

uma contribuição especial que pode enriquecer a caminhada paroquial. Como escreve Delaméa: 

																																																													
100 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 202. 
101 O personalismo é uma corrente filosófica bastante aceita pela Igreja, base da antropologia filosófica de Karol 
Wojtyla – o Papa João Paulo II. Esse principio está muito visível e subjacente na Carta Encíclica Redemptor 
Hominis (1979), publicada nos primeiros días do ministerio petrino de Wojtyla, quando o Papa proclama: Homo 
est via Ecclesiae – “o homem é a via da Igreja”. 
102 Cf. COSTA, Daniel da. A emergência e a insurgência da pessoa humana na história. Ensaio sobre a construção 
do conceito de “dignidade humana” no personalismo de Emmanuel Mounier. São Paulo: FFLCH/USP, 2009, p. 
12.	
103 PEREIRA, José Carlos. Gestão eficaz: Sugestões para a renovação paroquial. São Paulo: Paulus, 2014, p. 33. 
104 FRANCISCO. Exortação Apostólica Amoris Laetitia. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2016, n. 300. 
105 Cf. CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO. São Paulo: Loyola, 11 ed. 2010, cân. 536 §1. 
106 Cf. CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Dogmática Lumen Gentium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 
1964, n. 33. 
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“a paróquia apresenta um exemplo luminoso do apostolado comunitário – catequese, liturgia, 

ação social, educação, etc”107. 

 O presbítero com “novas atitudes”, “nova mentalidade” e “novos sentimentos” é luz de 

renovação para uma Nova Paróquia. Todas as atitudes evangelizadoras e descentralizadoras são 

bem-vindas: investimento no laicato (visto que os clérigos recebem investimentos em sua 

formação), ir às periferias e servir os marginalizados (pobres, enfermos, etc), desenvolver as 

comunidades (e não apenas a Matriz). O presbítero capaz de investir no laicato mostra-se seguro 

e equilibrado, não precisa ser autoritário para exercer a autóritas – a autoridade de Pastor. “A 

autoridade que nos venha a ser atribuída, ao invés de estabelecer distâncias, terá a dimensão de 

serviço fraterno, vínculo de comunhão”108. A situação-modelo para o presbítero é o Lava-pés: 

no mesmo dia em que institui o sacerdócio e a Eucaristia (Coena Domini), Jesus se põe a lavar 

os pés dos discípulos, ensinando que o ministério é serviço. 

 Depois dos bispos e presbíteros, o outro sujeito ordenado da Nova Paróquia é o diácono 

– no caso, o diácono permanente. O diaconado permanente, restaurado pelo Concílio Vaticano 

II na Lumen Gentium109, abriu perspectivas evangelizadoras para a Igreja. O Documento de 

Aparecida sugere que os diáconos permanentes sejam protagonistas da pastoral e da 

evangelização110, e não se restrinjam ao serviço dos sacramentos do Batismo, da Eucaristia e 

do Matrimônio. Espera-se que os diáconos, por possuírem “dupla sacramentalidade”111, estejam 

mais próximos das famílias e do Povo de Deus. Pela liderança que acompanha o caráter 

ministerial do diaconado, os diáconos da Nova Paróquia são chamados a serem formadores de 

novas comunidades, especialmente em realidades desafiadoras (zona rural, periferias, fronteiras 

geográficas e culturais, comunidades não territoriais – como hospitais e universidades). 

 Enquanto colaborador próximo do presbítero e do bispo, o diácono possui autoridade 

para manifestar as necessidades do povo, sobretudo os mais pobres. Afinal, está na essência do 

ministério diaconal o serviço aos excluídos e marginalizados (At 6,1-5). “Tendo sua fonte no 

lava-pés, a diakonia nasceu com a Eucaristia. Como ministério instituído propriamente dito, a 

																																																													
107 DELAMÉA, Elenita. Administração paroquial. São Paulo: Loyola, 4 ed. 2005, p. 91. 
108 ANDRADE, Djalma Rodrigues de. Reinventar a paróquia? Sonhar em tempos de incerteza. São Paulo: Loyola, 
2006, p. 81. 
109 Cf. CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Dogmática Lumen Gentium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 
1964, n. 29. 
110 Cf. CELAM. Documento de Aparecida. São Paulo: Paulus, 5 ed. 2008, n. 205. 
111 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 206. 
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diakonia pertencia aos diáconos, criados ainda na primeira hora da Igreja, para o serviço do 

altar e dos pobres”112. 

 Assim, o ministério do diácono não se reduz à liturgia, mas abarca outras tarefas 

eclesiais, possibilitando viver seu ministério de forma mais descentrada e personalizada, indo 

“em saída” e formando novas comunidades, atendendo os excluídos, os enfermos, os migrantes, 

as vítimas da violência e os encarcerados113. 

  

3.3. Sujeitos imprescindíveis: os religiosos e os leigos 
	

A Nova Paróquia, inserida no horizonte pneumatológico da Igreja, conta também com 

a presença de membros da vida consagrada114. Os membros da vida consagrada possuem 

importante lugar na história da evangelização do Brasil e de muitos outros países. Os primeiros 

evangelizadores a chegarem a terra brasilis (na época Colônia portuguesa) foram religiosos 

jesuítas em 1549115. Os membros da vida consagrada realizaram inúmeras ações de 

evangelização e misericórdia pelo povo brasileiro, tais como as Santas Casas de Misericórdia, 

diversas escolas e universidades, farmácias e obras sociais. 

 Os membros da vida consagrada desenvolvem o seu apostolado no território das 

paróquias, contribuindo com a evangelização e a promoção da vida de acordo com seus 

carismas. A Nova Paróquia não deve se fechar à presença dos membros da vida consagrada, 

mas integrá-los em seu Plano de Pastoral, possibilitando a comunhão e a efetividade de uma 

pastoral orgânica116. Visões mesquinhas de competição entre as paróquias e as obras dos 

membros da vida consagrada devem ser superadas, pois não encontram qualquer 

fundamentação bíblica, doutrinária ou pastoral. Ao contrário, ferem a comunhão eclesial. 

Escreveu o Papa Francisco aos membros da vida consagrada por ocasião do Ano da Vida 

																																																													
112 BRIGHENTI, Agenor. A pastoral dá o que pensar: a inteligência da prática transformadora da fé. São Paulo: 
Paulinas, 2006, p. 131. 
113 Cf. CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 
183. 
114 São leigos e leigas que possuem uma consagração especial, mas vivem no mundo secular. Dedicam-se à vida e 
às tarefas “em meio aos homens”, nas cidades. O objetivo desses leigos consagrados é buscar viver a santidade no 
meio das pessoas, evangelizando com ações e o testemunho. Consagram-se segundo os Conselhos Evangélicos 
(Obediência, Pobreza e Castidade), mas sem os sinais exteriores que tornam visível essa consagração. In: 
CONCÍLIO VATICANO II. Decreto Perfectae Caritatis. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1965, n. 11. 
115 Cf. MATOS, Henrique Cristiano J. Nossa História: 500 anos de presença da Igreja católica no Brasil. v. 1. São 
Paulo: Paulinas, 2011, p. 115-116. 
116 Cf. CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 
207. 
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Consagrada (2014-2015): “Temos de ser servidores da comunhão e da cultura do encontro! 

Quero-vos quase obsessivos neste aspecto”117. 

 O Documento 100 recorda que muitas paróquias estão sob a coordenação dos membros 

da vida consagrada118. É preciso que eles também abracem a proposta de renovação paroquial, 

cultivando uma “nova mentalidade” e “novos sentimentos”. “Poderão contribuir de maneira 

eficaz na renovação das paróquias para que se tornem autênticas comunidades de 

comunidades”119, desde que busquem atuar em plena comunhão com a Igreja particular e 

universal. 

 Por último, mas certamente não menos importantes, temos como sujeitos da Nova 

Paróquia o laicato. Podemos dizer que a identidade do laicato é uma riqueza que foi descoberta 

há pouco sob a poeira da história. Desde o século III d.C. ocorreu no seio da Igreja uma extensa 

separação entre hierarquia (kleros, que significa “porção escolhida”) e laicato (laos, que 

significa “povo santo”). Em Tertuliano os leigos são comparados à plebe (plebs), por não serem 

parte do ordo sacerdotalis e ecclesiasticus120. Com o tempo, o abismo entre hierarquia e laicato 

só cresceu. Na Idade Média o leigo era considerado como que um cristão de segunda classe, 

tanto que se afirmava que existiam “dois gêneros de cristãos” (duo sunt genera christianorum), 

um mais próximo de Deus (clero) e outro menos (leigos)121. 

 Nos séculos XVII e XVIII, o laicato católico aparece como rico em obras de 

espiritualidade e caridade. No Brasil, difundem-se as confrarias que cuidavam da construção e 

manutenção das Igrejas barrocas e das Santas Casas de Misericórdia, das festas dos padroeiros 

e de trazer as relíquias da Europa. 

 Por isso, podemos dizer que o século XX é o século do laicato, pois nele floresce a força 

do Povo de Deus de transformar a sociedade com consciência cristã e protagonismo. Não se 

trata mais de um “laicato de donativos”, que mantém financeiramente obras de caridade e 

espiritualidade, mas de um “laicato evangelizador”, que se organiza e assume para si o anúncio 

(kerygma) de Jesus Cristo. 

 Na Exortação Evangelii Gaudium, o Papa Francisco constata que a imensa maioria do 

Povo de Deus é constituída por leigos – eles são o “rosto” do Povo de Deus – e que cresceu a 

																																																													
117 FRANCISCO. Carta Circular Alegrai-vos. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2014, n. 10. 
118 Cf. CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 
208. 
119 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 208. 
120 Cf. RIEGER, Pablo José de. Lecciones de Disciplina eclesiástica general. Madrid: Marcelino Calero, 1838, p. 
105. 
121 Cf. ALMEIDA, Antônio José de. Leigos em quê? Uma abordagem histórica. São Paulo, Paulinas, 2006, p. 99. 
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consciência da identidade e da missão dos leigos na Igreja122. Aos poucos se foi superando a 

definição negativa de que os leigos são os não-clérigos, e foi-se desenvolvendo a compreensão 

acerca da identidade dos leigos fundada nos sacramentos do Batismo e da Confirmação. Pelo 

Batismo, leigos e clérigos possuem a mesma dignidade como sujeitos eclesiais. A Propositio 

do Sínodo para a Nova Evangelização (2012) propôs a seguinte definição, acolhida pelo Papa 

na Evangelii Gaudium: “A vocação e missão próprias dos fiéis leigos é a transformação das 

diversas realidades terrenas para que toda a atividade humana seja transformada pelo 

Evangelho”123. 

Bingemer afirma que atualmente percebe-se cada vez mais uma tendência das teologias 

recentes de superar essa contraposição “leigos versus clérigos”, exprimindo a importância do 

laicato em dois eixos fundamentais: comunidade e carismas-ministérios124. Essas novas 

teologias buscam resgatar o verdadeiro espírito do Concílio, sublinhando a dimensão 

pneumatológica da comunidade ministerial (Corpo de Cristo). A eclesiologia que daí emerge é 

uma eclesiologia total – termo cunhado por Bruno Forte125. 

 O Documento 100 incentiva o laicato a colaborar diretamente com as atividades 

pastorais na Nova Paróquia. É missão do laicato atuar tanto dentro da Igreja como também na 

sociedade, “testemunhando Cristo além dos limites da comunidade de fé”126. O laicato deve 

assumir seu lugar com alegria e responsabilidade, tanto no desempenho dos ministérios 

eclesiais (agentes e coordenadores das pastorais, catequistas, gestores, leitores e acólitos na 

liturgia, conselheiros, etc.) como no mundo social, político e econômico. “A formação dos 

leigos e a evangelização das categorias profissionais e intelectuais constituem um importante 

desafio pastoral”127. A ação dos leigos dentro da Igreja (ad intra) e na sociedade (ad extra) são 

expressões da ministerialidade da Igreja – a Igreja é toda ministerial128. Desse modo, um vasto 

campo de evangelização se abre para os leigos e leigas. 

																																																													
122 Cf. FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 
102. 
123 FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 201. 
124 Cf. BINGEMER, Maria Clara Lucchetti. Da teologia do laicato à teologia do batismo: uma reflexão em vista 
do Sínodo de 1987. In: Revista Perspectiva Teológica, Belo Horizonte, v. 19, n. 47, 1987, p. 33-34. 
125 A CNBB utilizou essa mesma terminologia (eclesiologia total) para falar dos ministérios ordenados e não-
ordenados na Igreja. Cf. CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. 
CNBB, 2014, n. 87. 
126 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 210. 
127 FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 102. 
128 A ministerialidade diz respeito a todas as ações dos membros da Igreja cuja finalidade é salvífica, e não apenas 
aquelas realizadas no âmbito cultual. Cf. MELO, José Raimundo de. Ministérios e serviços litúrgicos numa Igreja 
toda ministerial: a ministerialidade em documentos do magistério pós-conciliar. In: Revista Perspectiva Teológica, 
Belo Horizonte, v. 39 (jan./abr. 2007), p. 44. 
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 Apesar desta crescente valorização dos leigos e leigas e do incentivo para que eles sejam 

protagonistas da evangelização na Nova Paróquia, há muitas barreiras que ainda impedem os 

mesmos de colaborarem mais profusamente. Exemplos de obstáculos são o clericalismo e o 

autoritarismo, assim como a falta de formação ofertada ao laicato. Scopinho também faz as 

seguintes perguntas, muito provocativas: “o leigo é considerado adulto na relação com a 

hierarquia? Sua ação não está subordinada a essa mesma hierarquia, sem que possa assumir 

posições próprias e autônomas?”129. Ao que parece, não se está colocando em questão a virtus 

da obediência do leigo à hierarquia eclesiástica, ou o múnus de governo do bispo ou do pároco. 

O problema é a infantilização do leigo, às vezes tratado como sujeito incapaz de emitir opiniões 

e reflexões tão qualitativas quanto as desenvolvidas pelos clérigos. 

 Entrementes, apesar das sombras que ainda persistem, é inegável o avanço que se tem 

feito na valorização do laicato. O Documento 100, citando o Código de Direito Canônico, 

expressa a possibilidade de se confiar aos leigos e leigas a administração de uma paróquia 

(quando a situação o exigir)130. Embora se trate de uma possibilidade extraordinária, cada vez 

mais a Igreja reconhece a contribuição e o potencial dos leigos e leigas na gestão paroquial – 

tanto na dimensão econômica como pastoral. De fato, sem a real participação dos leigos e leigas, 

sem o investimento na formação humana, pastoral e espiritual dos mesmos, a consolidação da 

Nova Paróquia será apenas “projeto” – e não sairá do papel. 

 Em seguida, o Documento 100 aborda quatro sujeitos da conversão pastoral da Nova 

Paróquia que merecem destaque: as famílias, as mulheres, os jovens e os idosos. Não há dúvidas 

acerca da relevância desses quatro sujeitos eclesiais, mas o Documento de Aparecida sublinha 

outros sujeitos fundamentais (como as crianças, os homens e os pais de família) e outros sujeitos 

em situação de sofrimento (“moradores de rua”, enfermos, migrantes, dependentes de drogas, 

detidos em prisões)131. Todavia, cabe refletir acerca dos quatro sujeitos destacados pelo 

Documento 100, que de certo modo são grandes forças atuantes e dinamizadoras da Nova 

Paróquia. 

 As famílias já foram citadas ulteriormente como celula mater da Nova Paróquia, 

“família de famílias”. É sujeito composto e muito complexo. A grande preocupação do 

Documento 100 diz respeito a duas questões: a acolhida e a evangelização permanente das 

famílias na Nova Paróquia. Como escreve o Papa Francisco na Exortação Amoris Laetitia, é 

																																																													
129 SCOPINHO, Sávio Carlos Desan. Abordagem etimológica e histórica do leigo no catolicismo. In: Revista 
Pístis, Curitiba, v. 3, n. 2 (jul./dez. 2011), p. 594. 
130 Cf. CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 
210. 
131 Cf. CELAM. Documento de Aparecida. São Paulo: Paulus, 5 ed. 2008, n. 431-463. 
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sabido que a família e o matrimônio são instituições que passam por grandes crises nos tempos 

atuais. Fatores como a cultura do individualismo, o stresse, o ritmo da vida atual (laboral e 

social), a fuga dos compromissos, o confinamento no conforto, a incapacidade de se doar 

genuinamente, foram apontados pelo Papa e os Padres sinodais132. Escreve Marciano Vidal: 

“poderíamos dizer que na instituição conjugal “ressoam” todos os conflitos, todas as 

angústias, todas as esperanças e todas as utopias da hora humana atual”133. 

 O termo “família” reflete uma pluralidade de realidades e configurações: famílias cujo 

casal está unido pelo vínculo sacramental, famílias cujo casal está na segunda união, famílias 

em que um pai/mãe sustenta o filho sem o outro cônjuge (pessoas divorciadas, abandonadas 

pelo cônjuge). “Outras configurações também se constatam, como avós que criam netos ou tios 

que sustentam sobrinhos. Crianças são adotadas por pessoas solteiras ou do mesmo sexo, que 

vivem em união estável”134. A definição (conceito) de família pela Igreja continua a mesma, 

fundada sobre a ordo creationes da união fecunda entre homem e mulher. Contudo, a realidade 

revela as contradições da experiência humana, de forma que a Nova Paróquia evangeliza a 

realidade como se apresenta. “Acolher, orientar e incluir nas comunidades aqueles que vivem 

numa outra configuração familiar são desafios inadiáveis”135. 

 O desafio da Nova Paróquia é, portanto, apresentar uma pastoral renovada que seja 

capaz de tocar a plural realidade familiar. Na Amoris Laetitia o Papa Francisco reconhece com 

humildade os fracassos de uma pastoral demasiado abstrata e normativa com relação às 

famílias, incapaz de acompanhar os jovens casais com seus preconceitos e linguagem e 

desatualizada136. A Nova Paróquia investe na criatividade do trabalho com as famílias, no 

acompanhamento personalizado de cada caso concreto e na utilização de métodos e linguagens 

mutatis mutandis, que tenham significado para os nossos tempos. 

 As mulheres são sujeito eclesial muito importante dentro do conjunto dos leigos. É 

ponto-comum a seguinte constatação, seja no Documento 100 ou no Documento de 

Aparecida137: 

 
A maioria das comunidades paroquiais conta com uma intensa 
participação de mulheres. Elas predominam na catequese e nos grupos 

																																																													
132 Cf. FRANCISCO. Exortação Apostólica Amoris Laetitia. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2016, n. 33-35. 
133 VIDAL, Marciano. Moral do matrimônio. Petrópolis: Vozes, 1992, p. 8. 
134 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 210. 
135 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 218. 
136 Cf. FRANCISCO. Exortação Apostólica Amoris Laetitia. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2016, n. 36. 
137 Cf. CELAM. Documento de Aparecida. São Paulo: Paulus, 5 ed. 2008, n. 455. 
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de liturgia. São ministras, visitam os enfermos e atuam na acolhida. São 
muitos os serviços e ministérios que dependem delas na comunidade138. 

 

 As mulheres servem as paróquias sem interesses materiais, mas como voluntárias 

fiéis139. Jesus possuía um grupo de mulheres que o seguiam (Lc 8,1-3), e Paulo tinha seu time 

de “colaboradoras” espalhadas em diversas comunidades do Império (Rm 16,1-16), pois a ação 

de ambos as valorizava, respeitava e libertava segundo a perspectiva da novidade do anúncio 

evangélico. Igualmente hoje, as mulheres continuam colaborando fartamente com a hierarquia 

eclesiástica. Porém, a Nova Paróquia é chamada a uma renovada valorização das mulheres, 

ampliando os espaços de participação das mesmas e empoderando-as como genuínas líderes 

nas comunidades. “Empoderar” as mulheres, neste caso, não possui sentido ideológico de luta 

de gêneros (gender), nem significa clericalizar as mulheres: pelo contrário, pois isso tiraria das 

mulheres o seu specificum. Significa incluir as mulheres nos espaços de decisão (Conselho 

Pastoral e Conselho Econômico), gestão e liderança na Nova Paróquia. Afinal, o governo é um 

poder, inclusive dentro da Igreja, como podemos ler no Código de Direito Canônico140. Mas 

todo poder eclesial é serviço. 

O Papa Francisco tem feito isso: nomeou uma mulher como vice-diretora da Sala de 

Imprensa do Vaticano (2016). Cardeal Gianfranco Ravasi, prefeito do Pontifício Conselho para 

a Cultura, seguiu essa mesma linha, reunindo pela primeira vez no Vaticano um Conselho 

permanente formando apenas por mulheres (2015). 

 Como explica o Papa Francisco, a Igreja precisa das mulheres em todos os espaços, 

sobretudo nos espaços decisórios – na Igreja e na sociedade. Isso porque as mulheres possuem 

uma sensibilidade, uma intuição e certas capacidades peculiares que os homens normalmente 

não possuem141. A maternidade e a feminilidade em si são contributos indispensáveis das 

mulheres para a Nova Paróquia. A Doutrina Social da Igreja fala de um “gênio feminino”142. 

De qualquer maneira, a presença das mulheres na Igreja é prolongamento da presença da Mãe 

da Igreja: Maria. “Uma Igreja sem as mulheres é como o Cenáculo Apostólico sem Maria”143. 

Elas ajudam a Igreja a crescer sem esquecer-se do amor como medida. 

																																																													
138 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 219. 
139 Cf. ANJOS, Gabriele dos. Liderança de mulheres em pastorais e comunidades católicas e suas retribuições. In: 
Cadernos Pagu, Campinas, n. 31 (jul./dez. 2008), p. 530. 
140 O termo potestas e seus derivados aparecem inúmeras vezes no Código de Direito Canônico. 
141 Cf. FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 
103. 
142 PONTIFÍCIO CONSELHO “JUSTIÇA E PAZ”. Op. cit., n. 295. 
143 FRANCISCO. Mensagens e homilias – JMJ, Rio 2013. Brasília: Ed. CNBB, 2013, p. 117. 
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 Os jovens são os sujeitos eclesiais que mais desafiam a Igreja ao aggiornamento144 e a 

renovar-se sempre (ecclesia semper reformanda). A Nova Paróquia não pode prescindir da 

força renovadora, criativa e dinâmica da juventude. É verdade que as ações pastorais voltadas 

aos jovens precisam ser diferenciadas, com espaços adequados, atividades, metodologias e 

linguagem próprias145. Os jovens possuem energia, ousadia e criatividade. São promissores 

agentes da evangelização. A paróquia que marginaliza o trabalho com a juventude, não fazendo 

opção afetiva e efetiva pelos jovens, perde sua força renovadora e tende a envelhecer. A 

juventude é o “a priori” da novidade e da renovação na Nova Paróquia. 

 Os jovens trazem consigo a maré das novidades do tempo (Meios de comunicação, 

WEB/Redes Sociais, tecnologia e novas linguagens), que possuem em si bons valores e 

contravalores. O critério de discernimento é o Evangelho, luz transcendental que atravessa a 

história humana. Mas assim como os jovens trazem consigo a maré, eles possuem força para 

lutar contra a corrente para construírem um mundo mais justo e fraterno146. 

 Os jovens possuem opinião e questionam as tradições que recebem, e por isso a fé não 

pode ser-lhes imposta, mas transmitida com a caridade. A Nova Paróquia deve ser espaço para 

os jovens viverem o amor (eros, philia, ágape, caritas) segundo a fé cristã. O ideal da Nova 

Paróquia é que possibilite a vivência entre crianças, jovens, idosos, mulheres e homens, com os 

idosos transmitindo a sabedoria da fé com os jovens, e também aprendendo com eles as 

novidades do tempo. 

