OS PILARES, OS
EVANGELIZADORAS

COMPROMISSOS

DIOCESANOS

E

AS

AÇÕES

Na proposta das DGAE 2019-2023, a comunidade eclesial missionária,
como ambiente de vivência da fé e forma da presença da Igreja na sociedade,
enquanto casa, é sustentada por quatro pilares essenciais: Palavra, Pão, Caridade
e Missão (cf. DGAE, n.144). Em forte continuidade com as DGAE 2015-2019, os
pilares, com sua finalidade específica, como exposto abaixo, atualizam as
urgências da ação evangelizadora.
1) PILAR DA PALAVRA, para promover a iniciação à vida cristã, a leitura orante
da Bíblia e a animação bíblica. As DGAE indicam que “a centralidade da Palavra de
Deus na vida das comunidades cristãs é fundamental para a identificação e
configuração com Jesus Cristo” (n. 146). A nova evangelização, que comporta uma
efetiva iniciação cristã e a consequente renovação comunitária, só será possível se
nossas práticas forem iluminadas pela Palavra de Deus, fonte de animação da vida
e da pastoral.
Em vista do Pilar da Palavra, a Diocese de Uruguaiana assume estes
Compromissos, em sintonia com as DGAE 2019-2023, e propõe às paróquias estas
Ações Evangelizadoras:
COMPROMISSOS
1.
Priorizar
pequenas
comunidades
eclesiais ao redor da Bíblia, como fruto da
visitação missionária. Para tanto, é
fundamental a formação de lideranças
leigas que possam coordenar, com espírito
de mobilização e de oração, essas
comunidades (DGAE, n. 156);

AÇÕES EVANGELIZADORAS
1. Capacitar os animadores de pequenas
comunidades.

2. Assumir o caminho de IVC, de inspiração
catecumenal,
com
a
necessária
reformulação da estrutura paroquial,
catequética e litúrgica (DGAE, n. 150);

1. Oferecer formação permanente aos
agentes da iniciação à vida cristã
(catequistas,
introdutores,
visitadores,
ministros,
agentes
das
equipes
de
celebração), com metodologia vivencial e
participativa.
2. Inserir os catequizandos e seus familiares
na vida da comunidade, durante e depois do
processo catequético.

3. Assumir a Leitura Orante da Palavra
como método; por excelência, para o

1. Capacitar agentes paroquiais para a
Leitura Orante da Bíblia.

2. Formar equipe
acompanhamento
comunidades.

paroquial para o
de
pequenas

contato pessoal e comunitária com a
Sagrada Escritura (DGAE, n. 157).

2. Incentivar a prática pessoal e familiar da
Leitura Orante da Bíblia, bem como nos
diferentes encontros das pastorais e dos
movimentos.

2) PILAR DO PÃO, para aprofundar a liturgia, a vivência sacramental, a oração e
a espiritualidade cristã, rumo à santidade. As DGAE asseguram: “para que a
comunidade de fé seja casa aberta para todos, exercendo o acolhimento ativo, a
dinâmica da saída como conatural à sua existência, ela precisa se nutrir do
essencial, daquele ‘Pão da Vida’ (Jo 6,35) que revigora para a caminhada rumo ao
Reino definitivo” (n. 160). Assim, nossas comunidades eclesiais missionárias são
chamadas a superar experiências religiosas fechadas, possibilitando prevalecer
nelas a expressão da espiritualidade do seguimento a Jesus Cristo, que comporta a
proximidade responsável e o carregar a cruz.
Em vista do Pilar da Pão, a Diocese de Uruguaiana assume estes Compromissos,
em sintonia com as DGAE 2019-2023, e propõe às paróquias estas Ações
Evangelizadoras:
COMPROMISSOS
1. Resgatar a centralidade do domingo
como Dia do Senhor por meio da
participação na celebração da Eucaristia
ou da Palavra de Deus, com diáconos ou
ministros
devidamente
preparados
(DGAE, n. 164).

AÇÕES EVANGELIZADORAS
1. Incentivar a participação nas celebrações
dominicais.

2. Valorizar o canto litúrgico e o espaço
sagrado (DGAE, n. 167).

1. Oportunizar aos agentes paroquiais
formação litúrgica (canto, espaço sagrado e
outros elementos da celebração).
2. Constituir equipes de animação e de
celebração nas comunidades.

3. Incentivar a piedade popular como
caminho de aprofundamento da fé e
garantia da identidade católica (DGAE, n.
166).

1. Valorizar a prática de sacramentais
(bênção da água, saúde e objetos sacros).

2. Capacitar os ministros da Palavra através
do estudo do Doc. 108 da CNBB.

2. Fortalecer
Conquistadora.

a

devoção

a

N.

Sra.

3) PILAR DA CARIDADE, para impulsionar o serviço aos que mais sofrem, a
promoção e defesa da vida em todas as situações, a dimensão profética e
samaritana da fé cristã. Nesse sentido, afirma o Papa Francisco: “deriva da nossa
fé em Cristo, que Se fez pobre e sempre Se aproximou dos pobres e
marginalizados, a preocupação pelo desenvolvimento integral dos mais
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abandonados da sociedade” (EG, n. 186). O envolvimento com a realidade de
pessoas concretas, especialmente com aquelas que experimentam carências e
desproteção, bem como o cuidado com a casa comum, deve ser uma preocupação
permanente da ação evangelizadora em nossas comunidades eclesiais
missionárias.
Em vista do Pilar da Caridade, a Diocese de Uruguaiana assume estes
Compromissos, em sintonia com as DGAE 2019-2023, e propõe às paróquias estas
Ações Evangelizadoras:
COMPROMISSOS
1. Promover a solidariedade junto aos
sofredores, com experiências de inclusão
(DGAE, n. 174).

