
PLANO DIOCESANO DE PASTORAL
      DIOCESE DE GARANHUNS

Α Ω



APRESENTAÇÃO

 

Queridas

 
irmãs,

queridos irmãos,
graça e paz!

Há muitos anos, a Igreja Católica, no Brasil, tem o costume de planejar. O 
planejamento é uma bússola, aponta os grandes horizontes.  As esferas inferiores não 
podem e não devem fazer um planejamento que esteja em discordância  com a esfera 
superior. Se isso acontecer, as grandes decisões da Assembleia Diocesana de Pastoral não 
chegam à ponta da rama  e não serão concretizadas.  É bem verdade que o planejamento 
diocesano também tem flexibilidade. Assim, para uma realidade específica, ele pode 
acolher alguma proposta de alguma paróquia, pastoral, associação ou movimento.

 Meu primeiro pedido, portanto, é esse: sigamos em unidade. As Diretrizes Gerais 
da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (2019-2023) nos ajudam a organizar a ação 
pastoral e missionária a partir de quatro pilares: Palavra, Eucaristia, Caridade e Missão. 
Na nossa Diocese, deixamos a Pastoral de Conjunto e a Missão como dimensões que
perpassam todo o planejamento (eixos transversais). E organizamos o planejamento a 
partir dos três múnus recebidos no Batismo: Palavra, Liturgia e Caridade.

 
É fundamental, portanto, ler bem os números 27 e 28: para cada Pilar, a 

Assembleia Diocesana aprovou cinco Metas. Para 2020, foram escolhidas apenas as duas 
primeiras metas. O Plano de Pastoral propôs algumas Atividades

 

para essas duas metas. 
Cada paróquia, pastoral, movimento e associação deve fazer o seu planejamento 
observando essas seis metas: promover formação bíblica; reorganizar o Curso de 
Teologia para Leigos; promover a espiritualidade eucarística; promover formação 
litúrgica; rearticular as Pastorais Sociais em nível de paróquia e Diocese; promover 
estudos da Doutrina Social da Igreja.

 

Não se fuja demasiadamente disso.

 

Bom planejamento e boa missão!

 

Com amizade e bênção.

 
   

Dom Paulo Jackson

 
   

Bispo Diocesano
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