 De fato, essa é a proposta que o Documento 100 ressalta para os idosos enquanto sujeitos 

da Nova Paróquia: que não fiquem isolados, mas sejam incluídos no meio das crianças, jovens 

e adultos. “Percebe-se que as dificuldades nem sempre estão nas pessoas de terceira idade, mas 

naqueles que se relacionam mal com elas, por uma forma disfarçada de egoísmo impaciente”147. 

Mais uma vez, espera-se da Nova Paróquia a capacidade de promover relações personalizadas, 

de diálogo, escuta, proximidade e acompanhamento. A Nova Paróquia, ao valorizar os idosos, 

está reafirmando a importância da tradição e da memória, construindo sua própria história sobre 

pilares seguros. Escreveu o Papa Francisco sobre os jovens e os idosos na Exortação Evangelii 

Gaudium: 

 

																																																													
144 Palavra italiana que significa “atualização”. 
145 Cf. CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 
219. 
146 Cf. FRANCISCO. Mensagens e homilias – JMJ, Rio 2013. Brasília: Ed. CNBB, 2013, p. 99. 
147 FILHO, João Batista Lima; SARMIENTO, Sophia Maria Guimarães. Envelhecer bem é possível: Cuidando de 
nossos idosos na família e na comunidade. São Paulo: Loyola, 2004, p. 9. 
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Todas as vezes que intentamos ler os sinais dos tempos na realidade 
atual, é conveniente ouvir os jovens e os idosos. Tanto uns como outros 
são a esperança dos povos. Os idosos fornecem a memória e a sabedoria 
da experiência, que convida a não repetir tontamente os mesmos erros 
do passado. Os jovens chamam-nos a despertar e a aumentar a 
esperança, porque trazem consigo as novas tendências da humanidade 
e abrem-nos ao futuro, de modo que não fiquemos encalhados na 
nostalgia de estruturas e costumes que já não são fonte de vida no 
mundo atual148. 

  

3.4. As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), os Novos Movimentos Eclesiais e as 
Associações de Fiéis 
	

Finalmente, podemos citar três sujeitos coletivos relevantes para a Nova Paróquia: as 

CEB’s (Comunidades Eclesiais de Base), os Novos Movimentos Eclesiais e as Associações de 

Fiéis (dentre as quais estão inclusas as Novas Comunidades). 

 As CEBs constituem um modo renovado de ser Igreja, sendo forma da evangelização se 

encarnar em meio aos mais simples, em pequenas comunidades que se reúnem para rezar, 

partilhar a Palavra e atualizar a profecia. Possuem um compromisso com a justiça social e a 

solidariedade. O objetivo das CEBs é sociotransformador para que o Reino de Deus se 

concretize cada vez mais. Para o teólogo Leonardo Boff, a paróquia é estrutura sem futuro, 

enquanto as CEBs reinventam a Igreja de Cristo (Boff usa o neologismo “eclesiogênese”149). 

Todavia, embora as CEBs sejam presenças fortes em determinadas regiões do Brasil, são 

completamente desconhecidas pelo Povo em outros lugares. O Documento 100 afirma a 

necessidade das CEBs não se apresentarem como um modelo de Igreja alternativo às paróquias 

e dioceses, mas se integrarem ao modelo canônico e pastoral vigente150. Afinal, a força 

renovadora do Espírito não sopra apenas nas CEBs ou nos Novos Movimentos Eclesiais, mas 

também na Nova Paróquia que continua viva no meio do Povo. 

 Os Novos Movimentos Eclesiais são uma preciosidade do século XX, marcados, 

sobretudo pela mescla entre a ação de clérigos e leigos em conjunto. Podemos destacar neste 

hall as Comunidades de Vida Cristã (CVX), os Focolari, as Equipes de Nossa Senhora (ENS), 

o Movimento de Schönstatt, o Movimento dos Cursilhos de Cristandade, o Neocatecumenato 

e, por fim, a Renovação Carismática Católica (RCC).  

																																																													
148 FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 108. 
149 Cf. BOFF, Leonardo. Eclesiogênese: a reinvenção da Igreja. Rio de Janeiro: Record, 2008. 
150 Cf. CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 
228. 
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O que esses Novos Movimentos Eclesiais possuem em comum? Em primeiro lugar, a 

emergência do protagonismo do laicato frente aos desafios da Igreja de evangelizar o mundo 

moderno, um ambiente em profundas transformações. A partir do Papa João Paulo II, os Novos 

Movimentos Eclesiais passaram por um oficial reconhecimento e apreço por parte da Igreja. 

Em 1992 o Papa polonês publica a Exortação Apostólica Christifideles Laici, resultado do 

Sínodo ocorrido em Roma no ano de 1987 para tratar do tema dos leigos e seu papel no mundo 

e na Igreja. Segundo ele, os Padres Sinodais almejavam que os Novos Movimentos Eclesiais 

promovessem uma “autêntica” práxis eclesial referente  
 
aos ministérios e aos serviços eclesiais confiados ou que deverão 
confiar-se aos fiéis leigos, a difusão e o crescimento de novos 
«movimentos» ao lado de outras formas agregativas de leigos, o lugar 
e a função da mulher tanto na Igreja como na sociedade151. 

 

Dentre as Associações de Fiéis, as mais comuns e numerosas são as Novas 

Comunidades. As Novas Comunidades surgiram da potência de um Novo Movimento Eclesial 

específico: a Renovação Carismática Católica (RCC). Podemos citar as mais conhecidas no 

panorama brasileiro: Comunidade Canção Nova, Comunidade Shalom, Comunidade Toca de 

Assis, Comunidade Bethânia. As Comunidades Shalom e Canção Nova foram as primeiras a 

receberem o reconhecimento do Pontifício Conselho para os Leigos. As Novas Comunidades 

constituem uma “comunidade de vida, muito semelhante ao estilo de vida comunitária das 

congregações religiosas” (religious life)152, caracterizando-se como associação pública ou 

associação privada de fiéis. “Isso mostra que a estrutura milenar da Igreja ainda permanece 

perplexa ao situar as Novas Comunidades em seu interior, procurando diferenciá-las das 

Congregações e Ordens Religiosas, não obstante a poderosa conexão entre ambas”153. 

Geralmente, as Novas Comunidades oferecem dois estilos de vida e adesão: a comunidade de 

vida e a comunidade de aliança. 

 As CEB’s, os Novos Movimentos Eclesiais e as Novas Comunidades (como principais 

expoentes das Associações de Fiéis) possuem grande incidência sobre as paróquias no Brasil, 

e, por isso, devem ser integrados na Nova Paróquia, cada qual colaborando com seu carisma, 

missão e espiritualidade. Eles enriquecem a experiência de eclesialidade dos fiéis – ou seja, 

																																																													
151 JOÃO PAULO II. Exortação Apostólica Chritifideles Laici. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1988, n. 2. 
152 Cânon 299 (parágrafo primeiro) do Código de Direito Canônico: “Por acordo privado, os fiéis têm o direito de 
constituir associações, para a obtenção dos fins mencionados no cân. 298, §1, salva a prescrição do cân. 301”. O 
parágrafo seguinte (§2) afirma que o nome próprio dessas associações é “Associações privadas”. Cf. CÓDIGO DE 
DIREITO CANÔNICO. São Paulo: Loyola, 11 ed. 2010. 
153 ALVES, Rodrigo Fernando; GERALDO, Denílson. As novas comunidades na pluralidade missionária da Nova 
Paróquia. In: Atualidade Teológica, Rio de Janeiro, ano XIX, n. 51 (set/dez. 2015), p. 572. 
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abrem a mente dos fiéis para o fato de que há várias formas de evangelizar e ser Igreja. “Integrá-

los é uma missão para tornar a paróquia mais rica em serviços, ministérios e testemunhos”. A 

Nova Paróquia deve promover essa comunhão para que a Pastoral de Conjunto e a Pastoral 

Orgânica aconteçam. 

 Estes sujeitos coletivos possuem grande potencial para contribuírem com a Nova 

Paróquia (e a renovação das paróquias já existentes). A comunhão eclesial (communio, 

koinonia) é o caminho para que essa contribuição se efetive. “Quando se propõe uma nova 

paróquia como comunidade de comunidades, mais do que imaginar ou criar novas estruturas, 

trata-se de recuperar as relações interpessoais e de comunhão como fundamento para a pertença 

eclesial”154. A Nova Paróquia, quando vive a comunhão, é testemunho profético em um mundo 

marcado pelo individualismo. 

 A Nova Paróquia deve dispor de instrumentos para a integração destes novos sujeitos 

eclesiais. Dentre estes instrumentos, há os formais – que se concretizam na inter-relação 

humana – e os materiais – que se concretizam para além e a partir do ser humano, servindo-o e 

orientando-o. Podemos dizer que são instrumentos formais de integração: os Conselhos 

Paroquiais (Conselho de Pastoral/CPP, Conselho Econômico), as relações interpessoais (de 

fraternidade e encontro) e os processos internos de abertura das CEB’s, dos Novos Movimentos 

Eclesiais e das Novas Comunidades à paróquia (vencendo os preconceitos contra a estrutura 

paroquial e diocesana). Por outro lado, há instrumentos materiais de integração: as Diretrizes, 

os Diretórios e os Planos de Pastoral, as formações com base nos documentos da Igreja em 

todas as suas instâncias. Os instrumentos formais e materiais são meios cujo objetivo é efetivar 

a comunhão na Nova Paróquia. 

 

 

 

 

 

																																																													
154 SOUZA, Ney de. Da Igreja doméstica à paróquia. Aspectos históricos das origens à atualidade da paróquia. In: 
Revista de Cultura Teológica, São Paulo, ano XXII, n. 83 (jan./jul. 2014), p. 169. 
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CAPÍTULO II 

 A FORMAÇÃO DA NOVA PARÓQUIA: CAMINHO PARA A MATURIDADE 
COMO “COMUNIDADE DE COMUNIDADES” 

	

	

Introdução 
	

	 O segundo capítulo aborda outra fase desafiadora no processo de conversão paroquial: 

a formação. Em cada período da história da Igreja, a formação possuiu um acento peculiar, 

refletindo um modo de ser Igreja. A Nova Paróquia é formada segundo a eclesiologia do 

Concílio Vaticano II. Essa eclesiologia resgatou elementos essenciais, sobretudo a identidade 

da Igreja como mistério, tendo sua origem em Deus (Lumen Gentium). 

 Assim, o primeiro tópico do presente capítulo indica que a Nova Paróquia deve ser 

formada na perspectiva da Trindade, que é unidade na pluralidade. No mistério da Trindade a 

Igreja pode se espelhar com segurança, cultivando a comunhão na diversidade, o amor e a 

disposição missionária. A Trindade é a melhor escola da Nova Paróquia, com incidência 

concreta sobre a espiritualidade e as ações paroquiais. 

 Outrossim, a Nova Paróquia deve ser formada na perspectiva da eclesialidade 

supraparoquial, buscando a comunhão diocesana e o desenvolvimento da Pastoral Orgânica e 

da Pastoral de Conjunto. Essa busca pela unidade estende-se ao mundo contemporâneo, 

atualmente integrado “em rede”. A Nova Paróquia não deve isolar-se, mas abrir-se ao diálogo 

e à cooperação, construindo novos laços e estabelecendo novas conexões positivas. 

 A formação missionária é outra dimensão que está no centro da pauta eclesial, cujo 

objetivo é que a paróquia seja centro de irradiação missionária, presença na casa do Povo 

(sobretudo os pobres e marginalizados), Casa aberta, alegre e acolhedora, servindo aos fiéis 

como dispensadora dos sacramentos – em especial a Eucaristia. A Nova Paróquia anuncia Jesus 

Cristo através do duplo movimento de “ir ao encontro” (movimento centrípeto) e de atração 

(movimento centrífugo). A missão insere a Nova Paróquia na dinâmica evangelizadora. 

	

1. A Formação na perspectiva da Trindade: sentimento de unidade na pluralidade 
	

1.1. A autocompreensão da Igreja como Igreja da Trindade 
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 Após o processo de criação da Nova Paróquia numa perspectiva de “comunidade de 

comunidades”, “família de famílias”, observando os critérios orientadores para a interpretação 

da realidade, bem como o imperativo de evangelizar com “nova mentalidade” e “novos 

sentimentos”, o desafio seguinte é o processo de formação da Nova Paróquia. A formação é um 

labor permanente, que não é meramente informativo. Não se trata de mera transmissão do 

conhecimento, ou uma formação conteudista acerca da doutrina, mas de verdadeira formação 

integral do cristão. “É preciso promover um processo metodológico capaz de envolver as 

pessoas no saber, no fazer e no ser cristãos. Há muita informação, mas falta formar discípulos 

missionários”155.  

 A formação cristã não surgiu com as universidades no século XIII, mas remonta aos 

próprios pilares do cristianismo. Jesus, embora não pertencesse a nenhuma escola farisaica, foi 

um grande formador itinerante (Rabbí), que constitui em seu entorno um grupo de doze 

discípulos, que posteriormente difundiram seus ensinamentos. “Jesus rodeia-se de amigos e 

colaboradores. Ele mesmo os educará e preparará para a missão. (...) Converter-se-ão em suas 

testemunhas mais firmes e convictas: os que melhor transmitirão sua mensagem e transmitirão 

como que por contágio o seu espírito”156.  

Logo mais, nos primórdios da Igreja, a formação é tida como tarefa vital – como 

comprovam as Cartas do Novo Testamento e os inúmeros escritos patrísticos. A catequese 

também era muito importante e desenvolvida com grande seriedade, de modo que bispos como 

Santo Agostinho foram catequistas. A instrução inicial (que era a “catequese aos não-cristãos”) 

precedia e era requisito para a plena participação do indivíduo na comunidade eclesial157. 

 

O candidato deveria, pela fé, acolher Cristo como seu Salvador (pré-
catecumenato). Após essa decisão, ele era acompanhado por membros 
da comunidade no catecumenato com instruções, ritos e bênçãos que 
permitiam compreender melhor a vida cristã158. 

 

 Em cada período da história da Igreja, a formação possuiu seu acento próprio. As 

paróquias foram constituídas e formadas de acordo com a ênfase formativa da Igreja em cada 

época, bem como do momento histórico e da mentalidade do tempo. Beozzo fez um 

levantamento dos Padroeiros (oragos) das paróquias brasileiras de 1532 a 1860. Ele pesquisou 

																																																													
155 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 228. 
156 PAGOLA, José Antônio. Jesus: aproximação histórica. Petrópolis: Vozes, 2010, p. 323-324. 
157 Cf. AGOSTINHO. A fé e o símbolo. Primeira catequese aos não-cristãos. A disciplina cristã. A continência. 
São Paulo: Paulus, 2014, p. 22. (Coleção Patrística) 
158 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 88. 
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1290 paróquias deste período. De acordo com ele, deste número, 46,43% dos oragos eram 

títulos marianos. 42,79% das paróquias possuíam como padroeiros os santos e as santas da 

Igreja. Apenas 7,21% das paróquias eram dedicadas a Cristo, e 2,17% à Trindade ou ao Espírito 

Santo159. Isso revela a face do catolicismo da Contrarreforma, que investiu nas devoções a 

Maria e aos santos como diferenciais. Em contrapartida, a devoção fontal a Jesus Cristo ou a 

espiritualidade trinitária ficaram em segundo plano. Darcy Ribeiro chama esse fenômeno de 

“catolicismo popular santeiro” no Brasil160. “As casas, as capelas e os santuários eram o templo 

deste tipo de catolicismo, que uma quadrinha popular assim descreve: ‘Muito santo, pouco 

padre. Muita reza, pouca missa’161. 

 Entretanto, em 1964, com a aprovação da Constituição dogmática Lumen Gentium, a 

Igreja afirmou não somente sua identidade visível, histórica e institucional, mas, sobretudo, sua 

origem na Trindade. Foi uma grande conquista, que celebrou a natureza sobrenatural e mística 

da Igreja. Essa autocompreensão representou em encontro da Igreja com a própria história da 

salvação, obra da Trindade econômica. 

 
A Igreja tem a sua origem na Trindade. Ela faz parte do projeto do Pai, 
concebido desde toda a eternidade. Nasceu da missão do Filho e do 
Espírito, enviados pelo Pai ao mundo. Sem essa dupla missão, a Igreja 
não existiria. Ela deve organizar-se por referência à Trindade. Trindade 
significa que Deus é Amor. É um mistério de comunhão162. 

 

 A partir disso, a Igreja incrementou a formação do Povo de Deus a partir de sua 

identidade como Igreja da Trindade (Ecclesia de Trinitate). Pode-se afirmar que a maior 

expressão da valorização da relação entre Igreja e Trindade se deu no Jubileu do Ano 2000. Na 

Carta Apostólica Tertio Millennio Adveniente, de 1994, o Papa João Paulo II declara que os três 

anos de preparação para o grande Jubileu (1997, 1998 e 1999) teriam como objetivo 

“a glorificação da Santíssima Trindade, da Qual tudo procede e à Qual tudo se orienta no 

																																																													
159 Pesquisa apresentada pelo Pe. José Oscar Beozzo no X Congresso da Academia Marial de Aparecida, dia 
02/06/16, das 11:15 às 12:30, com o tema: “O culto e a devoção mariana na história da evangelização da Igreja no 
Brasil: história, catolicismo popular e o processo de romanização”. 
160 Cf. RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Global Editora, 2015, p. 
48.  
161 BINGEMER, Maria Clara Lucchetti. Identidade crística: sobre a identidade, a vocação e a missão dos leigos. 
São Paulo: Loyola, 1998, p. 15.  
162 SANTOS, Benedito Beni dos. O Projeto Teológico do Vaticano II. In: Revista de Cultura Teológica, São Paulo, 
v. 12, n. 48 (2004), p. 11-12.  
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mundo e na história. Para esse mistério apontam os três anos de preparação imediata: em Cristo 

e por Cristo, no Espírito Santo, ao Pai”163.  

 O reencontro entre Igreja e Trindade na teologia e no Magistério trouxe resultados para 

as comunidades eclesiais. Através de linguagem mais simplificada, a Trindade foi apresentada 

como fundamento da comunhão eclesial para o Povo de Deus – comunhão esta pautada no 

Amor. Os documentos que atualmente regem a pastoral latino-americana e brasileira 

(Documento de Aparecida e “Documento 100”) citam a Trindade como modelo de comunhão 

para as comunidades de fé. O Documento 100 dedica um tópico do capítulo 4 à Trindade, com 

o tema: “Trindade: fonte e meta da comunidade”164. Dois tratados que com o tempo se 

distanciaram (Deus uno e trino e Tratado sobre a Igreja/Eclesiologia) começam a se reencontrar 

novamente. 

 

1.2. A formação da Nova Paróquia na perspectiva da Trindade: mistério da unidade na 
diversidade 

	

 Quais os benefícios de formar a Nova Paróquia na perspectiva da Trindade? O primeiro 

e maior benefício refere-se à perspectiva soteriológica: não obstante as devoções e a piedade 

popular sejam importantes para a fé, a Trindade é Deus que nos salva desde a Criação até a 

plenitude dos tempos. “A Trindade é mistério, e mistério de salvação para nós. É mistério que 

vem ao nosso encontro, portanto, quando está em jogo a nossa salvação. Não há sentido em 

pensar o Deus da nossa fé como ‘mistério lógico’, mas sim como ‘mistério da salvação’”165. 

Por isso o famoso axioma de Karl Rahner: a Trindade imanente é a Trindade econômica. 

 Em segundo lugar – mas também muito importante –, a Trindade é modelo para a Igreja. 

Isso porque a Igreja possui origem na Trindade, sendo continuadora de sua missão salvífica no 

mundo. “A Trindade se oferece como rica e inexaurível resposta, não só à questão ‘de onde 

vem a Igreja?’, mas também às perguntas sobre o que seja a Igreja e para onde vai”166. Por isso 

mesmo a Igreja é chamada de sacramento da salvação, pois permite aos homens o acesso à 

salvação de Jesus Cristo, enviado do Pai na força do Espírito. 

																																																													
163 JOÃO PAULO II. Carta Apostólica Tertio Millennio Adveniente. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1994, 
n. 55.  
164 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 154-
157. Ver também CELAM. Documento de Aparecida. São Paulo: Paulus, 5 ed. 2008, n. 155-157. 
165 OLIVEIRA, Pedro Rubens F; PAUL, Cláudio (Orgs.). Karl Rahner em perspectiva. São Paulo: Loyola, 2004, 
p. 66 
166 FORTE, Bruno. A Igreja, ícone da Trindade. São Paulo: Loyola, 2 ed. 2005, p. 22. 
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 Enquanto modelo e ícone para a Igreja, a Trindade possui muito a ensinar. Sobretudo, a 

Trindade é modelo de unidade na pluralidade, de comunhão na diversidade. Afinal, o Deus 

cristão é a unidade do Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum deles é Deus sem o outro, e cada 

Pessoa da Trindade é Deus, pois sempre estão em comunhão. É aquilo que o vocabulário 

teológico denomina por “pericorese” (circuminsessio): “A Trindade nos indica o verdadeiro 

caminho para a unidade. (...) Pericorese exprime a união das três Pessoas na única essência. 

Graças a ela, as três Pessoas estão unidas, sem que sejam confundidas”167. 

 A Nova Paróquia é convidada a viver e promover essa comunhão, espelhando-se em 

Deus uno e trino. A eclesiologia de São Paulo está de acordo com essa orientação: “somos todos 

membros uns dos outros” (Rm 12,5). De fato, há diversos dons, carismas e ministérios nas 

paróquias, e isso é uma riqueza. A própria pluralidade de dioceses na Igreja universal, de 

paróquias em uma diocese e de comunidades em uma paróquia expressa essa diversidade com 

a qual o Espírito Santo adorna a Igreja. O Evangelho de Cristo, que é a boa semente, é capaz de 

penetrar em cada cultura e fazer florescer, em solo singular, o Reino de Deus. Acerca disso 

escreveu o Papa Francisco na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium: 

 
Se for bem entendida, a diversidade cultural não ameaça a unidade da 
Igreja. É o Espírito Santo, enviado pelo Pai e o Filho, que transforma 
os nossos corações e nos torna capazes de entrar na comunhão perfeita 
da Santíssima Trindade, onde tudo encontra a sua unidade. O Espírito 
Santo constrói a comunhão e a harmonia do povo de Deus. Ele mesmo 
é a harmonia, tal como é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho168.  

 

 A verdadeira unidade nunca é uniformidade, da mesma forma que o cristianismo não é 

monocórdico ou monocultural169. A Nova Paróquia é chamada a valorizar a diversidade 

cultural, social, devocional que abriga, construindo a unidade a partir disso. Ser capaz de 

integrar e ser centro de comunhão em meio às diversas formas de espiritualidade ou pertença. 

O Documento 100 afirma que “mesmo com a delimitação territorial, pessoas de diferentes 

condições sociais, culturais ou econômicas podem se unir na paróquia”, assim como “as 

diferentes formas de espiritualidade, associações e movimentos”170, de modo que a principal 

característica da paróquia católica é sua universalidade e abertura – sem exclusão ou elitismos. 

