


 Aqueles que aceitaram a sua palavra [de 
Pedro]  foram batizados  

 Eles eram perseverantes 
  no ensinamento dos apóstolos,  
 na comunidade de vida 
 Na fração do pão 
 E nas orações. 
 Todos os fiéis estavam  unidos e tinham tudo em 

comum. 
 O Senhor acrescentava ao grupo, dia após dia, os que 

eram salvos.  
 



 Comunidade que vive em torno de Cristo. 
 Nele crê, espera e ama. (LG n.8) 
 “O que deve nos deve santamente inquietar e 

preocupar (...) é que haja tantos irmãos 
nossos  que vivem sem a força, a luz e a 
consolação da amizade com Cristo, sem uma 
comunidade de fé que os acolha, sem um 
horizonte de sentido e de vida” (EG 49) 





 
 “não é uma estrutura caduca, precisamente 

porque possui uma grande plasticidade, pode 
assumir formas muito diferentes que requerem 
a docilidade e a criatividade missionária do 
pastor e da comunidade.”  
 

                                                          EG,  28 
 



 Valorização do “eu” – afirmação da liberdade 
individual (CC12) 

 Enfraquecimento dos vínculos comunitários, 
religião privatizada, sem comunidade, sem os 
outros  (CC27) 

 Uma sociedade que busca o sentido da vida e 
tem forte crise ética 

 Para sustentar o  Estado laico, alguns chegam 
a um laicismo rançoso 
 



 Perde-se o critério do território paroquial– cada 
um procura viver sua fé de acordo com seus 
interesses e possibilidade 

 Excesso de burocracia e falta de acolhida podem 
afastar as pessoas 

 É preciso ter coragem de enxergar os limites das 
práticas atuais em vista de uma ousadia 
missionária capaz de atender aos novos 
contextos que desafiam a evangelização. CC 61) 
 



Vínculo mais com o padre 



 



 



 O desafio urgente é passar de uma religião de 
herança social para uma religião de opção 
pessoal;  

 de uma sociedade unificada pela fé católica 
para uma sociedade constituída na liberdade 
democrática e no pluralismo de ideologias;  

 de uma igreja de massa a uma igreja 
diferenciada e articulada em pequenas 
comunidades de discípulos missionários. 
 



 O termo comunidade pode abranger todos os 
agrupamentos humanos e por diferentes 
meios.  

 O que a caracteriza é o fato de agregar seus 
membros numa identidade coletiva.  

 Geralmente, comunidade significa ter algo em 
comum.  

 Formam comunidade aqueles que têm em 
comum ou compartilham o que têm e o que 
são.  
 



 A comunidade não tem um fim em si mesma, ela 
está focada na pessoa.   

 A dignidade da comunidade se funda na 
dignidade de cada pessoa que dela participa 

 A diferença entre uma comunidade e um grupo 
de amigos é que nesta explicita-se a pertença 
mútua, os laços, as metas e o espírito que une a 
todos.  

 O sentimento de pertença qualifica e caracteriza 
a comunidade. 



 se origina do grupo de pessoas que segue 
Jesus Cristo, nele permanece e vive com ele.  

 Seus membros são chamados a explicitar a 
intenção de Deus, que quer a salvação para 
todos, e que todos cheguem ao 
conhecimento da verdade (1Tm 2, 4).  
 
 



 
 Na fé cristã não há lugar para capelas fechadas, 

em forma de sociedade ou clube.  
 Pode ocorrer que um grupo de cantos, de 

ministros, de administração ou de uma pastoral 
ou movimento, sinta-se com mais direitos do que 
outros para decidir a vida paroquial.  

 Algumas comunidades vivem em função de 
festas, almoços e bailes.  

 Cabe se questionar sobre a identidade de tais 
comunidades que se esforçam tanto para eventos 
e quase não há iniciativas missionárias.  
 