AÇÕES EVANGELIZADORAS
1. Revitalizar as Pastorais da Saúde, da
Criança e Carcerária.
2. Desenvolver Projetos Sociais, inclusive em
parceria com outras entidades.

2. Priorizar ações com as famílias e com
os jovens em todas as comunidades
(DGAE, n. 175).

1. Revitalizar a Pastoral Familiar.

3. Integrar o contato com a Palavra de
Deus,
lida
pessoalmente
e
em
comunidade, com os desafios que brotam
do sofrimento humano (DGAE, n. 177).

1. Despertar nas comunidades o cuidado
com os pobres (mística do Bom Samaritano).
2. Promover o cuidado para com a Casa
Comum, na perspectiva de uma Ecologia
integral.

2. Oportunizar aos jovens experiências de
solidariedade e de ações em favor da vida.

4) PILAR DA MISSÃO, para garantir que todos os fiéis estejam em estado
permanente de ”saída” missionária, a exemplo do que indica o Papa Francisco: ”a
comunidade missionária experimenta que o Senhor tomou a iniciativa, precedeu-a
no amor (cf. 1Jo 4,10), e, por isso, ela sabe ir à frente, sabe tomar a iniciativa sem
medo, ir ao encontro, procurar os afastados e chegar às encruzilhadas dos
caminhos para convidar os excluídos. Vive um desejo inexaurível de oferecer
misericórdia, fruto de ter experimentado a misericórdia infinita do Pai e sua força
difusiva” (EG, n. 24). A experiência do amor de Deus e do encontro com Cristo
vivo é uma graça que não pode ficar restrita aos nossos ambientes. É preciso levála adiante!
Em vista do Pilar da Missão, a Diocese de Uruguaiana assume estes
Compromissos, em sintonia com as DGAE 2019-2023, e propõe às paróquias estas
Ações Evangelizadoras:
COMPROMISSOS

AÇÕES EVANGELIZADORAS
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1. Desenvolver projetos de visitas
missionárias em áreas e ambientes mais
distanciados da vida da Igreja, com
formação
de
novas
comunidades,
alicerçadas na Palavra, no Pão e na
Caridade (DGAE, n. 191).

1. Nuclear as comunidades e organizar
grupos de visitação sistemática, fomentando
novas pequenas comunidades.
2.
Garantir
que
todos
os
grupos/pastorais/movimentos tenham uma
atividade missionária, além de seus
encontros ordinários.

2. Dar atenção especial aos jovens:
missões juvenis, projetos vocacionais,
novas formas de missão, por exemplo, nas
redes sociais (DGAE, n. 194).

1. Incentivar os jovens ao protagonismo
missionário nos meios digitais/redes sociais;

3. Implantar e aperfeiçoar os Conselhos
Missionários em todos os níveis: paróquia,
diocese e regional (DGAE, n. 198).

1. Organizar o COMIDI e o COMIPA.

2. Promover retiros/encontros vocacionais
com foco no Projeto de Vida.

2. Oportunizar momentos de formação
missionária
para
todos
os
agentes
paroquiais, suscitando novas lideranças.

ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO PAROQUIAL
“Sem um plano, os sonhos não conseguem tocar o chão da realidade”
(DGAE 2015-2019, n. 130).
A Diocese de Uruguaiana, em sintonia com as DGAE 2019-2023, de modo
participativo, elaborou este Plano Diocesano da Ação Evangelizadora, que
servirá de base para que todas as Paróquias preparem seu próprio Plano
Paroquial da Ação Evangelizadora.
O Plano Diocesano abrange o período 2020-2023; contudo, as DGAE
orientam “que os planos pastorais sejam cronologicamente elaborados para
períodos mais curtos, para poderem acompanhar e se adequarem às rápidas
transformações de um mundo cada vez mais urbano” (DGAE, n. 127). Assim, os
Planos Paroquiais serão revisados anualmente, com as necessárias adequações
após ampla e participativa avaliação.
O Plano Diocesano determina os Compromissos Diocesanos, que são
os “encaminhamentos práticos” sugeridos pelas DGAE, e as Ações
Evangelizadoras, que correspondem às práticas necessárias para implementar os
respectivos compromissos. De tal modo, as Paróquias assumem a responsabilidade
de indicar as Atividades Pastorais, ou seja, apontar as práticas paroquiais e
comunitárias para alcançar a concretização das Ações Evangelizadoras.
Em suma, as Atividades Pastorais responderão às questões como (passos ou
etapas), quem (responsáveis), com o quê (recursos) e quando (prazos) do
trabalho de evangelização na Paróquia e em suas comunidades.
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É recomendada a retomada das Indicações de Operacionalização
apresentadas como anexo ao texto das DGAE 2015-2019 (nn. 128-140), cujos oito
passos favorecem que as Atividades Pastorais sejam devidamente acompanhadas
desde seu planejamento até sua execução, avaliação e reformulação.

GUIA DIOCESANO 2020  5