																																																													
167 CANTALAMESSA, Raniero. Contemplando a Trindade. São Paulo: Loyola, 2 ed. 2005, p. 16-17.  
168 FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 117.  
169 Cf. FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 
117. 
170 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 176.  
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 Formar a Nova Paróquia para que se efetive como “comunidade de comunidades” é 

formá-la para dar testemunho de unidade na pluralidade. O modelo primeiro é a Trindade: 

unidade de Amor na diversidade de Pessoas – Pai, Filho e Espírito Santo. Diz respeito, 

especialmente, ao sentido da comunidade cristã. Afinal, como escreveu Leonardo Boff no título 

de uma de suas obras (1988), a Santíssima Trindade é a melhor comunidade. 

 Atualmente, certas posturas, ideologias e males prejudicam as comunidades cristãs e as 

paróquias. O Papa Francisco faz um breve diagnóstico destes problemas na Exortação Evangelii 

Gaudium: individualismo, egoísmo, invejas, contendas, divisões, busca pelo poder, prestígio, 

prazer, etc.171 Sociólogos como Durkheim e Bauman diagnosticaram tanto os problemas do 

individualismo como das comunidades: enquanto as sociedades modernas fomentam o “culto 

do indivíduo”, as comunidades decepcionam com seus laços frágeis e problemas internos172. 

Em muitas comunidades, há decepção com os líderes e os agentes das pastorais. A maturidade 

cristã também requer uma compreensão antropológica de “unidade na pluralidade”, que saiba 

entender que todo ser humano possui luzes e sombras – na linguagem do teólogo Afonso Garcia 

Rubio. 

A antropologia da unidade na pluralidade de Alfonso Garcia Rubio busca, justamente, 

estabelecer uma visão unitária do ser humano:  

 
O corpo não é desvalorizado a fim de que fique mais ressaltada a 
importância da alma, no melhor estilo da relação de oposição-exclusão. 
Antes, pelo contrário, partindo da visão de homem como substância 
única e como única pessoa, distinguirá Santo Tomás a alma como única 
forma (entendida esta como atualidade e determinação) da “matéria-
prima” (mera potencialidade, ainda não determinada). Nem a matéria 
nem a forma, separadas, são o ser humano173. 

 

 A formação antropológica da Nova Paróquia é positiva quando favorece a integração do 

ser humano, compreendendo que o mesmo é matéria e espírito, que possui virtudes e sombras 

a serem trabalhadas. Uma antropologia integradora evita que sejam trabalhadas mais 

determinadas dimensões (o espiritual, por exemplo) e outras sejam deixadas de lado (como a 

corporeidade), favorecendo o adoecimento psíquico das pessoas. Igualmente, quando o pecado 

e as sombras tornam-se um tema tabu, sempre condenado e reprimido, há o risco de a formação 

																																																													
171 Cf. FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 
117.  
172 Cf. GIDDENS, Anthony. Política, sociologia e teoria social. Encontros com o pensamento social clássico e 
contemporâneo. São Paulo: EDUNESP, 1998, p. 148.  
173 RUBIO, Alfonso Garcia. Unidade na pluralidade: o ser humano à luz da fé e da reflexão cristãs. São Paulo: 
Paulinas, 1989, p. 273.	
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humana fracassar, sempre meneando conflitos entre pessoas incapazes de reconhecer suas 

próprias sombras com humildade. 

 A antropologia teológica de unidade na pluralidade ajuda a comunidade a superar os 

males do tempo, sendo base para a formação humano-afetiva. Desde o início do cristianismo, 

sobretudo com os comentários do apóstolo Paulo acerca da vida concreta das comunidades, 

notou-se que a formação humano-afetiva e a relacionalidade entre os cristãos podia ser o motor 

ou a mola estranguladora da evangelização. “Porque, antes de tudo, ouço que quando vos reunis 

na Igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio. (...) Não tendes porventura casas para comer 

e beber? Ou acaso desprezais a Igreja de Deus, e envergonhais os que nada possuem? Que vos 

direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo” (1Cor 11, 18.22). 

 Também atualmente, à semelhança de Paulo, o Papa Francisco afirma que 
 
dói muito comprovar como nalgumas comunidades cristãs, e mesmo 
entre pessoas consagradas, se dá espaço a várias formas de ódio, 
divisão, calúnia, difamação, vingança, ciúme, a desejos de impor as 
próprias ideias a todo custo, e até perseguições que parecem uma 
implacável caça às bruxas. Quem queremos evangelizar com estes 
comportamentos?174 
 

 O Papa utiliza, tal como Paulo, uma pergunta retórica aos seus interlocutores, 

provocando-os à refletirem. A relacionalidade amorosa e a comunhão são testemunhos que 

evangelizam. Formar a Nova Paróquia à luz da Santíssima Trindade significa espelhar-se no 

amor entre as três Pessoas como modelo e meta. “A Trindade é um programa social. Os homens 

criados à imagem da Trindade estão chamados a esse tipo de comunhão, a essa pericorese”175. 

A unidade pericorética da Trindade é o ideal da experiência da comunidade de Cristo. 

 

1.3. A Nova Paróquia à luz da Trindade: escola de comunhão e missão 
	

 A formação da Nova Paróquia a partir do sentimento de unidade na pluralidade da 

Trindade está de acordo com a eclesiologia do Concílio Vaticano II e a caminhada pastoral 

subsequente. O Concílio utiliza outra imagem bíblica para falar da comunhão: o Corpo de Cristo 

(1Cor 12,12). “Na edificação do Corpo de Cristo há diversidade de membros e de funções. Um 

só é o Espírito que, para utilidade da Igreja, distribui Seus vários dons”176. 

																																																													
174 FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 100.  
175 LADARIA, Luis F. O Deus vivo e verdadeiro: o mistério da trindade. São Paulo: Loyola, 2005, p. 287.  
176 CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Dogmática Lumen Gentium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 
1964, n. 14.  
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 O Documento de Aparecida afirma que as paróquias renovadas são chamadas a serem 

“casas e escolas de comunhão”177. Isso demonstra a missão formativa da paróquia, vocacionada 

a ser escola e mestra da vida cristã. “Esse é um dos grandes desafios de nossas paróquias: formar 

pessoas para viver em comunidade e formar outras comunidades”178. 

 Afinal, formar comunidade não é sinônimo de fechamento e exclusão dos que estão fora. 

A Santíssima Trindade ensina que a genuína comunidade, perfeitamente unida, é aberta e 

missionária. Quando aborda o tema da Nova Paróquia (ou paróquia renovada), o Documento 

de Aparecida conjuga sempre os seguintes ideais: abertura e diversidade: 
 
Um dos maiores desejos que se têm expressado nas Igrejas da América 
Latina e do Caribe, motivando a preparação da V Conferência Geral, é 
o de uma valente 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, organizada de 
modo comunitário e responsável, integradoras de movimentos de 
apostolado já existentes, atentas à diversidade cultural de seus 
habitantes, abertas aos projetos pastorais e supraparoquiais e às 
realidades circundantes179. 
 

 Assim, além de ser modelo de comunhão, a Trindade é exemplo e fundamento para a 

missão e a ministerialidade da Igreja. A Nova Paróquia, rica em ministérios eclesiais e 

missionária, testemunha Deus uno e trino. Pois o Filho, enquanto enviado do Pai, é missionário 

da salvação para todo o gênero humano. Comblin compara Jesus Cristo a um carteiro, que 

“trabalha” na obra salvífica do Pai: “Geralmente, o que nos interessa são as cartas e não o 

carteiro. Ao invés, no caso de Jesus, o que interessa não é a carta, mas sim o próprio carteiro. 

Ele não traz a carta – ele é a carta”180. A Nova Paróquia, ao “ir em saída”, testemunha justamente 

sua própria experiência de Jesus. A Nova Paróquia, quando bem formada em Cristo, testemunha 

a beleza da vida cristã. É o que os filósofos da linguagem denominam como “dimensão 

performativa dos atos de fala”: o ato de fala já é, per se, ação181. A palavra sempre é 

acompanhada do testemunho – positivo ou negativo. 

 O Documento 100 afirma que “a comunhão e a missão trinitária inspiram a missão da 

comunidade que nasce da consciência de que muitos vivem sem o Amor de Deus”182. 

																																																													
177 CELAM. Documento de Aparecida. São Paulo: Paulus, 5 ed. 2008, n. 170. 
178 PEREIRA, José Carlos. Gestão eficaz: Sugestões para a renovação paroquial. São Paulo: Paulus, 2014, p. 134.  
179 CELAM. Documento de Aparecida. São Paulo: Paulus, 5 ed. 2008, n. 170. 
180 COMBLIN, José. O enviado do Pai. Petrópolis: Vozes, 2 ed. 1979, p.10.  
181 Cf. HABERMAS, Jürgen. Pensamento pós-metafísico. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1990, p. 68-69. 
182 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 156.  
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 Muitos são os benefícios da formação da Nova Paróquia na perspectiva da comunhão, 

cuja raiz é a Trindade. Pois a verdadeira comunhão não é uniformidade. A Trindade é unidade 

de três Pessoas distintas que se amam tanto, que são um só Deus. “Em Deus Trindade, somos 

unidade, mas não uniformidade; somos diversidade, mas não divisão; somos comunhão, mas 

não confusão. A Santíssima Trindade é a perfeita comunidade missionária”183.  

 Quais os meios para formar a Nova Paróquia nessa perspectiva? Santos indica os 

instrumentos clássicos de fomento da comunhão eclesial:  
 
Para que a comunhão seja uma realidade na Igreja, são necessários 
instrumentos práticos de comunhão. Alguns já existem. Tem a sua 
origem no Novo Testamento. Por exemplo, o ministério petrino e a 
colegialidade dos bispos. Outros foram criados ou incentivados pelo 
Vaticano II: as conferências episcopais, os conselhos de presbíteros, os 
conselhos de pastoral, etc.184 
 

Ora, no capítulo anterior foram apresentados alguns instrumentos formais de integração, 

tais como os Conselhos Paroquiais (Conselho de Pastoral, Conselho Econômico) e as relações 

interpessoais entre os agentes das pastorais185. Nos Conselhos e nas pastorais, a pluralidade da 

Nova Paróquia se encontra: membros de diversas comunidades, movimentos, bairros. O 

movimento formativo obtém sucesso quando há harmonia em todas as esferas, desde o 

Conselho até os coordenadores. É a oração de Jesus ao Pai: “que todos sejam um em nós para 

que o mundo creia” (Jo 17,21). “O carisma coordenador da comunhão eclesial é a caridade. Ela 

leva cada um a procurar a própria identidade na relação com o outro, a ver, em cada um, um 

reflexo da Trindade e um depositário dos dons divinos para a comunidade”186.  

 Por fim, há também instrumentos materiais de integração, tais como as Diretrizes, os 

Diretórios e os Planos de Pastoral, bem como as formações baseadas nos documentos da Igreja. 

Todos estes instrumentos auxiliam na formação da comunhão na Nova Paróquia. 

 Além de formar a Nova Paróquia à luz da Trindade, como comunhão na diversidade de 

comunidades, pastorais e agentes, outra importante tarefa é formar a comunidade paroquial para 

além da territorialidade, com espírito de abertura aos elementos de eclesialidade 

supraparoquiais e de diálogo com o mundo contemporâneo. 

 

																																																													
183 FELLER, Vitor Galdino. Lumen Gentium: pilar eclesiológico do Concílio Vaticano II. In: Revista Encontros 
Teológicos, FACASC, Florianópolis, ano XXVIII, n. 64 (2013), p. 42. 
184 SANTOS, Benedito Beni dos. O Projeto Teológico do Vaticano II. In: Revista de Cultura Teológica, São Paulo, 
v. 12, n. 48 (2004), p. 12.  
185 Cf. ALVES, Rodrigo Fernando; GERALDO, Denílson. Op. cit., p. 585. 
186 SANTOS, Benedito Beni dos. O Projeto Teológico do Vaticano II. In: Revista de Cultura Teológica, São Paulo, 
v. 12, n. 48 (2004), p. 12. 
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2. A Formação na perspectiva da eclesialidade supraparoquial e do diálogo com o 
mundo contemporâneo 
	

2.1. A Nova Paróquia em rede 
	

 Em entrevista ao Jornal El País, o Papa Francisco afirmou que “o perigo em tempos de 

crise é buscar um salvador que nos devolva a identidade e nos defenda com muros”187. O 

símbolo do muro também aparece na Exortação Evangelii Gaudium188. Não significa, nestes 

casos, a proteção dos direitos da pessoa (direito à propriedade privada), mas o fechamento ao 

outro, ao alargamento da fraternidade e do diálogo.  

Os salmos e o Livro das Revelações – Apocalipse – exaltam a reconstrução dos muros 

da Cidade Santa, Jerusalém: “Os fundamentos dos muros da cidade estavam adornados com 

pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe; o segundo, safira; o terceiro, calcedônia; o 

quarto, esmeralda (...); o undécimo, jacinto; o duodécimo, ametista” (Ap 21,19). Os muros, 

neste sentido, são imagens da paz (shalom) e segurança para o Povo. Por outro lado, o 

Evangelho e a Carta aos Hebreus (cf. Mt 27,32; Hb13,12) narram que Jesus foi crucificado 

“fora dos muros” (extra muros), simbolizando a universalidade da salvação, que não é 

privilégio do Povo eleito, mas oferta feita por Deus a todos os povos e culturas189. “Nossas 

divisões nos tornam indignos de credibilidade; são os maiores impedimentos mundiais de nossa 

missão. Jesus Cristo derrubou o muro, mas nós erigimos novos muros (...) Só podemos superá-

los na força do Espírito de Pentecostes”190. 

Por isso o muro é um símbolo ambíguo: serve para delimitar e distinguir realidades, 

afirmar identidades, ser signo de segurança e paz – o que é positivo –, mas também pode ser 

expressão de divisão, indiferença e exclusão. A Nova Paróquia, na esteira do Concílio Vaticano 

II, é chamada à abertura e ao diálogo. O Concílio Vaticano II, ao refletir acerca da identidade 

da Igreja, mostrou que a Igreja tem como fundamento a comunhão interna entre as 

comunidades, paróquias e dioceses (Lumen Gentium), mas também possui a missão de ser sinal 

de comunhão para o mundo contemporâneo, com suas alegrias e tristezas (Gaudium et Spes). 

																																																													
187 FRANCISCO. Entrevista ao Jornal “El País”. “O perigo em tempos de crise é buscar um salvador que nos 
devolva a identidade e nos defenda com muros”. Disponível em:  
http://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/21/internacional/1485022162_846725.html. Acessado em 18/01/17, às 
15:10. 
188 Cf. FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 
274.  
189 Cf. BARREIRO, Álvaro. Igreja, povo santo e pecador. Estudo sobre a dimensão eclesial da fé cristã, a santidade 
e o pecado na Igreja, a crítica e a fidelidade à Igreja. São Paulo: Loyola, 2001, p. 188.  
190 KASPER, Walter. O Sacramento da unidade: Eucaristia e Igreja. São Paulo: Loyola, 2006, p. 55.  
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O Papa João XXIII, na primeira sessão conciliar, comparou a Igreja à mãe amorosa a todos, 

paciente, benigna e cheia de misericórdia com “os filhos dela separados”191. 

Por isso este tópico aborda a necessidade da Nova Paróquia ser expoente de comunhão 

não somente em sua jurisprudência (como “comunidade de comunidades”), mas também ser 

elo de comunhão na dimensão supraparoquial da eclesialidade, inclusive sendo luz de 

comunhão e diálogo para a sociedade. 

O sociólogo Manuel Castells afirmava que esta nova época se formatava velozmente e 

em rede192. As redes não são um apêndice cultural, relacionado ao âmbito tecnológico, mas 

estão por toda a parte.  

 
A rede é composta de nós (...), elementos que são os atores da rede 
social. Podem ser uma pessoa, instituição, site, empresa ou comunidade 
eclesial. Os nós estão ligados por conexões. Segundo Castells, entre as 
características da rede deve-se destacar sua dinamicidade, abertura, 
geometria variável, assimetria, capacidade de adaptação, inovação e 
descentralização193.  
 

 Na sociedade em rede, nenhum nó é autossuficiente, todos são afetados pela dinâmica 

da rede e todos possuem a capacidade de afetar os demais nós, igualmente. A Nova Paróquia é 

convidada a aceitar que este mundo é seu terreno evangelizador, ao invés de simplesmente 

rejeitá-lo com uma postura apologética e autoexcludente, pois a carruagem do mundo continua 

girando – com ou sem a Igreja. Aceitar que este é o mundo em que estamos não significa adotar 

o “espírito do mundo” (mundanismo194), mas significa acolher o dado fenomenológico que se 

apresenta a nós. 

 O Documento de Aparecida chama a Paróquia renovada de “rede de comunidades” e 

“comunidade de comunidades”195. Isso indica uma perspectiva eclesiológica aberta, conectada, 

que almeja integração e comunhão. A Nova Paróquia, rede de comunidades, não é centralizada 

na matriz, mas encontra na mesma o seu centro de unidade. O Documento 100 destaca que a 

formação de pequenas comunidades na Nova Paróquia é uma maneira importante de ampliar a 

integração e o engajamento de muitas pessoas, haja visto que “quem menos se conhece é o 

																																																													
191 COMPÊNDIO DO VATICANO II. Introd. de Boaventura Kloppenburg. Petrópolis: Vozes, 22 ed. 1991, p. 8. 
192 Cf. CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. v.1. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 565.  
193 RUIZ, Emerson Marcelo. A paróquia na mudança de época: uma rede de comunidade na era da informação. 
Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: PUC, 2015, p. 137.  
194 Cf. FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 93.  
195 Cf. CELAM. Documento de Aparecida. São Paulo: Paulus, 5 ed. 2008, n. 172. 
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vizinho de porta”196. A Paróquia em rede objetiva ser presença e participação na vida das 

pessoas e nas dinâmicas da comunidade. 

  

2.2. A comunhão diocesana, a Pastoral Orgânica e a Pastoral de Conjunto 
	

O Concílio Vaticano II renovou a autocompreensão da Igreja acerca das dioceses ou 

Igrejas particulares. Bruno Forte denomina esse entendimento conciliar de “primado na Igreja 

local na eclesiologia de comunhão”197. “Os bispos individualmente são o visível princípio e 

fundamento da unidade em suas igrejas particulares, formadas à imagem da Igreja universal, 

nas quais e pelas quais existe a Igreja católica una e única”198. Portanto, a diocese não é mero 

fragmento ou parte incompleta da Igreja: em cada diocese está presente em plenitude (kath 

‘olou) o mistério da Igreja inteira. 

 Ora, a formação da Nova Paróquia precisa estar sintonizada com essa eclesiologia: a 

paróquia é um elemento de uma subrede chamada Igreja particular199. A eclesialidade 

supraparoquial nada mais é do que um desdobramento da tarefa da paróquia de viver a 

comunhão em todos os âmbitos da evangelização. Floristán destaca três linhas conciliares de 

renovação da paróquia que foram desenvolvidas por três grandes teólogos: 

 
Em definitivo, a teologia tratava de aplicar à paróquia a eclesiologia 
diocesana (Karl Rahner), ao mesmo tempo em que influía na paróquia 
a concepção de uma pastoral orgânica (X. Arnold), sem esquecer sua 
abertura ao mundo da cidade (Yves Congar)200. 

 

 É importante que a formação da Nova Paróquia esteja em profunda harmonia com a 

proposta pastoral diocesana, especialmente manifestada através do Plano de Pastoral e das 

Diretrizes diocesanas, dos Sínodos e Assembleias diocesanas, do magistério do bispo e das 

orientações emanadas por cada pastoral articulada na Igreja particular. O primeiro a dar 

testemunho da comunhão diocesana na Nova Paróquia é o pároco, seguido dos demais padres, 

diáconos e lideranças. “A paróquia não pode ser concebida como independente, mas somente 

																																																													
196 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 246-
249. 
197 FORTE, Bruno. Op. cit., p. 71. 
198 CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Dogmática Lumen Gentium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 
1964, n. 23.  
199 Cf. RUIZ, Emerson Marcelo. A paróquia na mudança de época: uma rede de comunidade na era da informação. 
Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: PUC, 2015, p. 140.  
200 FLORISTÁN, Casiano. Op. cit., p. 21.  
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em relação à Igreja particular na qual se encontra. Dela recebe as orientações pastorais e define 

sua atividade. A vitalidade da diocese, por sua vez, depende da vitalidade das suas 

paróquias”201. 

  Pereira escreve que “nem sempre é fácil haver 100% de adesão dos padres em qualquer 

projeto, por menor que seja a diocese, ou por menor que seja o número de padres da diocese, 

mas sabemos também que essa conversão só vai acontecer de fato quando um maior número de 

padres caminhar na mesma direção com a sua diocese”202. 

 O Papa Francisco insiste bastante em seu pontificado acerca do tema da presença: que 

a Igreja seja presença viva, física, evangelizadora em meio às pessoas203. Outrossim, a Nova 

Paróquia precisa ser formada para que seus representantes sejam presença na vida diocesana – 

nos eventos, reuniões, comemorações. Somente a partir da sua presença a Nova Paróquia poderá 

contribuir com a caminhada diocesana, pois os ausentes não podem ajudar a fazer a diferença. 

Além disso, é raro o número de paróquias que contam em seu staff com todas as pastorais e 

organismos da Igreja funcionando. “Em um mundo marcado por especialidades, é impossível 

a uma paróquia ser perita em tudo”204. No Brasil, há mais de 20 pastorais reconhecidas pela 

CNBB, sem contar movimentos e associações de fiéis. O natural é que as paróquias possuam 

aquelas pastorais que atendem às necessidades evangelizadoras e à vida do Povo de Deus. Por 

isso, a Igreja diocesana se enriquece quando as paróquias se especializam em pastorais que 

correspondem às suas necessidades. 

 Nesse sentido, a Nova Paróquia é convidada a trabalhar sempre em vista de duas ações 

coordenadas: a Pastoral Orgânica e a Pastoral de Conjunto. Ambas refletem a necessidade de 

evangelizar e cuidar do ser humano na sua integralidade, pois todas as pastorais concorrem para 

o mesmo fim. Enquanto a pastoral orgânica é a ação pastoral transversal, na qual cada pastoral 

desenvolve seu próprio trabalho a partir de um mesmo objeto material (crianças, juventude, 

família), a pastoral de conjunto é expressão da unidade entre as pastorais para trabalharem 

juntas em vista de um objetivo comum.  

Esses conceitos ajudam a superar dois problemas: a fragmentação da pastoral205 e a 

compreensão do ser humano a partir de uma parte (antiga catequese: decorar os dogmas e 

																																																													
201 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 160. 
202 PEREIRA, José Carlos. Conversão pastoral: reflexões sobre o Documento 100 da CNBB em vista da renovação 
paroquial. São Paulo: Paulus, 2016, p. 21. 
203 Cf. PEREIRA, José Carlos. Conversão pastoral: reflexões sobre o Documento 100 da CNBB em vista da 
renovação paroquial. São Paulo: Paulus, 2016, p. 30. 
204 RUIZ, Emerson Marcelo. A paróquia na mudança de época: uma rede de comunidade na era da informação. 
Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: PUC, 2015, p. 140.  
205 Cf. INSTITUTO NACIONAL DE PASTORAL (Coord.). Presença pública da Igreja no Brasil. 1952-2002. 
Jubileu de Ouro da CNBB. São Paulo: Paulinas, 2003, p. 400.  
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verdades de fé), e não do todo (a criança e o jovem em sua relação com Deus e o próximo). “A 

Igreja no Brasil tem desenvolvido a sua ação pastoral desde 1963. Iniciou com o Plano de 

Emergência, em pleno Concílio Vaticano II, e até hoje busca uma verdadeira pastoral de 

conjunto através das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora”206. 