 CATEQUESE – DOUTRINA DOS 
APÓSTOLOS – não só para crianças e 
jovens, mas para todos 

 LITURGIA – CELEBRAÇÕES E 
ORAÇÕES – conduzir ao Mistério 

 CARIDADE – FRATERNIDADE E 
SOLIDARIEDADE – interna e externa 



 “perseverantes na oração comum” 
 A liturgia é orante e faz as pessoas se 

encontrarem com Jesus Cristo? 
 Há retiros e encontros para fortalecer a 

espiritualidade dos paroquianos? 
 Há mias acento no mistério pascal? 
 Mais devoção ou seguimento de Jesus? 
 

 
 



 O que Karl Rahner refletiu sobre o futuro da vida 
cristã aplica-se também ao futuro da 
comunidade paroquial: a comunidade de 
amanhã ou será mística ou não será nada.   As 
comunidades cristãs precisam ser verdadeiras 
escolas da oração que formem discípulos 
missionários capazes de escutar a voz do Senhor 
da Igreja nos diferentes momentos históricos.  

 RAHNER, K. Espiritualidad antigua y actual. Escritos de teologia, 2,5. 
Madrid, 1966.  

 



“Fiéis à doutrina dos apóstolos” 
 A catequese vive da Palavra de Deus (alma da 

comunidade) 
 Há grupos com Leitura Orante da Palavra? 
 O Projeto de Iniciação à Vida Cristã foi assumido, 

especialmente com acompanhamentos aos pais 
das crianças do batismo e das outras etapas? 

 Há momentos de formação e orientação para 
lideranças e para todos os membros da 
comunidade? 
 
 



“colocavam tudo em comum” 
 Os paroquianos acolhem quem chega de fora? 
 Consegue-se viver uma espiritualidade capaz de 

superar as fofocas, as divisões internas e os 
grupos fechados? 

 Há preocupação de atrair quem não chega à 
Igreja? 

 Quais as ações que expressam a misericórdia da 
comunidade para  com que passa dificuldades? 

 “No entardecer da vida seremos julgados pelo 
amor” (S. João da Cruz) 



 
 A administração dos bens, a manutenção dos 

espaços, os investimentos e toda a 
organização da paróquia precisam considerar 
que ela é Igreja que pretende salvar e acolher a 
todos, especialmente os mais necessitados, 
com empenho generoso e solidário no 
investimento de recursos financeiros para a 
manutenção e qualificação de obras e ações 
sociais, compromisso irrenunciável de fé 
autêntica.  
 



 A missão que se impõe às comunidades 
paroquiais é rever o relacionamento 
humano que nelas se estabelece.  

 Não será possível acolher os afastados 
se aqueles que estão na comunidade 
vivem se desencontrando.  
 



 A comunidade experimenta o amor de Deus que 
se revelou em Jesus Cristo como salvação para 
todos. 

 Sua missão nasce do mandato e do envio de 
Jesus para que a comunidade seja anunciadora 
do Evangelho para que todos tenham vida em 
abundância 

 Por ser discípula, a comunidade é missionária , e 
por isso mesmo testemunha a vida e a 
esperança em meio às trevas e angústias do 
tempo 



 
 “A pastoral em chave missionária exige o 

abandono deste cômodo critério pastoral: 
‘fez-se sempre assim’. Convido todos a 
serem ousados e criativos nesta tarefa de 
repensar os objetivos, as estruturas, o estilo 
e os métodos evangelizadores das 
respectivas comunidades.”    EG 33 
 



 A conversão e a revisão das estruturas não se 
realizam para modernizar a Igreja, mas para 
buscar maior fidelidade ao que Jesus quer de 
sua comunidade de discípulos. 

  É exigência da missão a renovação dos 
costumes, estilos, horários e linguagem, pois 
Cristo é sempre o mesmo, a transmissão da 
mensagem é que precisa ser adequada aos 
ouvintes.  
 



 Evangelizar uma sociedade em rápida 
mudança que gera comportamentos inéditos 
e apresenta problemas éticos  totalmente 
novos.  

 É fundamental saber que não há receitas 
prontas e nem fórmulas universais diante da 
complexidade e pluralidade dos contextos 
atuais.   

 É urgente a conversão pastoral para a missão 
de evangelizar na mudança de tempo 
 