 Em 1984, a Dra. Zilda Arns levou uma nova proposta de pastoral aos bispos reunidos 

em Itaici, e não ficou livre de críticas. Alguns a acusaram de assistencialista e chamaram sua 

proposição de “pastoral do sorinho”. Mas o número de bispos entusiasmados foi maior, e o 

diretor da UNICEF disse a Dom Paulo Evaristo Arns que, com essa iniciativa, a Igreja poderia 

salvar a vida de muitas crianças, aproveitando sua vasta presença no território brasileiro e sua 

rede paroquial207. Esse fato é indicativo da grande transformação que se iniciava no Brasil com 

a ampliação do conceito de pastoral, sobretudo com o conceito de pastoral orgânica. 

  Por isso, seria insuficiente que a Nova Paróquia fosse formada apenas para a comunhão 

diocesana. A pastoral orgânica da Nova Paróquia requer per se abertura aos problemas sociais 

e ao diálogo. A rede eclesial supera as fronteiras da diocese, como revelam os projetos de 

“igrejas-irmãs” e de “paróquias-irmãs”: 
 
 Além da solidariedade entre comunidades da paróquia e da 
diocese, é importante manter vínculos afetivos e efetivos com paróquias 
de áreas missionárias, especialmente na região amazônica. Nesse 
sentido, os bispos afirmam que efetivação de uma Igreja comunidade 
de comunidades com espírito missionário, manifesta-se também na 
experiência das paróquias-irmãs, dentro e fora da diocese, análoga ao 
projeto Igrejas-irmãs208. 
 

2.3. Abertura ao diálogo e cooperação: construir novos laços e estabelecer novas 
conexões 
	

 A Nova Paróquia deve buscar uma formação não-alienante, integradora e antenada nos 

acontecimentos da sociedade e da comunidade na qual está inserida. Conta-se que o Pe. Dehon, 

fundador de uma congregação religiosa, falava da importância de ter a Bíblia em uma das mãos 

e o jornal na outra. Queiruga fala acerca da dedicação do cristão ao “Deus do mundo” (vida 

																																																													
206 CONRADO, Sérgio. O planejamento pastoral à luz do Documento de Aparecida. In: Revista de Cultura 
Teológica, São Paulo, v. 16, n. 64 (jul./set. 2008), p. 87.  
207 Cf. BATALHA, Martha Mamede. Pastoral da criança: vinte anos de vida. São Paulo: Loyola, 2003, p. 48.	
208 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Estudos da CNBB – 104. Brasília: Ed. CNBB, 
2013, n. 297. 
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contemplativa, interior, orante) e ao “mundo de Deus” (vida ativa, engajada, pastoral)209. Não 

se evangeliza prescindindo da realidade do tempo em que se vive. 

 A presença eclesial transcende a territorialidade da Nova Paróquia, de modo que os 

agentes de pastorais e leigos são influenciados por diversos “nós” da rede eclesial. A Nova 

Paróquia não possui o monopólio da formação dos leigos, haja visto a amplitude e 

horizontalidade da formação dita católica existente na contemporaneidade. 

 
Ao mesmo tempo em que a paróquia é um elemento privilegiado na 
rede católica, ela está ao lado de nós antigos (ordens religiosas, 
movimentos, espiritualidades) e contempla o constante surgimento de 
novos nós com novos fluxos de informação (santuários, missas on-line 
e TV, pregação de padres em auditórios de programas não-católicos, 
etc)210. 

 

 Por isso a formação da Nova Paróquia precisa ser dialógica, com novos métodos, 

pedagogias interativas e participativas. “Há muita informação, mas falta formar discípulos 

missionários”211. Além do mais, desde a Crítica da Razão Pura (com Kant) até o século XX 

com Gadamer, cada vez mais a objetividade da verdade é questionada, de modo que formar o 

ser cristão tornou-se tarefa mais exigente212. A multiplicidade de fontes eclesiais deve 

encontrar, na Nova Paróquia, o coração pulsante capaz de catalisar as informações e formar o 

ser cristão. 

 Porém, como aponta o próprio conceito de Castells, a sociedade em rede ultrapassa a 

Igreja, não obstante a Igreja (e especificamente a Paróquia) seja um dos vértices que influencia 

e é influenciado por essa configuração. A sociedade em rede não deve assustar a Nova Paróquia, 

fazendo-a isolar-se, mas desafiá-la a construir novos laços e estabelecer novas conexões.  

De fato, muitos problemas e desafios, próprios de nosso tempo, só podem ser superados 

com cooperação e diálogo. Na Encíclica Laudato Si’, o Papa Francisco afirma que “para se 

resolver uma situação tão complexa como esta que enfrenta o mundo atual, não basta que cada 

um seja melhor. (...) Será necessária uma união de forças e uma unidade de contribuições”213. 

																																																													
209 Cf. QUEIRUGA, Andrés Torres. Pelo Deus do mundo no mundo de Deus. Sobre a essência da vida religiosa. 
São Paulo: Loyola, 2003, p. 31. 
210 RUIZ, Emerson Marcelo. A paróquia na mudança de época: uma rede de comunidade na era da informação. 
Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: PUC, 2015, p. 141.  
211 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 305. 
212 Cf. ABREU, Cristiano Nabuco de; ROSO, Miréia (Coord.). Psicoterapias cognitiva e construtivista. Novas 
fronteiras da prática clínica. Porto Alegre: Artmed, 2012, p. 23. 
213 FRANCISCO. Carta Encíclica Laudato Si’. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2015, n. 219.  
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 Na ecologia, na defesa dos direitos humanos, das mulheres e das crianças; na luta pela 

paz; contra a fome e a desigualdade social; pela unidade dos cristãos; pelo fim da corrupção e 

pela ética na política; em defesa da família e do direito dos nascituros; contra os preconceitos e 

a discriminação: em todas essas frentes da sociedade em rede, a Nova Paróquia é convidada a 

colaborar com diálogo, boas iniciativas, cooperação e ações concretas. As ações mais eficazes 

da Nova Paróquia certamente serão aquelas conjuntas, na qual há parceria com outros sujeitos 

da sociedade (igrejas, poderes públicos, organismos não-governamentais, lideranças sociais). 

Ações solitárias, embora mais cômodas, nunca terão a força transformadora que aquelas 

realizadas em comunhão. “A cultura da proximidade e do encontro supõe acolher quem pensa 

diferente, superando a dificuldade de conviver em paz numa sociedade e cultura de 

pluralismo”214. 

 A formação da Nova Paróquia, como já tratado nos tópicos anteriores, requer “novos 

sentimentos” e “nova mentalidade”, que superem o famoso bordão: “sempre foi assim”215. Mais 

do que isso, enseja que a grei paroquial (os filhos da Paróquia) seja dócil à conversão do 

coração. Não é processo meramente racional, mas de abertura aos desafios do Evangelho de 

Jesus Cristo em nosso contexto e nossa época. “Ela é, portanto, uma mudança de postura, de 

prática, que supõe uma mudança de mentalidade, ou seja, uma conversão pastoral supõe uma 

conversão pessoal”216. 

 É importante perceber que a formação da Nova Paróquia, apesar de ser processo 

comunitário, não é processo que se realiza de modo massivo, impessoal. A formação requer 

presença, acompanhamento, encontro, pois era assim que Jesus formava seus discípulos. 

Também requer paciência e tempo. Escreveu Guardini: “O que é vivo precisa de mais tempo 

do que o que é inerme. O que é vivo deve ter a chance de ‘perder’ tempo. Não pode ser abafado 

pela medida do tempo, precisa poder fazer desvios. Desvios e paradas no decurso de um devir 

são tão importantes quanto o aproximar-se e o progredir”217. 

 Por fim, é inescapável afirmar que a formação da Nova Paróquia, bem como de sua 

consciência eclesiológica e do seu protagonismo e diálogo com o mundo, depende bastante dos 

presbíteros. A responsabilidade deles é grande, como escreve Pereira: “essa conversão só vai 

acontecer de fato quando um maior número de padres caminhar na mesma direção com a sua 

																																																													
214 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 301. 
215 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 286. 
216 PEREIRA, José Carlos. Conversão pastoral: reflexões sobre o Documento 100 da CNBB em vista da renovação 
paroquial. São Paulo: Paulus, 2016, p. 12. 
217 KEHL, Medard. A Igreja: uma eclesiologia católica. São Paulo: Loyola, 1997, p. 190. 
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diocese (...); quando um maior número de padres assumir a proposta do Documento 100”218. 

Ora, o teólogo Urbano Zilles faz uma reflexão crítica acerca da formação do clero: 

 
Se analisarmos a pesquisa da CNBB, publicada em 2004, sobre “O 
Perfil do Presbítero Brasileiro”, constatamos que a grande maioria dos 
padres está satisfeita com a formação recebida. Aliás, o título dessa 
pesquisa, cujo caráter científico não tem muita credibilidade, a rigor, 
não passa de “índices de satisfação do clero brasileiro. Caberia 
perguntar: o leigo, sobretudo o crítico, está satisfeita com a formação 
do clero? Ou somos sacerdotes só para nós mesmos? Como se explica 
o baixíssimo índice de frequência às missas nos fins de semana?219 

 

 Nesse sentido, o grande perigo é acomodar-se: que clérigos e leigos se acomodem e não 

busquem formação, renovação e aprimoramento. O presbítero concluiu a formação inicial, mas 

continua em processo de formação permanente, que deve ser “capaz de ajudar de modo realista 

e eficaz o ministério e a vida dos sacerdotes”220. E a realidade, como apresenta Urbano Zilles, 

é de que muitas pessoas estão distantes da Igreja, indiferentes ou até mesmo avessas à fé cristã. 

Porém, se as pessoas não procuram a Igreja, a Igreja é convidada a ir até as pessoas e proclamar 

a Boa Nova e o Reino de Deus. Assim como Deus precedeu-nos no amor (1Jo 4,10), a Igreja é 

chamada a “primeirear”, “ir à frente, tomar a iniciativa sem medo, ir ao encontro, procurar os 

afastados e chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos”221. O grande 

expoente dessa renovada formação da Nova Paróquia é sua consciência de colocar-se “em 

saída”, ou seja, em chave missionária.  

No primeiro tópico deste capítulo, abordou-se a formação da Nova Paróquia à imagem 

da Trindade, modelo de comunhão na diversidade. Já o presente tópico desenvolveu a relação 

entre a Nova Paróquia e as estruturas supraparoquiais da Igreja, assim como o diálogo e a 

cooperação entre a Nova Paróquia e os diversos setores da sociedade. No próximo tópico, numa 

perspectiva de continuidade, será abordada uma terceira realidade evangelizadora para a qual a 

Nova Paróquia precisa ser formada: a missão.  

 

																																																													
218 PEREIRA, José Carlos. Conversão pastoral: reflexões sobre o Documento 100 da CNBB em vista da renovação 
paroquial. São Paulo: Paulus, 2016, p. 21. 
219 ZILLES, Urbano. Formação intelectual dos futuros presbíteros. In: Revista Teocomunicação, Porto Alegre, v. 
37, n. 155 (mar. 2007), p. 5-6. 
220 JOÃO PAULO II. Exortação Apostólica Pastores Dabo Vobis. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1992, n. 
3. 
221 FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 24. 
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3. A Formação missionária da Nova Paróquia, comunidade de comunidades 
	

3.1. A Nova Paróquia: centro de irradiação missionária e Casa acolhedora 
	

“A Igreja peregrina é por sua natureza missionária. Pois ela se origina da missão do 

Filho e da missão do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai”222. A missão não é a 

“última moda” da Igreja, mas nota inerente à sua própria identidade. A Igreja nasceu de diversas 

missões, que formaram um elo evangelizador: primeiro a missão do Filho (missio Dei), que se 

encarnou; depois a missão terrena de Jesus, seguida das missões apostólicas. A Igreja sempre 

esteve em movimento, buscando a conversão das pessoas e das comunidades ao Evangelho. 

 Por outro lado, embora a missão seja própria da natureza da Igreja, sua polissemia torna 

difícil abarcar seu completo significado. Missão e evangelização são termos muito profundos e 

que sempre estão correlatos. A missão, em todos os aspectos, significa sair de si, ir ao outro, a 

novos lugares, e anunciar Jesus Cristo. Entretanto, nos últimos anos a Igreja empreendeu 

profunda reflexão acerca da missão a partir das necessidades e desafios do tempo presente. Com 

o papado de João Paulo II, acentuou-se a necessidade da missão como “nova evangelização”, 

capaz de levar os batizados a reencontrarem a pessoa de Jesus Cristo (kerygma), que está vivo 

no meio de nós. O apelo à “nova evangelização”, sobretudo nos países tradicionalmente 

cristãos, revelou a ampliação do termo missão para além do seu significado ad gentes (missão 

a outros povos) ou ad extra (missão a outros países). Afinal, muitos batizados – constatava-se 

– conheciam informações acerca de Jesus, mas nunca haviam feito seu encontro pessoal com 

ele.  

Com a Exortação Evangelii Gaudium, o Papa Francisco desenvolve a eclesiologia do 

Concílio Vaticano II com um diferencial: assumindo a missiologia do Documento de 

Aparecida, do qual Jorge Mario Bergoglio foi o Presidente da Equipe de Redação (2007). A 

Nova Paróquia, desde o V CELAM, é insistentemente chamada a ser discípula-missionária de 

Cristo, pois “discipulado e missão são como que as duas faces da mesma moeda”223. Suess 

escreveu: “depois de um papa comunicador e do papa teólogo, agora temos um papa com um 

DNA missionário”224. 

																																																													
222 CONCÍLIO VATICANO II. Decreto Ad Gentes. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1965, n. 2. 
223 CELAM. Documento de Aparecida. São Paulo: Paulus, 5 ed. 2008, n. 146. 
224 SUESS, Paulo. Dicionário da Evangelii Gaudium: 50 palavras para uma leitura pastoral. São Paulo: Paulus, 
2015, p. 9. 
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 A Nova Paróquia é chamada a ser missionária, o que implica formar a mentalidade e o 

coração de todos – leigos e clérigos – para a conversão pessoal e comunitária. E a missão, 

embora seja refletida e partilhada, se realiza na práxis cotidiana. A missão da Nova Paróquia 

possui duplo movimento: a “saída” e a “volta”, o movimento centrípeto (ir) e o movimento 

centrífugo (atração)225. Os fiéis leigos rumam até as casas, os bairros e as periferias existenciais 

para anunciarem Jesus Cristo, para “tocarem a carne”226 e o sofrimento humano, mas também 

para convidarem as pessoas afastadas a serem acolhidas na Paróquia, pois a Igreja é casa de 

todos (domus ecclesiae). Por isso o Papa Francisco incentiva a Igreja a sempre estar de portas 

abertas227: tão evangélico quanto “ir” às casas dos irmãos é convidarem os mesmos para serem 

acolhidos na Nova Paróquia – lócus da família cristã. 

 “A Igreja em saída é uma Igreja com as portas abertas”228. Ir até o próximo, até as 

realidades desafiadoras, ou manter as portas abertas todos os dias para acolher, revelam o 

espírito missionário da Nova Paróquia. O pároco, secretários, sacristãos e voluntários que 

acolhem as pessoas nas comunidades paroquiais não podem ser meros funcionários ou gestores: 

eles são os primeiros missionários da Nova Paróquia. Acolhem e acodem, escutam e ajudam 

inúmeros fiéis, pessoas não cristãs, aflitos, necessitados, moribundos, viciados... Por isso não 

basta que as portas físicas da Nova Paróquia estejam abertas, mas é fundamental que ela possua 

um planejamento e plano de ação para acolher, evangelizar e cuidar das pessoas. Não obstante 

a missão e a acolhida sejam dimensões tão simples e afetivas, é positivo dispor de meios para 

aprimorar os serviços, planejando, facilitando e almejando a qualidade. Nessa linha o 

Documento 100 constata: “há excesso de burocracia e falta de acolhida em muitas secretarias 

paroquiais”229. 

 A formação missionária da Nova Paróquia requer também que a paróquia se permita 

transformar pela missão. A missão não é somente ir e “levar” Jesus aos irmãos, mas entender 

que simultaneamente há uma troca de dons, de modo que os agentes missionários também 

“recebem” Jesus, que os forma, toca, converte, agracia. Murad conta o testemunho de um 

religioso que, durante anos, foi professor em uma escola, até ser enviado como missionário no 

semiárido: 

 

																																																													
225 Cf. SOUZA, Ney de. Da Igreja doméstica à paróquia. Aspectos históricos das origens à atualidade da paróquia. 
In: Revista de Cultura Teológica, São Paulo, ano XXII, n. 83 (jan./jul. 2014), p.162 
226 FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 24. 
227 Cf. FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 24. 
228 FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 46. 
229 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 48. 
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Eu descobri que o mundo é maior do que o muro da escola. Cada dia 
aprendo com o povo: sua religiosidade, a alegria, o desprendimento, os 
gestos de solidariedade. Aprendi a entrar nas casas, sentar no banquinho 
da cozinha, tomar café, escutar as pessoas, ouvir os ‘causos’, dar 
conselhos. Eu me achava tão piedoso (risos). Mas o povo reza mais do 
que eu, tem uma fé mais intensa. Ah, como é bom230. 

 

É importante prever espaços na Nova paróquia (encontros, reuniões, celebrações) onde 

os missionários possam compartilhar suas experiências, para que os frutos das missões se 

desenvolvam nas comunidades. Esse feedback enriquece a paróquia é impede que aqueles que 

estão dentro da Igreja fiquem anestesiados ou indiferentes à vida concreta do Povo.  

  

3.2. A alegria missionária e o dinamismo da Palavra 
	

A missão ultrapassa a iniciativa de ir às casas. Também significa “ir aos novos 

areópagos e desvendar o contexto onde estamos situados, com todas as suas variantes e 

interrogações”231. Outras igrejas, templos, associações, bairros e periferias devem ser 

alcançadas pelos missionários, com a finalidade de aumentar a fraternidade e construir laços de 

solidariedade. O discípulo-missionário é chamado a superar o medo, a vergonha e a timidez 

pela fé. “Pois Eu colocarei as devidas palavras em vossa boca e vos concederei sabedoria” (Lc 

21,15, cf. Jr 1,9; Ex 4,12). 

 O protagonista da missão da Nova Paróquia é o Espírito Santo. Do contrário, a paróquia 

pode até ser uma boa “ONG”, mas deixará de lado sua missão principal. O grande objetivo da 

missão é anunciar Jesus Cristo, abrindo caminhos para o dinamismo da Palavra. O discípulo-

missionário crê na força transformadora da Palavra de Deus. “No capítulo sexto, afirma o livro 

dos Atos que a Palavra encheu toda a cidade de Jerusalém (At 6,7). É da natureza da Palavra 

ser ouvida e transmitida. Quando isso acontece, a Palavra enche as cidades”232.  

 Se há tantos problemas sociais ainda, significa que a Palavra ainda não realizou em 

nossas cidades todo o seu dinamismo. Santos aponta alguns obstáculos da missão de ontem e 

de hoje: 

 

																																																													
230 MURAD, Afonso. Alegria itinerante de discípulos/as missionários/as. Atitudes da Vida Religiosa “em saída”. 
In: Medellín, Bogotá, v. 40, n. 159 (jul./set. 2014), p. 72. 
231 KUZMA, Cesar. Cantar Francisco! Provocações eclesiológicas a partir da Evangelii Gaudium. In: AMADO, 
Joel P.; FERNANDES, Leonardo A (Orgs.). Evangelii Gaudium em questão. São Paulo: Paulinas, 2014, p. 200. 
232 SANTOS, Benedito Beni dos. Evangelizar com Papa Francisco. Comentário à Evangelii Gaudium. São Paulo: 
Paulus, 2014, p. 40. 
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No tempo dos Apóstolos, os obstáculos foram: magia, idolatria, 
perseguição, longas distâncias. Hoje a missão enfrenta obstáculos 
também: secularismo, laicismo, hedonismo, consumismo. Enfrenta 
obstáculos no interior da própria Igreja: comodismo, complexo de 
inferioridade, não querer comprometer-se, como recorda o Papa na sua 
Exortação233. 

 

 Diante dos desafios do tempo presente, os sujeitos eclesiais – leigos e clérigos – são 

convocados a terem uma postura profética. Ao invés de se acomodarem com os sintomas do 

tempo, naquilo que Brighenti denomina como “cultura do bem-estar”234, os cristãos são 

chamados a “make a difference” (“fazer a diferença”, como na clássica expressão inglesa 

utilizada para fomentar o protagonismo). 

 “Esta Igreja que ‘sai’ não vai de qualquer jeito e nem com qualquer fisionomia. 

Francisco convida à alegria”235. No livro O Nome da Rosa, de Umberto Eco, ficção que busca 

retratar o ambiente da Idade Média decadente, o personagem frei Guilherme é repreendido por 

um frei mais idoso ao rir: “Risum multum aut excussum non amare”- não amar o riso demorado 

ou forte236. O frade idoso retrata uma concepção corrente à época, ao dizer que o riso era 

demoníaco, pois deixava o ser humano com a fisionomia parecida com a dos macacos. Tratava-

se de uma interpretação exagerada acerca do ser virtuoso, em um período no qual a razão era 

valorizada na vida espiritual e os sentimentos e instintos eram compreendidos como portas para 

o pecado. 

 Murad relata que a dimensão da alegria foi bastante desenvolvida pela CRB 

(Conferência dos/as Religiosos/as do Brasil) sob o tema da “Leveza”. Insistiu-se que os 

religiosos precisam testemunhar a alegria da vida cristã. “Leveza não é sinônimo de visão 

ingênua e adolescente, que nega este componente inevitável da vida. De outro lado, todo ser 

humano equilibrado e feliz tem o seu lado de leveza: gratuidade, fruição, flexibilidade, 

contentamento”237. A alegria pode ou não se traduzir no riso ocasional, mas é sentimento mais 

profundo e fundamentado na felicidade genuína. 

A alegria é o maior testemunho da vida cristã. Porém, não se trata de uma alegria tola: 

trata-se, sim, daquela alegria interior que só a fé pode trazer, capaz de brilhar mesmo no 

																																																													
233 SANTOS, Benedito Beni dos. Evangelizar com Papa Francisco. Comentário à Evangelii Gaudium. São Paulo: 
Paulus, 2014, p. 40-41. 
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sofrimento. Nesse aspecto a missão e a escatologia se encontram, pois a vida em Cristo é a 

única capaz de vencer a dor e a morte. O Papa escreve que muitos cristãos escolheram viver 

uma Quaresma sem Páscoa238. A redescoberta da escatologia cristã, da Páscoa de Cristo, é a 

alegria da redescoberta da esperança que não pode ser esquecida. Sem a esperança na 

ressurreição e na vida eterna, sem a confiança na misericórdia divina, vã é nossa fé (1Cor 

15,14). 

 A formação missionária da Nova Paróquia precisa sublinhar a fé em Deus, único capaz 

de transformar a realidade histórica, mas também a fé no ser humano. Sem a fé em Deus e a fé 

nas pessoas, logo o desânimo vence o missionário. Há muitos “profetas da desgraça”, afirma o 

Papa239, que anunciam o desespero e o fracasso. De fato, os missionários encontrarão pessoas 

e situações cuja dureza, à primeira vista, supera a força do Evangelho. Contudo, a semente do 

Reino germina, às vezes, de modo imperceptível aos olhos humanos. “Deus tem paciência com 

todos para dar tempo para a conversão. O exemplo de santo Agostinho demonstra que o 

encontro com Cristo se faz através de um processo que pode durar anos. A graça age, quase 

sempre de modo lento no coração da pessoa”. Porém, a Nova Paróquia é invitada a “celebrar 

cada pequena vitória, cada passo em frente na evangelização”240. 

 

3.3. Missão, Eucaristia e solidariedade 
	

 O principal sustento da missão é a Eucaristia. Conforme o famoso aforisma de Henri de 

Lubac, “a Eucaristia faz a Igreja, a Igreja faz a Eucaristia”. A história da Igreja acabou vendo 

associados dois termos: missão e missa (palavra usada para designar a Celebração 

eucarística)241. O Concílio Vaticano II ensina que a Eucaristia não é somente “cume e fonte da 

vida cristã” (Sacrosanctum Concilium), mas também “cume e fonte de toda a evangelização” 

(Presbyterorum Ordinis)242. A Eucaristia é, senão, missão do Filho na força do Espírito Santo, 

																																																													
238 Cf. FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 6. 
239 Cf. FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 84. 
240 FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 24. 
241 A fórmula latina Ite missa est despedia o Povo após a benção final. Seu significado literal é: Vão, (esta) é a 
dispensa. Mas na Idade Média passou-se a entender como Ite, missa est (finita), ou seja: Vão, a missa é finda. 
Desse modo, a palavra “dispensa” (missa) acabou se tornando o nome da celebração inteira. Cf. GRACIANI, 
Regina Ribeiro; ULLOA, Boris Agustín Nef. A dimensão missionária da Eucaristia. In: Revista Theologica 
Xaveriana, v. 66, n. 182 (2016), p. 450. 
242 Cf. GRACIANI, Regina Ribeiro; ULLOA, Boris Agustín Nef. A dimensão missionária da Eucaristia. In: 
Revista Theologica Xaveriana, v. 66, n. 182 (2016), p. 463. 
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que a cada celebração visita o seu Povo. São as três vindas missionárias do Filho ao encontro 

da humanidade: a Encarnação, a Eucaristia e a Vinda definitiva.  

É basilar que as atividades missionárias da Nova Paróquia tenham início e se concluam 

com a Eucaristia, oração maior e mais perfeita ação de graças a Deus. Que na atividade 

missionária, clérigos e leigos não apresentem a Eucaristia dominical como uma obrigação e um 

peso, mas como o maior presente que a Igreja pode oferecer a todas as pessoas. É o alimento 

espiritual da vida nova (zoé) em Cristo. “A afirmação central que deve caracterizar a Igreja, a 

partir do memorial eucarístico, compreende-se como uma missão que lhe é própria: eucaristizar 

o mundo, isto é, tornar realidade na sociedade (...) o projeto de comunhão da Trindade”243. 

 A Eucaristia, o Filho de Deus que se faz pão para alimentar a Igreja, é exemplo de 

esvaziamento, humildade e simplicidade. Por isso a Eucaristia acena para outra dimensão da 

missão: a pobreza. O Documento de Aparecida renovou sua opção preferencial pelos pobres e 

excluídos como desdobramento da fé cristológica naquele Deus que se fez pobre pelos seres 

humanos244. A missão da Nova Paróquia é integral, porque a salvação de Jesus Cristo almeja 

salvar o ser humano na sua integralidade, e, portanto, a caridade e a solidariedade não estão 

dissociadas da ação missionária. 

 Suess escreve que a dessolidarização do Estado, a pobreza e a desigualdade social 

exigem da Igreja e da Nova Paróquia a atuação concreta em três tipos de solidariedade: a 

solidariedade samaritana, a solidariedade institucional e a solidariedade profética. A 

solidariedade samaritana, que pode ser individual ou coletiva, atua na resolução dos problemas 

imediatos. A solidariedade institucional é aquela que atua em parceria com outras instituições, 

beneficiando um grupo específico com certo trabalho permanente (Casas de Recuperação, 

asilos, creches). A solidariedade profética denuncia a causa e os causadores das assimetrias 

sociais245. As três formas de solidariedade se complementam, e fazem parte da missão salvífica 

da Nova Paróquia, sacramento de Jesus Cristo. 

 O Papa escreve claramente na Evangelii Gaudium: “sonho com uma opção missionária 

capaz de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a 

estrutura clerical se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual do 

que à autopreservação”246. A missão não é um apêndice, mas nota essencial da conversão da 

																																																													
243 KUNRATH, Pedro Alberto. A eucaristia e a Igreja como missão. In: Revista Teocomunicação, Porto Alegre, 
n. 140 (2003), p. 203-204. 
244 Cf. CELAM. Documento de Aparecida. São Paulo: Paulus, 5 ed. 2008, n. 392. 
245 Cf. SUESS, Paulo. Missão e solidariedade. Fundamentos, cenários, horizontes. In: Revista Perspectiva 
Teológica, Belo Horizonte, n. 36 (2004), p. 416-417. 
246 FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 24. 
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Nova Paróquia, que é convidada a superar o comodismo e renovar-se. Nesse sentido, todas as 

pastorais são chamadas a se colocarem em chave missionária: pastoral da família, do dízimo, 

catequética, litúrgica, da criança, etc. Cada pastoral pode encontrar, com planejamento e 

criatividade, meios para se dispor “em saída” e personalizar seus processos.  

Não é preciso que todas as ideias e propostas de renovação advenham somente do 

pároco: os líderes das pastorais, juntamente com suas esquipes, podem ser mais protagonistas, 

apresentando projetos aos pastores, ao invés de se dirigirem a eles com as mãos e a cabeça 

vazias. “O entendimento dos bispos latino-americanos sobre o laicato, expresso no Documento 

Conclusivo de Aparecida, reforça o reconhecimento da importância dos leigos como 

protagonistas na estrutura interna da Igreja e na relação com a sociedade”247. É importante 

superar a mentalidade antiga de que o bom leigo (ou “boa ovelha”) era aquele ao qual restava 

apenas, como se dizia nos EUA, “to pray, to obey, to pay” (rezar, obedecer, pagar)248. 

Além disso, se a Nova Paróquia deseja formar seu Povo para ser missionário, 

comunidade de comunidades, Igreja em diálogo, é necessário investir na formação: investir 

tempo, dinheiro e pessoas capacitadas. “Por exemplo, se quiser uma paróquia missionária, 

invista na formação de leigos missionários. Para isso, convide pessoas que estão trabalhando 

essa temática para ministrar cursos e palestras que ajudem os leigos a entender qual é a missão 

da paróquia e como se tornar missionário dentro dela”249. Afinal, muitos leigos, com boa 

vontade, desconhecem os fundamentos básicos da Igreja e da missão, sendo que os mesmos 

têm direito à adequada formação. 

A missão é a fonte da qual brotam novas comunidades. Se não existissem as missões, a 

Igreja não alcançaria novas regiões, povos, bairros, periferias. Por isso, a Nova Paróquia, 

comunidade de comunidades, cresce e se consolida com as atividades missionárias. O 

Documento 100 incentiva a formação de novas células e novas comunidades, que se celebre nas 

casas, nas ruas e nos condomínios. A comunidade não é a capela, mas os cristãos que se 

congregam para rezar e formarem a Igreja. “Ao afirmar-se que são ‘pequenas’ comunidades, 

indica-se que são formadas por um pequeno grupo de pessoas, no qual todos se conhecem, 

partilham a vida e cuidam-se uns dos outros, como discípulos missionários de Cristo”250. Pré-

requisito para formar novas comunidades não são as estruturas burocráticas e físicas, que muitas 

																																																													
247 SCOPINHO, Sávio Carlos. O Laicato na Conferência Episcopal Latino-americana de Aparecida. Revista 
Eclesiástica Brasileira – REB, Petrópolis, n. 293 (2014), p. 78. 
248 Cf. BLANK, Renold. Ovelha ou protagonista? A Igreja e a nova autonomia do laicato no século 21. São Paulo: 
Paulus, 2015, p. 83. 
249 PEREIRA, José Carlos. Gestão eficaz: Sugestões para a renovação paroquial. São Paulo: Paulus, 2014, p.38. 
250 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 246. 
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vezes fazem a Igreja caminhar lentamente, mas que exista ao menos um pequeno grupo disposto 

a ser, naquele lugar, genuína comunidade eclesial. “Isso evitará que a comunidade se estruture 

como uma microparóquia com cadastros, burocracia e serviços que não precisam ser repetidos 

na pequena comunidade”251. Neste aspecto, é um exemplo a praticidade das igrejas 

pentecostais: se existe espaço, mesmo que simples, não titubeiam e logo criam uma pequena 

igreja. 

Qual o horizonte ou o limite da missão da Nova Paróquia? É difícil afirmar, haja visto 

que dinâmicas migratórias, os novos areópagos (internet/WEB, condomínios, associações) e a 

própria demanda da vida cotidiana sempre exigirão que a Nova Paróquia caminhe ao encontro 

do Povo, assim como uma porção do Povo semanalmente acorre às Igrejas. A Igreja é por sua 

natureza missionária, e, portanto, a missão não é projeto paroquial de longo prazo, mas 

permanente. Assim como Jesus disse: “pobres, sempre os tereis convosco” (Jo 12,8), até que o 

Reino se plenifique a missão da Igreja continua. É preciso sempre sentir-se incomodado com 

aquela pergunta: “Onde está o teu irmão? A missão da solidariedade faz-se presente nos lugares 

da fraternidade perdida e da imagem de Deus desfigurada”252. 

Portanto, no presente capítulo discorreu-se acerca de três importantes perspectivas 

formativas para a Nova Paróquia: espelhar-se na Trindade, exemplo de unidade na pluralidade, 

abrir-se à comunhão eclesial e ao diálogo com o mundo e, por fim, ser missionária, comunidade 

de comunidades. Todos esses aspectos possuem amplo embasamento na eclesiologia conciliar 

e pós-conciliar, sobretudo a partir do Documento de Aparecida e do Documento 100. No 

capítulo seguinte, iremos abordar tema fundamental para que a Nova Paróquia seja testemunho 

para a sociedade (em especial a brasileira, que sofre com inúmeros escândalos de corrupção e 

ineficiência): a administração paroquial. Nesse sentido, há uma lógica clara que perpassa a 

reflexão do presente trabalho: a renovação paroquial é processo que não se limita à criação da 

Paróquia, mas que depende de sua formação e sua administração. Trata-se, desse modo, de 

processo permanente de renovação e conversão. 

	

	

	

	

																																																													
251 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 245. 
252 SUESS, Paulo. Missão e solidariedade. Fundamentos, cenários, horizontes. In: Revista Perspectiva Teológica, 
Belo Horizonte, n. 36 (2004), p. 420. 
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CAPÍTULO III 

 A ADMINISTRAÇÃO DA NOVA PARÓQUIA: EXPRESSÃO DO CUIDADO COM O 
REBANHO DE JESUS CRISTO, BOM PASTOR 

	

	

Introdução 
	

	 Este último capítulo reflete acerca de outra dimensão constitutiva do agir paroquial: a 

administração ou gestão de bens, processos e pessoas. A administração da Nova Paróquia é 

expoente de sua missão evangelizadora, não é mero apêndice profano. O modelo é Jesus Cristo 

Bom Pastor, que cuidou com amor do rebanho de seu Pai. Nos Evangelhos sinóticos, Jesus 

conta algumas parábolas sobre o ato de administrar na perspectiva do Reino de Deus (Mt 25,14-

30; Lc 16,1-13). 

	 O princípio da comunhão deve ser princípio da gestão participativa da Nova Paróquia, 

na qual o pároco e os Conselhos – de Pastoral (CPP) e para Assuntos Econômicos (CAEP) – 

trabalham unidos, valorizando o protagonismo do laicato e a figura do pároco como verdadeiro 

líder. A gestão participativa inspira-se na eclesiologia do “Corpo Místico de Cristo” e na 

definição da Igreja como “Povo de Deus”. A espiritualidade cultivada pela Nova Paróquia é a 

alma de sua gestão, que se percebe nos frutos de sua administração – se são frutos de justiça, 

caridade, misericórdia, entre outros. O princípio da comunhão também aponta para a 

eclesialidade supraparoquial, para a consciência de que a paróquia é instituição ligada a outras 

instâncias eclesiais, tais como a diocese e a Igreja no Brasil. 

 É importante que a Nova Paróquia seja testemunho de abertura, transparência 

(accountability), boa gestão e espiritualidade, pois esses elementos são sinais da vivência dos 

valores cristãos. Ao assumir o pontificado, o Papa Francisco causou boa repercussão entre 

crentes e não-crentes através de seu testemunho de vida simples, sóbria, humilde e correta. 

 O presente capítulo também desenvolve a necessidade do planejamento pastoral, que é 

um caminho através do qual a Nova Paróquia consegue responder de forma orgânica e 

consciente aos desafios da evangelização do mundo atual. Através do planejamento pastoral 

participativo, a Nova Paróquia dá passos conjuntamente, descobrindo razões para mudar e 

crescer. 

 A finalidade da missão evangelizadora da Nova Paróquia é o crescimento do Reino de 

Deus anunciado e inaugurado por Jesus Cristo. Os principais destinatários do Reino são os 
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pobres, os marginalizados, os enfermos, os pecadores, os estrangeiros, entre outros. A proposta 

do Reino de Deus é a transformação da sociedade, cultivando um novo jeito de ser e viver. 

Alguns dos valores essenciais do Reino são a caridade, a solidariedade, a justiça social e a paz, 

a fraternidade, a dignidade humana, o perdão e a partilha. 

	

1. Gestão e administração participativa da Nova Paróquia: alguns princípios 
norteadores 
	

1.1. A gestão e a administração da Nova Paróquia pelo Pároco com os Conselhos 
Paroquiais 

	

 O processo de renovação (ou conversão) paroquial se inicia – no caso das potenciais 

paróquias – na etapa da Criação, mas perdura permanentemente nas etapas seguintes. O modus 

de formar o Povo de Deus e de administrar os bens da comunidade reflete a busca da Nova 

Paróquia por corresponder aos desafios contemporâneos da evangelização, sendo testemunho 

para o mundo, “sal da terra e luz do mundo” (Mt 5,13). 

 A Igreja, e especificamente a Paróquia, possui a missão de administrar bens, ações e 

pessoas sob sua jurisdição. Segundo Delaméa, esse conjunto, que é objeto da administração (os 

bens, patrimônios, ações e pessoas), cuja finalidade é realizar objetivos de ordem econômica 

das entidades, é denominado como azienda. Dessa forma, azienda é “a parte da administração 

que compreende os bens materiais, as pessoas que exercem funções relacionadas com estes 

bens e o conjunto de operações realizadas por estas mesmas pessoas no desempenho de suas 

funções”, vinculada a uma atividade econômica ou ideal253. No caso da Igreja, a finalidade é a 

evangelização, com seus desdobramentos específicos (anúncio do Evangelho, culto, cuidado 

com a vida humana, promoção da fé e da vivencia comunitária, etc). Afinal, a Igreja não dispões 

dos bens e das finanças para enriquecer, mas sim para desenvolver sua missão. 

 Ora, Jesus Cristo Bom Pastor confiou à Igreja a administração de seu Povo, o que 

significa que a Igreja não é dona dos bens que administra. Ao contrário, a Igreja é servidora, e 

cuida dos bens que pertencem ao Senhor. O fato da Igreja administrar bens que não são seus 

exige ainda maior responsabilidade de seus membros. Os Evangelhos mostram algumas 

parábolas nas quais Jesus elogia a boa administração, e condena os maus administradores. A 

mais clássica é a “parábola dos talentos” (Mt 25,14-30). Outra é a “parábola do administrador 

																																																													
253 Cf. DELAMÉA, Elenita. Op. cit., p. 25. 
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infiel” (Lc 16,1-13). A existência dessas parábolas indica que a administração das aziendas 

eclesiais não é uma tarefa mundana, desligada da vivencia da fé. Administrar é uma tarefa que 

também implica moralidade. Escreve Pereira: 
 
Quando uma paróquia é confiada a um padre para que ele a administre, 
o bispo lhe está confiando um talento, um bem precioso. O mínimo que 
se espera dele é que seja alguém que vá multiplicar os talentos desta 
paróquia. Quando o pároco fica um período numa paróquia e, em vez 
de multiplicar seus talentos, ele os enterra, todos perdem com isso. 
Enterrar os talentos numa paróquia é sinônimo de má administração, de 
descaso com os paroquianos, de estagnação pastoral, entre outras 
coisas254. 
 

 O Código de Direito Canônico afirma que o pároco é o representante jurídico da 

paróquia, bem como o responsável pela sua ação pastoral. Porém, nestas duas tarefas o Código 

prevê que o pároco seja auxiliado por dois Conselhos: o Conselho para Assuntos Econômicos 

Paroquial (CAEP) e o Conselho Paroquial de Pastoral (CPP)255. Os dois Conselhos possuem 

finalidades diversas, o que significa que a composição não deve ser a mesma. “É totalmente 

evidente que não são a mesma coisa. Isso se percebe com facilidade seja pelo texto do Código, 

seja pela diversa finalidade, seja pela composição diferente, seja, enfim, pela obrigatoriedade 

diversa dos dois conselhos”256. Afinal, enquanto o Conselho de Pastoral torna-se obrigatório 

pela deliberação do Bispo diocesano, o Conselho Econômico é obrigatório pela força do Código 

em si. Se o pároco demorar para constituir o Conselho Econômico, os fiéis podem denunciar 

sua inércia e pedir a intervenção do próprio Bispo. 

 Tanto o Conselho Econômico como o Conselho Paroquial são organismos que ajudam 

o pároco na administração e na gestão da Paróquia. Enquanto o Conselho de Pastoral se estende 

a todas as questões referente à condução da paróquia, o Conselho Econômico só se limita à 

administração dos bens e serviços257. Disso se depreende que o múnus de administrar não é 

prerrogativa exclusiva do pároco – não obstante ele seja o responsável primeiro. A tarefa de 

administrar a Nova Paróquia é compartilhada, comunitária e participativa. 

 Utilizaremos estes dois verbetes para descrever a ação do pároco e seus conselheiros: 

administração e gestão. Porém, o que significam? A palavra administrar vem da palavra latina 

minus, que significa “menos”. Seu superlativo significa “menor”, que é de onde se deriva a 

																																																													
254 PEREIRA, José Carlos. Captação de recursos na estrutura paroquial. Sugestões, possibilidades e implicações. 
Petrópolis: Vozes, 2010, p. 28. 
255 Cf. CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO. São Paulo: Loyola, 11 ed. 2010, cân. 536-537; 1280. 
256 COCCOPALMERIO, Francesco. A Paróquia: entre o Concílio Vaticano II e o Código de Direito Canônico. 
Brasília: Ed. CNBB, 2013, p. 292. 
257 Cf. COCCOPALMERIO, Francesco. Op. cit., p. 292. 
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palavra minister como o “servo, ajudante”. O prefixo ad revela que o administrador “serve junto 

a” uma entidade – no caso concreto de nossa análise, a paróquia. O administrador religioso 

serve junto à uma corporação, mas ele nunca se confunde com ela. Escreve Ruiz: 

 
Ele serve fielmente, mas a empresa não lhe pertence. O administrador 
religioso cuida com um amor vivo, nunca possessivo. Ele é um servo 
que deve guardar as palavras de Paulo: “Que as pessoas nos considerem 
como ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora, 
o que se exige dos administradores é que cada um se mostre fiel” (1Cor 
4,1-2)258. 

 

 Portanto, o administrador, pela sua identidade própria, não deve se confundir com a 

organização que administra, pois ela não lhe pertence. Essa definição se coaduna perfeitamente 

com a própria natureza da Igreja enquanto administradora do redil de Cristo e continuadora de 

sua missão. A Igreja administra e distribui a graça santificante, mas a Igreja pertence a Deus – 

e não o contrário. Igualmente, o administrador religioso administra os bens da Igreja, todavia, 

ele também pertence à Igreja. 

 A palavra gestão significa gerenciar, administrar, dirigir, reger. O gestor é o regente da 

orquestra que é a equipe259. Seu objetivo é tornar a orquestra harmoniosa, afinada, para que o 

resultado seja o melhor possível. O gestor também possui a missão de “tirar para fora” o melhor 

de cada pessoa, ao modo da famosa maiêutica socrática. Contudo, em diversas definições as 

palavras administração e gestão são consideradas quase sinônimas. É o caso da conclusão de 

Pereira: 

  
Gestão é a ação de administrar, dirigir ou gerenciar uma atividade, 
negócio ou empresa. É o ato ou efeito de gerir alguma coisa, fazendo 
com que ela caminhe bem, produza resultados, criando e nutrindo uma 
teia de relações. (...) Embora o lucro não seja o objetivo primordial da 
gestão paroquial, a dimensão financeira é fundamental para o seu 
desenvolvimento. Desse modo, uma boa gestão paroquial deve primar 
por estes dois aspectos: o financeiro e o pastoral260. 
 

Talvez um diferencial da gestão, em contraste com a administração, é o fato de ser 

bastante comum falarmos de “gestão de pessoas”, e não de “administração de pessoas”. A 

																																																													
258 RUIZ, Emerson Marcelo. A parábola bíblica da accountability. In: Revista Paróquias e Casas Religiosas, 
Aparecida, n. 58 (2016), p. 42-43. 
259 Cf. DAMIAN, Terezinha. Gestão de Empresa: tópicos especiais de gestão empresarial. Jundiaí: Paco Editorial, 
2015, p. 15. 
260 PEREIRA, José Carlos. Conselhos paroquiais: Instrumentos de gestão participativa na vida da paróquia. 
Petrópolis: Vozes, 2011, p. 11. 
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palavra “gestão” parece ser mais relacional e menos reificadora, tratando de processos 

eminentemente pessoais. 

Porém, no presente trabalho, de modo geral, iremos utilizar ambas definições sem 

distinção, a não ser que seja sinalizado o contrário. Buscaremos utilizar os dois verbetes, já que 

ambos são amplamente referidos na bibliografia sobre o assunto. 

 

1.2. A comunhão como princípio de gestão participativa da Nova Paróquia 
	

A partir dos princípios e paradigmas da Nova Paróquia, de sua identidade propositiva 

como “comunidade de comunidades” e “família de famílias”, bem como a partir de sua base 

eclesiológica conciliar e integrada à caminhada pastoral pós-conciliar (Documento de 

Aparecida, Documento 100), podemos afirmar que a administração e a gestão da Nova Paróquia 

subentendem tais valores adstritos. Seria uma grande esquizofrenia se a Nova Paróquia 

possuísse uma formação eclesiológica que incentivasse o protagonismo do laicato e, por outro 

lado, uma administração fechada,  clericalizada, obscura. 

Assim, podemos indicar alguns princípios da administração e da gestão da Nova 

Paróquia. O primeiro princípio é a comunhão: a Nova Paróquia, “comunidade de comunidades” 

e “família de famílias”, deve ser administrada de forma comunitária, compartilhada, 

representativa e participativa. Neste sentido, a grande expressão de comunhão na administração 

paroquial são os Conselhos: o CPP (Conselho Paroquial de Pastoral) e o CAEP (Conselho para 

Assuntos Econômicos Paroquial). Quanto mais representativos forem os Conselhos, com 

membros de várias localidades, idades e funções, melhor será. Também é recomendável a 

presença de técnicos e especialistas para auxiliarem os Conselhos quando necessário: 

advogados, engenheiros, arquitetos, psicólogos, administradores de empresas, gestores, 

teólogos e outros especialistas.  

Atitudes despóticas e de concentração de poder por parte do pároco ou dos outros 

coordenadores e líderes só fazem mal à paróquia. “Quem não sabe trabalhar em equipe não 

serve para gerir uma paróquia”261. O pároco ou coordenador centralizador sufoca os dons das 

outras pessoas, é autorreferencial. Peter Drucker distingue o bom gestor do mau gestor a partir 

de sua capacidade de formar uma equipe que consiga continuar a missão sem ele: 

 

																																																													
261 PEREIRA, José Carlos. Conselhos paroquiais: Instrumentos de gestão participativa na vida da paróquia. 
Petrópolis: Vozes, 2011, p. 54. 
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Para mim, a coisa mais impressionante que disse foi: “Se eu tivesse que 
sair amanhã, acho que não faria muita diferença. Eles cuidariam de 
tudo”. Este é o maior motivo de orgulho que um executivo pode ter, o 
fato de ter formado a equipe que irá perpetuar meu trabalho, minha 
visão, minha instituição. Para mim, isso é o que realmente distingue o 
verdadeiro realizador262. 

 

Jesus foi o primeiro a dar o exemplo: formou um “Conselho de Apóstolos” dentre os 

seus discípulos (cf. Lc 6,13-16) que lhe auxiliava na tomada de decisões e na missão (cf. Mt 

10,5-15)263. A Trindade, ícone para a Igreja, ensina-nos a agir sempre em comunhão. 

O Documento de Aparecida, repetindo a instrução dada pelo Papa João Paulo II na Carta 

Novo Millenio Ineunte, afirma que os organismos de comunhão (como os Conselhos 

Paroquiais) perdem sua eficácia se não possuem uma “espiritualidade de comunhão”264. Essa 

espiritualidade de comunhão, que deve irrigar a vida dos Conselhos, foi desenvolvida por 

Sofield em sete elementos no artigo “A Spirituality for Councils”: Reflexão, 

Compartilhamento, Disposição, Afeto, Incorporar Falhas, Passar à ação compassiva, Perdoar e 

Reconciliar265. Se nas reuniões dos Conselhos não se compartilha a vida paroquial, com os 

membros opinando e escutando os outros, não há genuína participação. O terceiro elemento é 

a disposição: para trabalhar, para crescer e viver em comunidade. O afeto, quarto elemento 

indicado por Sofield, refere-se ao amor que deve existir entre os irmãos, para que os Conselhos 

não sejam palcos de maldade e desavença. Os remédios do perdão e da reconciliação devem 

sempre ser aplicados. Por fim, é interessante destacar o quinto elemento: incorporar falhas. Se 

os Conselhos são incapazes de refletir sobre falhas e fracassos de forma cristã e madura, há 

neles um grave problema, pois Jesus e o apóstolo Paulo refletiam continuamente sobre os 

problemas dos seus grupos e comunidades. Blindar-se aos problemas é perder uma excelente 

oportunidade de crescimento humano e comunitário. 

Segundo Afonso Murad, gestão e espiritualidade são realidades complementares: 

enquanto gestão é a competência e a arte de gerir processos e liderar pessoas, a espiritualidade 

é a experiência da fé – pessoal e comunitária – que motiva as ações e alimenta as convicções 

mais profundas266. Diga-me qual a espiritualidade e te diremos qual o tipo de administração – 

																																																													
262 DRUCKER, Peter F. Administração de organizações sem fins lucrativos. Princípios e práticas. 5 ed. São Paulo: 
Pioneira, 1997, p. 157. 
263 Cf. PEREIRA, José Carlos. Conselhos paroquiais: Instrumentos de gestão participativa na vida da paróquia. 
Petrópolis: Vozes, 2011, p. 54. 
264 CELAM. Documento de Aparecida. São Paulo: Paulus, 5 ed. 2008, n. 203. 
265 Cf. SOFIELD, Loughland. A Spirituality for Councils. In: FISCHER, Mark F. Four Ways to build more 
effective Parish Councils: a Pastoral Approach. Mystic: Twenty-Third Publications, 2002, p. 27. 
266 Cf. MURAD, Afonso. Gestão e espiritualidade: uma porta entreaberta. São Paulo: Paulinas, 2007, p. 155. 
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poderíamos dizer. Se os Conselhos paroquiais administrarem a vida pastoral e financeira sem 

espiritualidade, logo estarão administrando sem critérios evangélicos e bíblicos, julgando as 

situações sem espiritualidade cristã. Talvez essa seja uma explicação para as decisões injustas 

e até anticristãs que certos Conselhos Paroquiais possam infelizmente tomar. 

Peter Drucker afirma a imensa importância de o pároco valorizar os Conselhos. Se ele 

não os valorizar e motivar, o Conselho se desagregará e o pároco ficará sozinho. Esse time dos 

colaboradores mais próximos, com os quais o pároco tem liberdade para falar qualquer assunto 

e se aconselhar, é fundamental. Por isso são requisitados sigilo e maturidade dos conselheiros, 

para que depois não haja fofoca, um malefício que corrói a seriedade de qualquer trabalho. O 

corporativismo também é um problema grave, que impede os sujeitos de julgarem os casos 

pautados na verdade, na justiça e na caridade – com vistas em interesses escusos. O Papa 

Francisco também formou o seu próprio Conselho – o C-9, Conselho dos nove cardeais que 

atuam na reforma da Cúria Romana. Drucker compara esse time mais próximo aos 10 por cento 

melhores de uma classe. “Se você os perder, perderá todos. Mas se os 10 por cento melhores 

ficarem entusiasmados e aprenderem, então os alunos médios também aprenderão. Se você não 

inspirar os melhores, perderá todos”267. 

O princípio da comunhão também ajuda a Nova Paróquia a perceber que sua 

administração não é isolada, mas está profundamente conectada a outras esferas eclesiais (a 

Igreja universal, a Igreja latino-americana, a Igreja no Brasil (CNBB), a Diocese, os 

movimentos eclesiais, etc). Por exemplo, a paróquia é uma das mantenedoras da Mitra 

Diocesana, e por isso precisa pagar taxas à mesma. Do mesmo modo, o Conselho de Pastoral 

Paroquial é convidado a promover a comunhão entre a pastoral diocesana e as ações da paróquia 

e das comunidades. 

 

1.3. A Nova Paróquia, testemunho de abertura, transparência e presença no cuidado 
pastoral 

	

Deste primeiro princípio decorrem outros dois princípios administrativos, 

profundamente conciliares: a abertura e a transparência. A teologia do Evangelho de João 

retrata o dualismo entre a luz e as trevas para falar da Revelação do Verbo encarnado e da 

escuridão do mundo. “E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram 

mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más” (Jo 3,19). A Nova Paróquia é 

																																																													
267 DRUCKER, Peter F. Op. cit., p. 122. 
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convidada a testemunhar o princípio da accountability, ou seja, a obrigação dos administradores 

de “prestar contas”. A parábola do administrador infiel (Lc 16,2) mostra que a não prestação de 

contas (accountability) é motivo de exoneração268. Abertura, neste caso, é sinônimo de 

transparência. 

Às vezes fala-se muito de abertura na Igreja – o Coração “aberto” de Jesus, “abrir” as 

portas da misericórdia, “abertura” e diálogo com a sociedade –, porém, as contas e os balancetes 

permanecem muito bem fechados e obscuros. Ao assumir o papado em 2013, o Papa Francisco 

continuou reformas para tornar as contas do IOR (o chamado “Banco do Vaticano”) mais 

transparentes. O Conselho para Assuntos Econômicos Paroquial, juntamente com o pároco, 

deve prestar contas dos gastos da Nova Paróquia ao povo. Isso é uma obrigação moral. Para 

quem a Nova Paróquia possui obrigação moral de prestar contas? Para a Mitra Diocesana 

(Cúria), para os dizimistas – que a sustentam financeiramente –, ao Povo, aos seus 

colaboradores e agentes de pastoral269. 

Às vezes tem-se temor em “abrir as contas” por dois motivos: desvio das finanças ou 

má gestão dos recursos captados. O Papa Francisco, também nos primórdios de seu ministério, 

deu exemplos de modéstia e sobriedade. Empregar bem os recursos financeiros, além de ser 

outra obrigação moral da administração paroquial, confere legitimidade às atividades da 

paróquia e fideliza doadores e dizimistas. “Vivemos na sociedade em rede, e a internet, ao 

mesmo tempo em que fornece informações abundantes, cria tempestades quando paira certa 

desconfiança sobre algum empreendimento”270. O Código de Direito Canônico recorda que os 

clérigos têm direito ao honesto sustento, mas são chamados a levarem uma vida simples271. A 

ostentação e o desperdício são contratestemunhos. 

A Nova Paróquia é chamada a ser testemunho de boa gestão e sobriedade, cultivando a 

esperança de ouvir a conclusão de outra parábola: “Parabéns, servo bom e fiel! Como te 

mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da 

alegria do teu Senhor!” (Mt 25,21-23). 

A abertura para o diálogo na administração paroquial ajuda a evitar erros e atitudes 

precipitadas. O diálogo transcende os limites da Nova Paróquia: é importante dialogar com os 

poderes públicos, com outras entidades sociais, entre outros. 

																																																													
268 Cf. RUIZ, Emerson Marcelo. A parábola bíblica da accountability. In: Revista Paróquias e Casas Religiosas, 
Aparecida, n. 58 (2016), p. 43. 
269 Cf. DELAMÉA, Elenita. Op. cit., p. 96-97. 
270 RUIZ, Emerson Marcelo. A parábola bíblica da accountability. In: Revista Paróquias e Casas Religiosas, 
Aparecida, n. 58 (2016), p. 43. 
271 Cf. DELAMÉA, Elenita. Op. cit., p. 64. 
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 Por fim, outro princípio da administração paroquial, muito caro ao Papa Francisco, é a 

presença ou acompanhamento. Esse princípio sempre se faz presente nos discursos do Papa 

Francisco ao clero, e aparece consistentemente no Capítulo 8 da Exortação Apostólica Amoris 

Laetitia. Seu fundamento teológico é sólido: deriva da encarnação do Verbo, que mergulhou na 

história e na vida humana. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi presença transformadora na vida 

do Povo, e continua fazendo-se presente, sobretudo no sacramento da Eucaristia. 

 Na Exortação Evangelii Gaudium, o Papa Francisco recorda todos os evangelizadores 

acerca da necessidade de envolver-se e acompanhar as pessoas, contraindo o “cheiro das 

ovelhas”. Trata-se da presença física do pároco e dos coordenadores e agentes de pastoral272. 

Até pode ser possível administrar bens à distância, mas jamais será possível gerir e cuidar de 

pessoas prescindindo-se da presença física. No diálogo, na alegria, nos conselhos, na escuta, 

nas exortações, o pároco está promovendo o crescimento e amadurecimento dos fiéis. Na gestão 

de pessoas, ensina-se que todo comportamento do líder pode refletir positiva ou negativamente 

na equipe: a presença ou a ausência são uma mensagem simbólica do líder para os seus 

colaboradores273. 

 Se o pároco ou os membros dos Conselhos Paroquiais não acompanham os leigos e 

leigas, estarão distantes do chão da realidade na hora de planejarem os rumos na Nova Paróquia. 

O Papa Francisco pede somente “presença física”274 aos pastores das comunidades – e ele nem 

está cobrando uma presença qualitativa e efetiva! Os líderes e coordenadores das pastorais 

paroquiais também são “pastores” do Povo, recebendo tal múnus no Batismo (tria munera) e a 

competência pela nomeação do pároco275. Os líderes e coordenadores são chamados a se 

envolverem na vida de suas equipes. 

 O pároco e os Conselhos são chamados a sempre investirem financeiramente nas 

pessoas e nas pastorais eclesiais, incentivando a ministerialidade do laicato. Afinal, o maior 

capital que a Nova Paróquia possui são as pessoas. Pouco adianta se uma paróquia possui 

admirável estrutura física, mas é carente de pessoas envolvidas na vida pastoral. Torna-se uma 

paróquia enferma, pois a pastoral é a “célula viva” da paróquia276. 

 

																																																													
272 Cf. FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 24. 
273 Cf. STEPANSKI, Isabel; COSTA, Maria Eugênia. Aspectos comportamentais da gestão de pessoas. Curitiba: 
IESDE Brasil S.A., 2012, p. 119. 
274 FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 88. 
275 Cf. PEREIRA, José Carlos. Captação de recursos na estrutura paroquial. Sugestões, possibilidades e 
implicações. Petrópolis: Vozes, 2010, p. 36. 
276 Cf. PEREIRA, José Carlos. Captação de recursos na estrutura paroquial. Sugestões, possibilidades e 
implicações. Petrópolis: Vozes, 2010, p. 36. 
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A administração está diretamente ligada aos problemas de 
comportamento humano, pois não se administram apenas coisas, 
administramos pessoas. O sucesso está no “capital humano” e não nos 
recursos materiais somente, nem mesmo na tecnologia. A 
administração moderna é a favor da simplicidade de sistemas e métodos 
e é pela total valorização do ser humano como o capital mais importante 
de uma instituição277. 

 

 De fato, na Nova Paróquia as coisas, os patrimônios e os bens materiais são apenas 

meios, enquanto as pessoas são a finalidade da evangelização. Afinal, a salvação de Jesus Cristo 

é oferecida ao ser humano. Ao “prestar conta” (accountability) de seu trabalho na Nova 

Paróquia, o pároco e os Conselhos deveriam mostrar os resultados visíveis nas pessoas e no 

Povo: os frutos de crescimento espiritual, capacidade crítica e reflexiva, maturidade afetiva, 

frutos de caridade e alegria. São frutos mais valiosos do que qualquer obra física e material. 

 Desse modo, neste item foi possível analisar alguns princípios sugeridos para a gestão 

e a administração da Nova Paróquia: comunhão, abertura e transparência, presença e 

acompanhamento. Sem estes elementos norteadores – e todos aqueles que deles decorrem –, a 

gestão paroquial não será participativa e testemunho evangélico para o mundo contemporâneo. 

Em 22 de dezembro de 2014, o Papa Francisco fez um famoso discurso à Cúria Romana, 

combatendo alguns problemas de gestão e testemunho aqui retratados. Porém, o maior 

obstáculo à gestão e à administração paroquial é a indiferença, pois o gestor indiferente nunca 

se sente interpelado à conversão e à renovação. Indiferença e cristianismo não combinam, pois 

a fé é essencialmente compromisso. “O mundo moderno está exigindo da Igreja mudanças 

substanciais no seu modo de levar a mensagem evangélica às pessoas. Por sua vez, a Igreja não 

pode encontrar estes novos modos de falar ao coração das pessoas sem que ouça, ausculte, sinta 

o que lhes vai à alma”278. 

 

2. O planejamento participativo na Nova Paróquia 
	

2.1. Fundamentos e importância do planejamento pastoral 
	

 No Capítulo 1 discutiu-se um pouco acerca do modus nascendi da Nova Paróquia, que 

deveria – na medida do possível – ser planejada, com o recurso às ciências humanas e sociais 

																																																													
277 NOGUEIRA, Luiz Rogério. Gestão administrativa e financeira eclesiástica. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 35. 
278 NETO, Antonio Vicente Pereira; FERREIRA, Márcio Reinaldo Lucena. Modelo de gestão eclesial na Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida: novos desafios. In: Revista Carpe Diem, Natal, FACEX, v. 9, n. 9 (2011), p. 19. 
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no auxílio do conhecimento da realidade, superando o improviso. O planejamento também é 

sinal de comprometimento do discípulo-missionário com a evangelização, bem como expressão 

do temor a Deus. 

 O jesuíta George Wilson escreveu que “‘Pastoral’ não tem a ver com o tipo de pessoa 

que se é ou com o tipo de trabalho que se faz, mas como se aplica na prática o ensinamento da 

Igreja”279. Essa definição é muito iluminadora, pois muitos cristãos rejeitam a pastoral, com 

dizeres como: “é muita burocracia, prefiro ajudar as pessoas do meu jeito”. Mas isso é a 

caridade cristã que cada um pode exercer. A pastoral é um compromisso comunitário, e na ação 

pastoral tornamo-nos instrumentos para que a missão da Igreja se concretize na vida das pessoas 

e nas comunidades. Na pastoral, não se pode pensar de forma egoísta ou solipsista, pois sempre 

se está a serviço em nome da Igreja. Por isso o planejamento pastoral é tão importante. 

 No Evangelho de Lucas, Jesus conta duas parábolas sobre a importância do 

planejamento para os seus discípulos (Lc 14,25-33). A primeira é sobre um homem que quer 

construir uma torre. Se ele não se senta primeiro e calcula se tem condições de terminar, irá 

lançar os alicerces e não completará a construção, sendo motivo de chacota dos outros. A 

segunda parábola diz respeito a um rei que vai para a guerra com outro rei. Sendo esperto, o rei 

primeiramente se senta e calcula se com dez mil homens terá chances de derrotar o inimigo que 

marcha com vinte mil. Se perceber que está fadado à derrota, o rei rapidamente envia 

mensageiros para negociar a paz. Jesus ensina isso para explicar aos discípulos a necessidade 

de sentar e refletir sobre as escolhas que se faz (Lc 14,33).  

 O Papa João Paulo II escreveu na Carta Novo Millenio Ineunte: “O projeto pastoral da 

diocese, caminho de pastoral orgânica, deve ser resposta consciente e eficaz para atender às 

exigências do mundo de hoje com indicações programáticas concretas, objetivos e métodos de 

trabalho, formação e valorização dos agentes e a procura dos meios necessários”280, cuja 

finalidade é que “o anúncio de Cristo chegue às pessoas, modele as comunidades e incida 

profundamente na sociedade e na cultura mediante o testemunho de valores evangélicos”281. 

 A definição pontifícia, embora voltada às Dioceses, é muito pertinente para a 

compreensão do planejamento para a Nova Paróquia. Ainda mais porque o Papa João Paulo II 

foi um grande impulsionador do projeto da nova evangelização. 

																																																													
279 FLAHERTY, John. Planning: Idol or Icon of Pastoral Councils?. In: FISCHER, Mark F. Four Ways to build 
more effective Parish Councils: a Pastoral Approach. Mystic: Twenty-Third Publications, 2002, p. 120. 
280 JOÃO PAULO II. Carta Apostólica Novo Millenio Ineunte. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2001, n. 29. 
281 JOÃO PAULO II. Carta Apostólica Novo Millenio Ineunte. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2001, n. 29. 
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 Segundo Miguel Payá, o planejamento pastoral “consiste em determinar os objetivos 

que devem ser conseguidos e em organizar os meios para os alcançar”. Para determinar o que 

pode ser melhorado, é preciso analisar a situação atual de nosso grupo ou paróquia, perceber 

que há um hiato entre o ideal e o que existe e planejar as mudanças para encurtar essa 

distância282. 

O planejamento pastoral é um caminho, um meio através do qual a Nova Paróquia 

consegue responder de forma orgânica e consciente aos desafios da evangelização. São notáveis 

os dois adjetivos que se referem à resposta da Nova Paróquia: orgânica e consciente. Isso 

significa que a ação pastoral da paróquia é orquestrada em vista de sua totalidade, de modo 

integral. O outro adjetivo, “consciente”, mostra que essa ação pastoral é refletida, dialogada, 

planejada. 

 

2.2. O planejamento pastoral participativo como expressão da índole comunitária da 
Nova Paróquia 
	

O planejamento pastoral pode ser – ou não – participativo. Ele pode ser dedutivo (de 

cima para baixo) ou indutivo-participativo (partindo das bases, do Povo). Contudo, o 

planejamento pastoral participativo é aquele que corresponde ao projeto do Concílio Vaticano 

II, envolvendo os Conselhos paroquiais e sendo construído de forma comunitária. Bebe da 

eclesiologia que entende a Igreja como “Povo de Deus”, “Corpo Místico de Cristo”. O 

planejamento participativo revela a compreensão do laicato como sujeito da ação 

evangelizadora, e não mero objeto da ação eclesial. A Nova Paróquia é chamada a desenvolver 

seu planejamento de modo participativo e comunitário. 

 O planejamento pastoral é exemplo de contextualização da ação evangelizadora. É 

resposta à situação presente e aos desafios próprios da Nova Paróquia. O Documento de 

Aparecida exortou a Igreja Latino-americana a rever-se diante dos novos contextos: “A Igreja 

é chamada a repensar profundamente e a relançar com fidelidade e audácia sua missão nas 

novas circunstâncias latino-americanas e mundiais”283. O planejamento que desconsidera a 

concretude da realidade está fadado ao fracasso. Por exemplo: a paróquia que decide 

irresponsavelmente aumentar suas despesas sem considerar outros fatores relacionados (um 

período de crise financeira, a situação da Pastoral do Dízimo, incremento das taxas curiais, etc). 

																																																													
282 Cf. PAYÁ, Miguel. O Planejamento pastoral a serviço da evangelização. São Paulo: Ave-Maria, 2005, p. 21. 
283 CELAM. Documento de Aparecida. São Paulo: Paulus, 5 ed. 2008, n. 11. 
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 O planejamento pastoral não objetiva somente a manutenção da estrutura paroquial: o 

ideal seria que incidisse na sociedade e na cultura, a fim de que a Nova Paróquia luz para a 

região na qual está localizada. Libânio afirma o seguinte sobre a presença da Igreja na cidade: 

 
A cidade nos seus diferentes aspectos requer o cultivo de valores bem 
determinados que cabe à Igreja viver e anunciar. Sob o aspecto 
demográfico e geográfico, a cidade carece de espírito comunitário, sob 
o aspecto econômico-político falta-lhe justiça, sob a dimensão cultural 
à comunhão e sob o aspecto do planejamento pede solidariedade284. 

 

 Através do planejamento pastoral, é possível encontrar meios a partir dos quais a Nova 

Paróquia possa desenvolver projetos solidários e ações caritativas comuns com outros parceiros 

regionais. O planejamento pastoral participativo também deve ser elaborado escutando-se os 

apelos daqueles que estão “à margem” da Nova Paróquia, ou seja, através da abertura àqueles 

que estão “fora”: 

 
Ao se pensar em projetar uma nova situação em vista de uma renovação 
e atualizar as respostas pastorais diante dos novos desafios, é 
fundamental que a Igreja se abra para ouvir o que os outros, que “estão 
fora”, pensam da própria Igreja, o que dela desejam, precisam, o que 
podem oferecer. Sem essa abertura, e para isso é necessário mais tempo 
de elaboração, recursos humanos, financeiros, corre-se o risco de se 
elaborar um plano à imagem e semelhança da própria diocese, paróquia, 
congregação e, talvez depois, dar respostas a questões que não foram 
colocadas. Por isso, muitas vezes, a palavra e a ação da Igreja não 
provocam reação e muito menos retorno285.  

  

 O professor de teologia pastoral no Instituto Católico de Paris, Pierre-André Liégé, 

afirma que há diversos modos de se fazer pastoral. A primeira ele denomina como “pastoral 

selvagem”, na qual triunfam o espontaneísmo e a ausência de critérios para a ação. Como 

antítese desse tipo há a pastoral tecnocrática, que na ânsia de apropriar-se das descobertas 

científicas e tecnológicas, acaba se tornando artificial e impessoal. Há, ainda, a pastoral de 

conservação, marcada pela acomodação e pelo fechamento às demandas da sociedade e do 

tempo286. 

 Ora, o planejamento pastoral participativo não se encaixa em nenhuma dessas vertentes. 

Ele representa a superação de uma “pastoral selvagem” ou de conservação, mas não se limita à 

																																																													
284 LIBÂNIO, João Batista. Missão da Igreja na cidade. In: FERNANDEZ, José Cobo (Org.). Presença da Igreja 
na cidade II. Novos desafios - Novas abordagens. Petrópolis: Vozes, 1997, p. 55. 
285 CONRADO, Sérgio. Op. cit., p. 85. 
286 Cf. LIÉGÉ, Pierre-André. Positions de la théologie pastorale: une théorie de la Praxis de l`Église. In: 
Recherches actuelles I, Paris, n. 1 (1971), p. 52ss. 
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utilização de novas ciências, metodologias e ferramentas. O planejamento pastoral participativo 

significa que ação pastoral nasce de forma comunitária e séria, sendo um ofertório a Deus do 

melhor que a Nova Paróquia pode ofertar. Como na parábola dos talentos (Mt 25,14-30), o 

planejamento pastoral visa multiplicar os dons e talentos que Deus confia. “O problema da 

inadequação entre os meios utilizados e os resultados obtidos continua sendo um desafio para 

a pastoral da Igreja. Ainda se trabalha muito na base da boa vontade e do amadorismo. Em 

algumas áreas a Igreja já está bem, como na informática, na mídia, na utilização das ciências 

humanas, mas falta um impulso maior”287. 

Entrementes, o planejamento pastoral não é apenas desdobramento do trabalho humano. 

Dois são os sujeitos da ação pastoral da Igreja: o Espírito Santo, sujeito primeiro, e o ser 

humano, seu cooperador. Se o planejamento pastoral prescindir da fé e da confiança no Espírito 

Santo, perde sua alma. Convém ressaltar também que é o planejamento quem serve à vida 

pastoral, e não o contrário. Há situações da ação pastoral que não há como planejar (a morte de 

alguém, um atendimento urgente, uma situação inesperada). 

 

2.3. Os passos do planejamento pastoral participativo: descobrindo razões para mudar e 
crescer 
	

Após essas considerações sobre a natureza e a importância do planejamento pastoral 

participativo na Nova Paróquia, resta compreender como funciona o processo de planejamento. 

O planejamento participativo pode ser feito por toda a paróquia reunida em assembleia 

paroquial (forma direta) ou somente pelos Conselhos paroquiais (forma representativa) – o 

Conselho de Pastoral (CPP) e Conselho para Assuntos Econômicos (CAEP). Ora, deixar para 

fazer o planejamento inteiro na Assembleia paroquial pode ser muito arriscado, pela 

heterogeneidade do público e outros obstáculos. O ideal seria conjugar as duas instâncias: os 

Conselhos paroquiais e a Assembleia paroquial, principal organismo participativo da pastoral 

paroquial. Assim, os Conselhos poderiam avaliar o que foi positivo e o que foi negativo, 

projetando as pautas da Assembleia paroquial a fim de que as prioridades fossem votadas.  

Ao final deste processo, pode-se elaborar o Plano de Pastoral Paroquial, com as linhas 

e metas da ação pastoral para o próximo ano ou biênio. É fundamental que as metas e os 

objetivos sejam claros, simples, facilmente inteligíveis, a fim de que o Plano de Pastoral não se 

torne um “documento de gaveta”. 

																																																													
287 CONRADO, Sérgio. Op. cit., p. 81. 
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Para fazer um planejamento pastoral, seja ele diocesano ou paroquial, 
ou de qualquer outra instância da igreja, é preciso ter objetivos e metas 
bem definidos. Os objetivos e metas são elementos primordiais de um 
planejamento pastoral. Sem eles, é como se nossa missão estivesse à 
deriva, como um barco lançado ao mar sem uma direção, ou um porto 
onde ancorar288. 

 
O Plano é o registro por escrito das motivações, metas, diretrizes e atividades decididas 

com a finalidade de se atingir o objetivo final. Para isso também se faz um cronograma ou lista 

de ações para serem realizadas com prazo, agentes e destinatários289. Desse modo, na 

construção da lista de ações da paróquia durante o ano para atingir seus objetivos, não podem 

faltar as seguintes informações: qual atividade será desenvolvida, qual o seu objetivo, quem irá 

realizá-la, quais os custos, qual a data ou o prazo previsto, quem são os destinatários? 

Além disso, é crucial recordar que todo planejamento pastoral é um processo, que 

precisa obedecer determinados passos e galgar degraus. O planejamento não se encerra na 

confecção do Plano de Pastoral, mas continua, agora em uma nova fase, de acompanhamento 

das atividades realizadas e sua eficácia na tarefa de atingir os objetivos traçados. Portanto, é 

processo permanente, assim como a formação cristã é processo permanente. 
 

No final dessa escada, ou dessa escalada de planejamento, está o plano 
pastoral, que também terá o seu tempo de vigência. Durante esse tempo 
de vigência, seja do planejamento ou do plano pastoral, é preciso 
canalizar esforços para que as metas sejam cumpridas e os objetivos 
específicos e gerais sejam alcançados290.  

 

Recomenda-se que o planejamento pastoral seja elaborado (ou ao menos revisto) 

anualmente. Períodos de transição (final ou início de ano, por exemplo) são ideais para esse 

trabalho. Por mais bem conduzido que o planejamento pastoral seja, culminando em um Plano 

de Pastoral eficiente e encarnado na realidade da Nova Paróquia, é preciso considerar que toda 

ação planejada, por melhor que seja, terá seus “pontos cegos” e seus fracassos na aplicação291. 

Assim, podemos indicar como etapas do planejamento pastoral participativo: a avaliar 

a caminhada pastoral de forma participativa; projetar a situação desejada (projetar o futuro); 

																																																													
288 PEREIRA, José Carlos. Como fazer um planejamento pastoral, paroquial e diocesano. São Paulo: Paulus, 
2015, p. 6 
289 Cf. CNBB. É hora de mudança. Planejamento pastoral dentro do Projeto Rumo ao Novo Milênio. São Paulo: 
Loyola, 1998, p. 17. 
290 PEREIRA, José Carlos. Como fazer um planejamento pastoral, paroquial e diocesano. São Paulo: Paulus, 
2015, p. 7. 
291 Cf. PEREIRA, José Carlos. Como fazer um planejamento pastoral, paroquial e diocesano. São Paulo: Paulus, 
2015, p. 6. 
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definir os objetivos da ação pastoral para o futuro; elaborar uma programação para atingir 

esses objetivos (Plano de Pastoral); acompanhamento e avaliação das ações efetuadas. 

Mary Margareth Raley escreve que o sucesso de um Plano de Pastoral não significa que 

aplicá-lo será fácil e tudo funcionará perfeitamente. Ela compara o planejamento pastoral a uma 

família que sai de férias. Eles planejam férias confortáveis, perfeitas, mas então surgem os 

imprevistos! É o modo como a família irá lidar com os imprevistos, esforçando-se para que 

tudo transcorra bem e semelhante ao planejado que irá garantir o sucesso da viagem. O mesmo 

ocorre com o planejamento pastoral292. 

Para Margareth, o sucesso do Plano de Pastoral depende dos seguintes ingredientes: 

especificidade (ter metas e objetivos claros e articulados), mensurabilidade (que o Plano seja 

realizável), alcançabilidade (que as metas e os objetivos estejam ao alcance das possibilidades 

e habilidades que os membros da paróquia dispõem), continuidade (não seja esquecido ou 

abandonado no meio do caminho) e relevância para a missão da Paróquia293. 

O planejamento pastoral da Nova Paróquia pode ser elaborado de dois modos: ser 

elaborado a partir de sua realidade e suas prioridades para depois contemplar a Diocese, ou 

partindo do Plano de Pastoral Diocesano para descer até o chão da paróquia. Ora, o caminho 

ordinário é que a paróquia busque a comunhão com a Igreja universal e a Igreja particular, 

conectando-se ao coração pulsante da Igreja. Se a paróquia faz seu planejamento 

desconsiderando as datas importantes de encontros e celebrações diocesanas, se afasta – na 

prática – da ecclesiatisca communio, da communio fraterna, etc. Se a Igreja universal anuncia, 

como foi o caso, um Ano Jubilar da Misericórdia (2015-2016), e a paróquia elabora seu 

planejamento desconsiderando essa realidade eclesial, falta um elemento de comunhão 

importante. “A paróquia não pode ser concebida como independente, mas somente em relação 

à Igreja particular na qual se encontra. Dela recebe as orientações pastorais e define sua 

atividade. A vitalidade da diocese, por sua vez, depende da vitalidade das suas paróquias”294. 

Na elaboração do planejamento pastoral, é mais congruente que o Conselho de Pastoral 

e o Conselho para Assuntos Econômicos estejam juntos, de modo que os objetivos traçados 

sejam comuns. Afinal, a pastoral não se faz sem recursos também. Na condução do processo de 

planejamento, urge que o Pároco e os Conselhos trabalhem juntos, envolvendo os sujeitos 

paroquiais, para que todo o processo também seja participativo – e não somente as conclusões 

																																																													
292 Cf. RALEY, Mary Margareth. Planning for the future. In FISCHER, Mark F. Four Ways to build more effective 
Parish Councils: a Pastoral Approach. Mystic: Twenty-Third Publications, 2002, p. 160. 
293 Cf. RALEY, Mary Margareth. Op. cit., p. 160. 
294 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 160. 
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sejam votadas. Flaherty utiliza duas palavras em inglês para definir o papel dos Conselhos: 

consultative e advisory. A primeira poderia ser traduzida como “consultivo”, e exprime o papel 

passivo dos Conselhos de se expressarem quando forem requisitados, dependendo da liderança 

do pároco. Contudo, a outra palavra (advisory), poderia ser traduzida como “recomendativo” 

ou “orientativo”, e expressa a função ativa dos Conselhos de fazerem proposições e 

intervenções para ajudarem o pároco ativamente295. 

Na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, o Papa Francisco faz três advertências 

relativas à ação pastoral e ao planejamento pastoral. A primeira advertência diz respeito àqueles 

que se preocupam em demasia com uma liturgia exibicionista e com o prestígio da Igreja, “mas 

não se preocupam que o Evangelho adquira uma real inserção no povo fiel de Deus e nas 

necessidades concretas da história”296. Para estes, não há necessidade de planejamento pastoral 

participativo, que dialogue com a sociedade e atenda às novas demandas do Povo de Deus. 

Preferem viver em um feudo fechado e apartado das misérias e dos desafios contemporâneos. 

O Papa também faz uma segunda advertência ao mundanismo que se desdobra em um 

“funcionalismo empresarial”: trata-se daqueles que gostam de fazer planejamentos com 

planilhas, estatísticas, mas não se envolvem com a vida e o sofrimento do Povo:  

 

Entretemo-nos vaidosos a falar sobre «o que se deveria fazer» – o 
pecado do “deveriaqueísmo” – como mestres espirituais e peritos de 
pastoral que dão instruções ficando de fora. Cultivamos a nossa 
imaginação sem limites e perdemos o contato com a dolorosa realidade 
do nosso povo fiel297.  

 

Por fim, a terceira advertência do Papa Francisco dirige-se aos que planejam a vida 

paroquial “olhando de cima”, como generais, rejeitando a profecia dos irmãos e desqualificando 

quem o questiona. É a atitude contrário ao planejamento pastoral participativo, comunitário, 

fraterno. O remédio que o Papa Francisco aponta para isso é saborear o ar puro curativo do 

Espírito Santo, que nos liberta – párocos e líderes da Nova Paróquia – de estarmos centrados 

em nós mesmos, autorreferenciados298. 

O planejamento pastoral participativo é um excelente instrumento para fazer mudanças 

também, pois através dele toda a paróquia se responsabiliza, comemorando os acertos e 

assumindo os erros ao longo do caminho. É diferente escutar: “o pároco decidiu construir um 

																																																													
295 Cf. FLAHERTY, John. Op. cit., p. 123. 
296 FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 95. 
297 FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 96. 
298 Cf. FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 96. 
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salão paroquial muito pequeno, não aprovamos”; ou ouvir: “todos decidimos construir um salão 

paroquial menor para conter gastos, mas talvez não tenha sido o melhor”. 

Além disso, deve-se desconfiar de uma administração paroquial e uma gestão eclesial 

sem planejamento. Pois a administração sem planejamento é ação de mera conservação, de 

manutenção do status quo, que não sonha com o futuro, não deseja conversão.  

Segundo Payá, o povo não costuma gostar de mudanças se não participa do processo, e 

por isso o planejamento precisa envolver toda a comunidade – para que todos tenham 

consciências das razões para mudar e crescer. Esse processo de crescimento não ocorre da 

noite para o dia, e por isso Jesus comparava o Reino à semente que se desenvolve aos poucos 

até transformar-se numa grande árvore299. Ora, a Nova Paróquia, comunidade de comunidades, 

é modelo de gestão compartilhada e participativa, buscando ser imagem bíblica do Povo de 

Deus e do Corpo de Cristo. 

 

3. O Reino de Deus: utopia e missão da Nova Paróquia 
 

3.1. Continuidade entre o Reino de Deus anunciado por Jesus e a Nova Paróquia 
	

 O tema do Reino de Deus, embora relacionado a Jesus e sua pregação histórica, não 

deixa de ser a meta da Igreja, sacramento principal de Cristo. O Reino de Deus é o tema 

fundamental do ministério de Jesus, além de ser a finalidade da evangelização. A busca pela 

justiça e a prática da caridade cristã (cáritas) estão intimamente relacionadas à realidade do 

Reino de Deus. O grande desafio da Igreja hodierna e da Nova Paróquia – que é o rosto próximo 

da Igreja em determinada região – é diminuir a distância existente entre a utopia e a missão de 

Jesus, que é o Reino de Deus, e a missão da Igreja no mundo contemporâneo, com seu agir 

pastoral concreto. 

 O que é o Reino ou Reinado de Deus (Malkuth Yahweh em hebraico e Basileia tou 

Theou em grego)? É a soberania de Yahweh sobre Israel, que é o seu Povo eleito. Antes da 

monarquia, os profetas possuíam reservas com a figura do rei (1Sm 8,7; 10,19): “Se Yahweh é 

o rei de Israel, seria um sinal de rebeldia exigir lealdade a governantes humanos”300. Na época 

da monarquia, os reis eram considerados “filhos de Deus” e possuíam a missão de consolidar a 

paz (shalom) e a grandeza de Israel. Entretanto, com o fracasso da monarquia e seus 

																																																													
299 Cf. PAYÁ, Miguel. Op. cit., p. 15-28. 
300 PIXLEY, George V. O Reino de Deus. São Paulo: Paulinas, 1986, p. 30. 
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representantes, os exilados da Babilônia (séc. VI a.C.) desenvolvem a teologia de que Yahweh 

é o Pastor de Israel (Ez 34,1). 

 No decorrer dos séculos, a compreensão judaica acerca do Reino de Deus vai se 

alargando e evoluindo. No período da dominação grega e da opressão romana, com o horizonte 

histórico bastante comprometido, o Reino de Deus começa a ser entendido como realização 

escatológica, vertical, apocalíptica e vindoura. Tal como a figura do messias adquire caráter 

escatológico, ocorre com a categoria do Reino de Deus. 

 Jesus não interpreta o Reino de Deus meramente dentro da perspectiva judaica 

tradicional: como a restauração da glória, da Lei e do Templo em Israel. 

 

Na apresentação do Reino por Jesus, sobretudo na linguagem das 
parábolas, nada deixa prever uma restauração das glórias passadas, nem 
um lugar privilegiado reservado ao povo de Israel (...). Acolher o Reino 
é, antes de tudo, receber a Palavra que Deus semeia nos corações (Mc 
4,20.30), e não recusar a ninguém, nem aos pecadores, nem mesmo aos 
pagãos, como sugerem simbolicamente (ao lado de declarações mais 
explícitas: Mc 12,9) as incursões de Jesus aos países estrangeiros (Mc 
7,24s)301. 

 

 O Reino de Deus pregado por Jesus é destinado a todos, refletindo o caráter universal 

da salvação ofertada por Deus. Porém, a vida de Jesus revela quem são os principais 

destinatários do Reino de Deus: os pecadores, os publicanos e as prostitutas, os pobres, os 

doentes e os estrangeiros. O Reino de Deus é resgate da dignidade humana e dos direitos 

inalienáveis que possibilitam a felicidade e a vida digna a todos. “Os pobres, os escravos e 

prostituídos já não são mais os objetos passivos da opressão e humilhação, mas sujeitos com a 

dignidade dos primeiros filhos de Deus”302. 

 

3.2. A proposta do Reino no hodie da Nova Paróquia 
	

 A Igreja assumiu o anúncio e a missão de Jesus Cristo, bem como a tarefa de tornar o 

Reino de Deus realidade cada vez mais tangível no seio da humanidade. A Constituição 

conciliar Gaudium et Spes afirmou categoricamente que, “ao ajudar o mundo e recebendo dele 

																																																													
301 MOINGT, Joseph. O homem que vinha de Deus. São Paulo: Loyola, 2008, p. 55. 
302 MOLTMANN, Jürgen. O caminho de Jesus Cristo. Santo André: Academia Cristã, 2009, p. 163 
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ao mesmo tempo muitas coisas, o único fim da Igreja é o advento do Reino de Deus e o 

estabelecimento da salvação de todo gênero humano”303. 

 A Nova Paróquia, tradicional presença da Igreja na concretude histórica, entrevê na 

categoria do Reino de Deus a sua meta principal. Evangelizar é o verbo que move a Nova 

Paróquia incansavelmente, e o Reino de Deus é o substantivo de sua utopia. O Reino é categoria 

histórica e escatológica: ao mesmo tempo em que desabrocha no chão do povo, aguarda a sua 

plenitude vindoura. 

 Durante certo período da Igreja, as paróquias e dioceses adquiriram estruturação jurídica 

e sacramental, graças às normativas desenvolvidas nos Concílios de Latrão V e de Trento304. 

Embora tenha sido um avanço necessário, foi um tempo de distanciamento entre a missão da 

paróquia e a categoria evangélica do Reino de Deus. A teologia da libertação, assim como as 

Conferências do Episcopado Latino-Americano, recuperaram a categoria do Reino de Deus a 

partir da opção preferencial de Jesus Cristo e da Igreja pelos pobres, destinatários favoritos do 

Reino. Os pobres, de acordo com a teologia da libertação, são a “boa notícia” que se apresenta 

à Igreja, convidando-a à conversão e à luta pela justiça social. Segundo Sobrino, a práxis não é 

apenas uma exigência ética, mas princípio que torna o anúncio do Reino assimilável pelos seus 

destinatários – os pobres305. A práxis é o anúncio “sem palavras” do Reino como realidade 

histórica (“já”) que aponta para a plenitude futura (“ainda não”). Jon Sobrino chegou a afirmar 

que extra pauperes nulla sallus – “fora dos pobres não há salvação”306. 

 A retomada do Reino de Deus como meta eclesiológica pela teologia da libertação foi 

paulatinamente sendo assumida pela reflexão posterior. O Papa Francisco escreveu na 

Exortação Evangelii Gaudium que “evangelizar é tornar o Reino de Deus presente no 

mundo”307. Nessa linha, as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 

(DGAE 2015-2019) apresentam a palavra “evangelizar” como palavra-geradora de todo o texto, 

e finalizam o objetivo geral com a seguinte proposta: “Rumo ao Reino definitivo”308. 

 O Reino de Deus manifesta sua concretude na sociedade e para a Igreja como grande 

catalizador da utopia pela salvação do ser humano e pela transformação do mal sistêmico a 

																																																													
303 CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 
1965, n. 45. 
304 Cf. GUERREIRA, Julio A. Ramos. Op. cit., p. 332. 
305 Cf. SOBRINO, Jon; ELLACURÍA, Ignacio. Mysterium Liberationis: conceptos fundamentales de la Teologia 
de la Liberación. v. 1. Madrid: Trotta, 1990, p. 501.  
306 Cf. SOBRINO, Jon. Fora dos pobres não há salvação. São Paulo: Paulinas, 2008.  
307 FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 176.  
308 Cf. CNBB. Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2015-2019. Brasília: Ed. CNBB, 
2015.  
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partir da força do Evangelho. A paróquia renova-se genuinamente – tornando-se “Nova 

Paróquia” – quando se insere na dinâmica do Reino de Deus ao lutar por “novo céu e nova 

terra” (Ap 21,1). 

 O Documento 100 retoma a “comunidade de Jesus”, que é a comunidade dos apóstolos 

e discípulos na perspectiva do Reino, como comunidade fontal para a Nova Paróquia. “Ao redor 

de Jesus, nasceu uma pequena comunidade de discípulos missionários à qual foram revelados 

os mistérios do Reino de Deus (cf. Mc 1,16-20; 3,14). As comunidades de apóstolos e discípulos 

foi aprendendo com Jesus um novo jeito de viver”309. 

 Quais é a proposta do Reino de Deus, ontem e hoje? A esta pergunta, o Papa Francisco 

responde: 

 

A proposta é o Reino de Deus (cf. Lc 4,43); trata-se de amar a Deus, 
que reina no mundo. Na medida em que Ele conseguir reinar entre nós, 
a vida social será um espaço de fraternidade, de justiça, de paz, de 
dignidade para todos. Por isso, tanto o anúncio como a experiência 
cristã tendem a provocar consequências sociais. Procuremos o seu 
Reino: “Procurai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais 
se vos dará por acréscimo” (Mt 6,33)310. 

 

 Portanto, o Reino de Deus ultrapassa a visão stricto senso da evangelização: ele é 

convite universal, aberto, e diz respeito a “todos os homens e ao homem todo”311. A mais 

incisiva preocupação dos papas, desde Leão XIII até Francisco, é a centralidade e dignidade da 

pessoa humana. A caridade, a fraternidade, a justiça social, a paz, a dignidade humana, o 

perdão, a comunhão e a partilha dos bens são temas diretamente relacionados ao Reino de 

Deus. São sinais de que o Reino está efetivamente acontecendo ou não em nosso meio. A 

Constituição Gaudium et Spes cita algumas coisas necessárias para que qualquer pessoa tenha 

uma “vida verdadeiramente humana”:  

 

Alimento, vestuário, casa, direito de escolher livremente o estado de 
vida e de constituir família, direito à educação, ao trabalho, à boa fama, 
ao respeito, à conveniente informação, direito de agir segundo as 
normas da própria consciência, direito à proteção da sua vida e à justa 
liberdade mesmo em matéria religiosa312.  

 

																																																													
309 CNBB. Comunidade de comunidades: uma Nova Paróquia. Documento 100. Brasília: Ed. CNBB, 2014, n. 73-
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311 PAULO VI. Carta Encíclica Populorum Progressio. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1967, n. 14.  
312 CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 
1965, n. 26.  



94	
 

A violação desses direitos básicos é também uma agressão ao Reino de Deus anunciado 

por Jesus. A Nova Paróquia é instada a salvaguardar e promover esses direitos elementares 

continuamente, que são sementes e sinais do crescimento do Reino de Deus no mundo. Se não 

há justiça social nos bairros e comunidades, ou se a violência impera, é missão da Nova 

Paróquia buscar transformar essa realidade negativa na força do Espírito Santo, colocando em 

prática o Evangelho de Cristo. 

Outro grande critério que aponta para a efetividade ou não do Reino de Deus em 

determinado meio é o nível da humanização das relações e do primado do ser humano. Desde 

a Rerum Novarum (Leão XIII) a Igreja denuncia a lógica do primado do capital sobre o ser 

humano. Outros textos da Doutrina Social da Igreja também denunciam a primazia dos 

interesses privados sobre os interesses públicos, do acúmulo de renda sobre a distribuição de 

renda às famílias. A Nova Paróquia possui a missão de denunciar as demandas ilegítimas do 

capital, proteger os direitos dos trabalhadores, assim como aproximar ricos e pobres para que 

os primeiros tenham consciência de ajudar os que menos (ou nada) possuem. Não se trata de 

vestir a camisa de determinada ideologia política, mas colocar o ser humano e a fraternidade 

em seu devido lugar: no centro do sistema econômico. 

 

3.3. “Valores do Reino”: a Nova Paróquia e a solidariedade 
	

 E como é possível à Nova Paróquia viver segundo o Reino de Deus? Em primeiro lugar, 

trata-se de viver conforme Jesus viveu e ensinou: “o apelo ao seguimento conduz o discípulo 

missionário à configuração com o Mestre”313. Ora, todas as áreas da ação pastoral e das 

atividades administrativas são afetadas, pois tanto o compromisso missionário como a ética ao 

lidar com as finanças estão implicadas na dinâmica do Reino de Deus. O Documento de 

Aparecida aponta a necessidade de os cristãos darem testemunho dos “valores do Reino” no 

âmbito da vida social, política, econômica e cultural314. 

 Nenhum assunto humano é alheio à Nova Paróquia, que está comprometida no cuidado 

com à vida plena, integral, desde o nascimento até a morte. Tal como o Reino de Deus outrora 

possuía destinatários principais, hoje cada paróquia é convidada a identificar os grupos de risco 

que mais necessitam ne sua proteção materna (viciados e usuários de drogas, prostitutas, 

																																																													
313 HACKMANN, Geraldo Luiz Borges. O referencial teológico do Documento de Aparecida. Revista 
Teocomunicação, Porto Alegre, v. 37, n. 157 (set. 2007), p. 327.  
314 Cf. CELAM. Documento de Aparecida. São Paulo: Paulus, 5 ed. 2008, n. 212. 
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camponeses e pescadores explorados, trabalhadores mal remunerados, famílias marginalizadas, 

imigrantes, crianças e jovens, idosos, etc.). O correto “VER” ou a leitura da realidade, primeira 

fase da metodologia latino-americana, irá possibilitar à Nova Paróquia consolidar uma ação 

pastoral responsável e correspondente à situação social vigente. 

 Alguns cenários atuais dificultam a luta cotidiana da Nova Paróquia – e da Igreja como 

um todo – pela dignidade de seus filhos e filhas. Alguns deles são a dessolidarização do Estado 

e a realidade de uma sociedade em conflito. Afinal, as pessoas não conseguem sustentar-se 

somente de nobres ações caritativas, mas clamam pela justiça distributiva embutida na lei que 

rege os Estados. Outro grave problema é que a “causa dos pobres” fica esquecida diante das 

lutas sistêmicas pelo poder na cadeia de grandes conflitos atuais. “A sociedade brasileira é hoje 

uma das mais desiguais do mundo. Nas últimas décadas, a renda do 1% mais rico se manteve 

igual à dos 50% mais pobres”315. 

 Diante desse cenário, a Nova Paróquia é chamada a mesclar em sua atuação 3 tipos de 

solidariedade: a solidariedade samaritana, a solidariedade institucional e a solidariedade 

profética316. 

 A solidariedade samaritana é o auxílio imediato, coletivo ou pessoal, a quem está 

necessitado. Assemelha-se ao socorro que Jesus prestava aos enfermos. Nem por isso é 

paternalista, pois é caridade que permite ao outro viver o hodie com dignidade. Através de 

esmolas e doações, bem como de trabalhos assistenciais como o dos Vicentinos (Sociedade de 

São Vicente de Paulo – SSVP/Brasil) e da Pastoral da Criança, a Igreja consegue socorrer as 

necessidades imediatas de muitas pessoas. Essa forma de solidariedade promovida por setores 

atuantes na Nova Paróquia deveria, de algum modo, envolver todos os fiéis e todas as pastorais. 

A caridade não pode ser transferida como “função do outro”, mas todos os cristãos são 

impelidos à sua prática, participando através de donativos ou de uma atuação mais direta. 

 A solidariedade institucional é organizada pelo próprio Estado, por ONG`s 

(Organizações Não-Governamentais) ou por parcerias com os poderes públicos. Geralmente 

atende determinado público de forma estável ou atua em necessidades emergenciais (enchentes, 

etc.). É benéfico para a população quando a Nova Paróquia e o governo se unem para manter 

uma creche, um orfanato, um asilo ou projeto social. A Nova Paróquia não é uma empresa que 

acumula capital sobre capital, mas é chamada a investir em projetos sociais, destinando o 

																																																													
315 CNBB. Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2003-2006. Brasília: Ed. CNBB, 2003, 
n. 152.  
316 Cf. SUESS, Paulo. Missão e solidariedade. Fundamentos, cenários, horizontes. In: Revista Perspectiva 
Teológica, Belo Horizonte, n. 36 (2004), p. 416. 
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dinheiro para a solidariedade. É uma forma de caridade através da qual o Reino de Deus 

desponta entre nós. 

 Por fim, há a solidariedade profética, pois não basta tratar os sintomas, mas denunciar 

as causas dos males sociais. “A solidariedade profética denuncia as causas e os causadores das 

assimetrias sociais, ao mesmo tempo, forja um horizonte de sentido e de um outro mundo 

possível”317. A participação dos fiéis na política e a luta por direitos e por justiça é uma forma 

de solidariedade, que insere a Igreja, Povo de Deus, na continuidade da tradição profética de 

Israel. 

 O Ensino Social da Igreja (ou Doutrina Social da Igreja – DSI) é um critério seguro 

para a formação de lideranças nas paróquias e comunidades, a fim de que tenham maior 

envolvimento na concretude da existência e possam oferecer sua presença qualificada, “atuando 

na transformação das comunidades e da sociedade”318. O pároco e os Conselhos paroquiais (de 

Pastoral e para Assuntos Econômicos) possuem a missão de contemplar a solidariedade como 

objetivo inserido dentro do planejamento pastoral e da administração paroquial ordinária. 

 Finalmente, é fundamental compreender que justiça e caridade se complementam na 

grande temática do Reino de Deus. “Sem a prática da justiça, a caridade se torna ilusória. 

Caridade sem justiça é hipocrisia. Sem amor, a justiça é incompleta”319. Justiça e caridade são 

metas da Nova Paróquia, que funda sua ação na verdade do Evangelho em vista do bem comum 

e, em última instância, da promoção da dignidade de cada pessoa humana – Imago Dei. A Nova 

Paróquia é continuadora da missão salvífica e libertadora de Jesus, enquanto “sacramento da 

salvação” que manifesta o mistério do amor de Deus pelos homens. Sem o Reino de Deus em 

seu horizonte, a Nova Paróquia arrisca-se a fechar-se em si mesma, sem envolver-se com os 

sofrimentos e as misérias da história humana. “Utopia” (ou – não; topos - lugar) também 

significa “aquilo que já existe, mas ainda não encontrou lugar”. A Nova Paróquia não se cansa 

de tentar “encontrar lugar” na sociedade para o Reino de Deus – realidade que já existe pela 

força da Palavra de Jesus, mas que ainda não conseguiu se enraizar plenamente no seio da 

humanidade. 

 

 

	

																																																													
317 SUESS, Paulo. Missão e solidariedade. Fundamentos, cenários, horizontes. In: Revista Perspectiva Teológica, 
Belo Horizonte, n. 36 (2004), p. 417. 
318 CNBB. Temas da Doutrina Social da Igreja. Caderno 1. São Paulo: Paulus, 2004, p. 9. 
319 CNBB. Temas da Doutrina Social da Igreja. Caderno 1. São Paulo: Paulus, 2004, p. 61. 
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CONCLUSÃO 
	

	 A Igreja no Brasil, através do Estudo 105 e do Documento 100 (Comunidade de 

comunidades: uma Nova Paróquia), voltou o seu olhar para a realidade das paróquias, que são 

as principais células da presença eclesial no meio do Povo. Esse interesse pelas paróquias está 

em continuidade com a abordagem do V CELAM (Documento de Aparecida) e da Exortação 

Apostólica Evangelii Gaudium, documento programático do pontificado do Papa Francisco. Se 

nas décadas subsequentes ao Concílio Vaticano II, com o advento da teologia da libertação 

latino-americana, as paróquias foram pouco consideradas pelos escritos teológicos e 

eclesiológicos, que exaltavam o modelo das CEB’s (Comunidades Eclesiais de Base), 

atualmente volta-se a acreditar no potencial evangelizador das paróquias. Leonardo Boff até 

tratou de uma “eclesiogênese”, uma reinvenção da Igreja cuja base seriam as CEB’s. Contudo, 

hoje o Papa Francisco fala na Evangelii Gaudium da “grande plasticidade” da paróquia. 

 Não obstante tenha surgido um olhar revigorado sobre as paróquias, a Igreja entrevê nas 

mesmas não somente esperanças, mas também desafios e dificuldades. Por isso o episcopado 

brasileiro propôs a conversão e a renovação da paróquia, para que se torne “Nova Paróquia”. 

Portanto, a expressão “Nova Paróquia” catalisa em si a proposta de conversão da paróquia e 

expressa todas aquelas paróquias que assumiram para si esse caminho neste início do século 

XXI. 

 A presente dissertação almejou mostrar que a proposta de conversão da paróquia atinge 

todos os seus estágios vitais – desde o nascimento até a maturidade. A proposição de renovação 

paroquial engloba, sobretudo, três etapas essenciais: a criação, a formação e administração da 

“Nova Paróquia”. Ora, já estamos em um momento histórico decisivo, no qual a Igreja oferece 

subsídios e orientações para que a paróquia seja instituição renovada no espírito do Concílio 

Vaticano II, evento que continua dando frutos e inspirando a Igreja peregrina. 

 A primeira etapa influenciada pelo impulso de renovação paroquial diz respeito à 

criação ou ereção de uma paróquia. Na história do Brasil, a criação de dioceses e paróquias foi, 

durante longo período, feita segundo o modelo de colonização. Ou seja, de “cima para baixo” 

(modelo dedutivo), seguindo os recortes políticos (paróquias “encomendadas”) ou surgindo a 

partir de uma devoção religiosa. Esse era o processo de criação de paróquias quando “trono e 

altar” estavam unidos no Brasil. 

 Atualmente, porém, esse modus nascendi não corresponde mais às novas dinâmicas da 

sociedade e da fé. Neste trabalho sugerimos a utilização do método VER-JULGAR-AGIR, 

consagrado na tradição latino-americana desde Medellín. Trata-se de uma via de ligação entre 
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a Igreja e a realidade. Desde o Concílio Vaticano II, o Papa João XXIII conclamou a Igreja a 

ler os Signa temporum (“sinais dos tempos”). Era um convite à Igreja para abrir-se ao mundo e 

conhecê-lo mais profundamente, com suas virtudes, avanços, problemas e desafios. O método 

VER-JULGAR-AGIR não possui matriz marxista (como alguns alegam, comparando-o com 

método da “TESE-ANTÍTESE-SÍNTESE”). Pois enquanto no método marxista o critério de 

juízo é a “antítese”, oposta à tese, no método VER-JULGAR-AGIR o critério perene de análise 

é o JULGAR, sempre baseado em Jesus Cristo e na tradição bíblica e eclesial. 

 A Nova Paróquia que nasce não deveria ser criada em um frio escritório, ou somente 

ouvindo alguns poucos interlocutores. Não obstante o processo de ereção de uma paróquia seja 

ipso iure prerrogativa do Bispo diocesano, é recomendado que ele o faça em comunhão com o 

presbitério diocesano, após séria reflexão e possuindo “razões pastorais” suficientes – todas 

considerando o salto de qualidade no serviço evangelizador da Igreja ao Povo de Deus em 

determinada porção da diocese. Também é fundamental ir à campo, conhecer a região ou lugar 

no qual a paróquia será criada, dialogar com os leigos e lideranças das comunidades, conhecer 

o perfil do público, a demanda dos bairros/regiões, etc. O recurso das ciências humanas e sociais 

(sociologia, história, psicologia) pode ser uma importante ferramenta de auxílio. Elas ampliam 

o olhar que deve conduzir o processo de criação de uma paróquia: o olhar do discípulo-

missionário. 

 Somente o “VER” fundamentado possibilita um “JULGAR” acertado e o “AGIR” 

paroquial evangelizador e qualitativo. A Nova Paróquia criada a partir do “VER” encarnado e 

missionário está em sintonia com a proposta conciliar da Igreja a serviço do gênero humano. 

 Após breve consideração acerca do “VER” – o olhar – em vista da criação de uma Nova 

Paróquia, a presente dissertação apresentou alguns critérios ou paradigmas orientadores 

indispensáveis para a criação da Nova Paróquia (ou a renovação das paróquias). Esses critérios 

foram retirados da Doutrina Social da Igreja, sendo bastante utilizados pelo Papa Francisco em 

seus documentos. Sãos eles: o tempo é superior ao espaço; a unidade prevalece sobre o 

conflito; a realidade é mais importante do que a ideia; o todo é superior à parte. Tais 

perspectivas de discernimento da realidade, aliados a outros princípios e paradigmas 

fundamentais (a paróquia como “comunidade de comunidades” e “família de famílias”, a 

evangelização e a alegria, abertura e caráter missionário) revelam qual paróquia a Igreja deseja 

e almeja. A paróquia nascente e a paróquia que se renova são convidadas a cultivarem “novos 

sentimentos” e “nova mentalidade”. Na presente dissertação foi possível mostrar que “nova 

mentalidade” seria essa – a mentalidade pastoral conciliar e pós-conciliar – e quais seriam esses 

“novos sentimentos” – bastante citados pelo Papa Francisco na Evangelii Gaudium. 
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 A primeira parte do trabalho abordou, ainda, cada perfil relevante que incide na Nova 

Paróquia (bispos, padres, leigos, entre outros). Todos são sujeitos e protagonistas da 

evangelização, de forma que nenhum pode ser tratado como objeto – de modo reificado. Além 

disso, cada sujeito da Nova Paróquia é convidado à conversão pessoal, comunitária e pastoral, 

dentro da missão que lhe é própria. Além dos sujeitos singulares, também foram contemplados 

alguns sujeitos coletivos: as Novas Comunidades, os Novos Movimentos Eclesiais e as CEB’s. 

O principal sujeito da Nova Paróquia é o Espírito Santo. Embora isso possa – prima facie – 

parecer um enunciado abstrato, possui importantes consequências práticas. 

 O segundo capítulo trata do passo seguinte naquilo que o Documento 100 denomina 

como “conversão pastoral da paróquia”. A Nova Paróquia, enquanto ideário descrito acima, 

necessita ser formada para tal. A formação da Nova Paróquia é o caminho para a maturidade 

enquanto “comunidade de comunidades” e “família de famílias”. Apresentamos três aspectos 

que essa formação deve contemplar, segundo os recentes desenvolvimentos conciliares e pós-

conciliares. O primeiro é que a paróquia seja formada na perspectiva da Trindade, a partir do 

sentimento de unidade na pluralidade. O Concílio Vaticano II, através da Lumen Gentium, 

resgatou essa identidade da Igreja como mistério. Formar a paróquia na perspectiva da Trindade 

é alimentá-la com uma espiritualidade fontal, comunitária, missionária, que preza pela unidade 

e – simultaneamente – respeita as diferenças, que possui como fundamento o amor – e não o 

egoísmo, o individualismo e a busca pelo poder. O modelo que a Trindade inspira é circular, de 

valorização do outro e igual dignidade de todos. É base para organismos paroquiais tais como 

os Conselhos de Pastoral e o Conselho Econômico. Ora, a imagem que as pessoas possuem de 

Deus incide diretamente na imagem que se tem da Igreja, e em como as pessoas “são a Igreja” 

(ou seja, manifestam a Igreja) através de suas atitudes e discursos. Nisso reencontram-se os 

tratados de Trindade e Eclesiologia na abordagem de problemáticas muito atuais. 

 Além disso, o Concílio Vaticano II incentivou e inspirou a Igreja a abrir-se ao diálogo 

com o mundo. Por isso, outro aspecto essencial da formação da Nova Paróquia é a eclesialidade 

supraparoquial e o diálogo com o mundo contemporâneo. A palavra-chave clássica dessa 

temática é comunhão (communio), mas a palavra-chave da moda é “rede”. É impensável que a 

paróquia renovada esteja apartada da sua igreja particular (diocese) ou do envolvimento com o 

mundo que a circunda (política, sociedade, economia, internet). No novo mundo que se abre, a 

paróquia não está no centro – ela é mais um “nó” entre tantos outros existentes na rede da 

sociedade. Ou a paróquia se exclui, ou ela pode tornar-se relevante, sendo um “nó” que 

influencia toda a rede positivamente. Os conceitos de Pastoral de Conjunto e Pastoral Orgânica 
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são expressões de unidade na pastoral paroquial, superando ações fragmentadas, 

desencontradas e que não alimentam o espírito fraterno. 

 A partir do Documento de Aparecida, fruto do V CELAM, a Igreja da América Latina 

manifestou desejo explícito de converter-se à missão, sendo discípula-missionária. A Nova 

Paróquia também é chamada a desenvolver, como caractere fundamental, a sua identidade 

missionária. O “DNA” missionário é percebido quando a Nova Paróquia faz o movimento de 

ida até as periferias territoriais (bairros carentes, lugares afastados) e as periferias existenciais 

(os pobres, enfermos, excluídos). A missão envolve a dupla dimensão do ir e do voltar: o 

movimento de “saída” ajuda os fiéis a prepararem melhor a paróquia como Casa acolhedora, 

sintonizada com os sofrimentos e as lutas do Povo. A missão é impulsionada pela Palavra, 

conferindo sentido continuado à Eucaristia através do testemunho da caridade (solidariedade). 

 O terceiro e último capítulo da presente dissertação refere-se à administração da Nova 

Paróquia enquanto cuidado com o rebanho de Jesus Cristo, Bom Pastor. Delimitamos, assim, 

três grandes dimensões do projeto e da dinâmica paroquial, que urgem ser renovados, a saber: 

a criação, a formação e a administração da instituição paroquial. Nenhuma dessas dimensões 

está dispensada do movimento de conversão pastoral.   

 A administração da Nova Paróquia compreende não somente bens temporais, mas 

também pessoas, bens espirituais e processos em geral. A palavra gestão também é utilizada 

como sinônimo nesse sentido. Durante certo tempo houve preconceito com relação à tarefa de 

administrar, como se isso pertencesse à esfera do profano, sendo mera atividade secular. 

Entrementes, os Evangelhos mostram diversas parábolas de Jesus que refletem acerca do múnus 

de administrar (Mt 25,14-13; Lc 16,1-13). O próprio Jesus, Bom Pastor, administra as ovelhas 

que o Pai lhe confiou. A Igreja administra e distribui a graça santificante pelos sacramentos – 

mas não é dona da Graça que distribui. 

 O princípio de comunhão é retomado para a administração da Nova Paróquia, 

fundamentando a gestão participativa. Afinal, não obstante o Código de Direito Canônico 

afirme que o pároco é o representante jurídico da paróquia, bem como o responsável pela sua 

ação pastoral, o mesmo Código também prevê a existência de dois importantes Conselhos para 

auxiliá-lo: o Conselho para Assuntos Econômicos e o Conselho de Pastoral (cân. 536-537, 

1280). Na missão de gerir, é recomendável que o pároco incentive o protagonismo do laicato e 

o trabalho em equipe. Os Conselhos serão mais efetivos quanto mais representativos forem, 

expressando o rosto da Nova Paróquia “comunidade de comunidades”. Não são bem-vindas: 

ações despóticas, de concentração de poder, uma administração fechada e obscura. 
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 Gestão e espiritualidade caminham juntas, de modo que a espiritualidade é a fonte dos 

valores e das corretas motivações de uma gestão. ‘Diga-me qual a espiritualidade e lhe diremos 

qual a administração’ – poder-se-ia afirmar. Decisões administrativas injustas ou imorais 

apenas refletem o vazio de espiritualidade cristã que se instalou. 

Ora, dois princípios administrativos profundamente cristãos e em sintonia com o 

Concílio Vaticano são a abertura e a transparência. O termo inglês accountability, que 

significa “prestar contas”, faz referência a esse dever de qualquer administração. A Nova 

Paróquia deveria ser modelo nesse sentido, aplicando com eficiência os recursos captados e 

demonstrando sobriedade nos gastos, combatendo a ostentação e o desperdício. É interessante 

notar como a administração testemunha a espiritualidade: o Papa Francisco, logo no início do 

seu pontificado, fez uma série de opções mais sóbrias para testemunhar – de alguma forma – o 

valor da pobreza evangélica, da simplicidade e da humildade. Por isso a renovação paroquial 

perpassa impreterivelmente pelo campo da administração. 

O planejamento pastoral também possui embasamento nas parábolas de Jesus (Lc 14,25-

33) e é um caminho através do qual a Nova Paróquia consegue responder de modo orgânico e 

consciente aos desafios da evangelização. O planejamento pastoral navega entre dois polos: a 

concretude da realidade e o objetivo da evangelização. O planejamento indutivo-participativo 

exprime a índole comunitária da Nova Paróquia, que dá passos conjuntamente, descobrindo 

razões para mudar e crescer. 

O último tópico do terceiro capítulo é dedicado ao Reino de Deus, utopia e missão da 

Nova Paróquia. A categoria veterotestamentária do Reino de Deus, atualizada e anunciada por 

Jesus, continua viva como proposta no hodie da Igreja. O Reino de Deus ajuda a Nova Paróquia 

a aproximar-se dos destinatários mais queridos por Jesus: os pobres, os excluídos, os 

marginalizados, os enfermos e os estrangeiros. Envolver-se com a transformação da sociedade, 

contra o mal sistêmico e para que todos tenham vida plena e abundante, é promover o 

crescimento do Reino no mundo. Por isso a renovação da paróquia aponta para uma renovação 

muito mais importante e substancial: a renovação do mundo presente, para que tenhamos “novo 

céu e nova terra” (Ap 21,1). Assim brilharão os valores do Reino, tais como: caridade, 

fraternidade, justiça social, paz, dignidade humana, perdão e comunhão. 

Ao final desta pesquisa, um misto de sentimentos faz-se notar: satisfação pelo itinerário 

percorrido e fascínio ao perceber como o tema da paróquia pode ter sempre seu círculo de 

compreensão ampliado. A paróquia “nossa de cada dia” precisa ser mais contemplada, 

problematizada, analisada e refletida pela teologia pastoral, sobretudo por causa da sua imensa 

importância para o atual contexto evangelizador do Povo de Deus. Pode-se afirmar que, diante 
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da bibliografia tão vasta acerca dos tratados da teologia sistemática, a bibliografia sobre a 

instituição paroquial – bem como sobre a sua renovação – merece e precisa aumentar. Isso 

porque a paróquia é o locus theologicus a partir do qual ocorre aquela preciosa troca de dons 

entre a vida de fé e a teologia, entre o “viver a fé” e o “pensar a fé vivida”. 
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