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UMA IGREJA EM SAÍDA

APRESENTAÇÃO

A Arquidiocese de Campo Grande abrange os municípios de 
Bandeirantes, Campo Grande, Corguinho, Jaraguari, Ribas do Rio Pardo, 
Rochedo, Sidrolândia, Terenos e o distrito de Anhanduí, no Estado de 
Mato Grosso do Sul.

O Concílio Vaticano II nos lembrava que “as alegrias e esperanças, 
as tristezas e as angústias do homem de hoje, sobretudo dos pobres e de 
todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as 
tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo; e não há realidade 
alguma, verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração” 
(GS, n.1).

E mais: “...é dever da Igreja investigar a todo o momento os sinais 
dos tempos, e interpretá-los à luz do Evangelho; para que assim possa 
responder, de modo adaptado em cada geração, às eternas perguntas 
dos homens acerca do sentido da vida presente e da futura, e da relação 
entre ambos” (GS, n.4). É o que queremos realizar com o nosso Plano 
Arquidiocesano de Pastoral.

Esse Plano se baseia nas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 
da Igreja no Brasil, aprovadas pela 53ª Assembleia Geral da CNBB em 
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Aparecida, em 2016. E se fundamenta na Palavra de Deus, no Magistério 
da Igreja, na História viva e testemunhos da nossa Arquidiocese ao longo 
do tempo.

Além das referidas Diretrizes, são também muito importantes 
para nosso Plano de Pastoral:

· O Documento 100 da C N B B:  Comunidade de 
Comunidades: uma nova Paróquia;

· O Documento 105 da CNBB: Cristãos Leigos e Leigas na 
Igreja e na sociedade: Sal da Terra e Luz do Mundo;

· A Exortação Apostólica Evangelli Gaudium;
· A Encíclica Laudato Si';
· O Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus;
· A Exortação Apostólica Pós Sinodal Amoris Laetitia.

Também queremos ter presentes:
· O Ano Mariano Nacional;
· O início do Ano Jubilar de nossa Arquidiocese, que 

comemora 60 anos em 2018.

Lembramos que o Objetivo Geral do novo Plano é o mesmo das 
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil atualmente 
em vigor, Diretrizes estas válidas para o quadriênio 2015-2019:
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Para atingirmos esse objetivo, queremos adotar uma Estratégia 
Fundamental: a Conversão pessoal e pastoral e a Renovação da 
Paróquia.

Nessa caminhada, nossa PRIORIDADE é a SETORIZAÇÃO

A elaboração deste material, agora apresentado, procurou 
integrar as contribuições das reflexões feitas em inúmeros momentos, 
como nas reuniões gerais do Clero, do Conselho Presbiteral, da 
Coordenação Ampliada de Pastoral, do Conselho Arquidiocesano de 
Pastoral, bem como na Assembleia Arquidiocesana de Pastoral reunida 
em novembro de 2016.

Esse Plano de Pastoral foi pensado para o quinquênio 2015-2019. 
No momento, abordamos os aspectos a serem vivenciados em 2017. Mais 
uma vez, é importante reafirmar nossa corresponsabilidade pastoral, que 
envolva a todos, sempre em comunhão com a Igreja presente em todo o 
mundo, e atentos ao magistério do Papa Francisco.

O itinerário proposto leva em consideração as cinco urgências 
apresentadas pelas Diretrizes da CNBB (2015-2019), acolhendo-as de 
forma criativa e acrescentando uma sexta urgência. Essas urgências são 
como um termômetro: elas provocam nossa consciência de seguidores e 
seguidoras de Cristo, nos fortalecem na graça do batismo e nos 
impulsionam à missão evangelizadora. Elas são as seguintes:

1) Igreja em estado permanente de Missão: uma Igreja em saída
2) Igreja, Casa da Iniciação à Vida Cristã
3) Igreja, Casa da Animação Bíblica da Vida e da Pastoral
4) Igreja, Comunidade de Comunidades
5) Igreja a serviço da Vida e da Família 
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6) Igreja, canteiro de Vocações e Ministérios

Nossas ações pastorais, por sua vez, serão organizadas segundo o 
tríplice múnus do Anúncio, da Liturgia e da Caridade.

Cada Urgência e cada Múnus, nos dizeres do Papa Francisco, 
requerem respostas programá�cas e respostas paradigmá�cas. 
Desta forma daremos maior visibilidade à ação de Cristo que, através de 
nós, continua a anunciar e realizar o Reino de Deus-Pai.

Que nosso Plano de Pastoral nos mobilize, seja um Programa que 
nos organize e gere um Calendário com atividades programadas e ações 
a realizar, que sejam conhecidas e participadas e não coincidam com 
outras atividades diocesanas.

Que o Espírito de Deus nos inspire a seguir o caminho agora 
iniciado, de forma continua e em ordem para alcançarmos os objetivos 
que nos propomos. E que Nossa Senhora da Abadia, nossa Padroeira, 
faça com que a alegria, a esperança e a misericórdia sejam o motor e a 
força propulsora a nos conduzir nessa caminhada.

PRIORIDADE: SETORIZAÇÃO

Queremos investir na setorização das Paróquias e suas 
Comunidades (aqui entendidas em sentido geográfico) em unidades 
territoriais menores, com equipes próprias de animação e de 
coordenação, que permitam maior proximidade com as pessoas e grupos 
que vivem na área. As Paróquias e Comunidades façam um levantamento 
da realidade local, no que diz respeito à educação, saúde, moradia e 
trabalho, ao número de templos religiosos de diferentes denominações 
cristãs e de outras tradições religiosas presentes no território paroquial; e 
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da frequência à Missa, à catequese, aos Sacramentos, sobre as pessoas 
doentes, pessoas idosas e com deficiência.

Objetivos:
· Necessidade de melhor compreensão do que é 

Setorização e de seus objetivos;
· Setorizar todas as Paróquias da Arquidiocese;
· A partir dos Setores, levantamento da real necessidade dos 

pobres e excluídos;
· Implantar os Círculos Bíblicos (Lectio Divina);
· Formação permanente dos líderes dos Setores;
· Formação específica para os Conselhos Paroquiais de 

Pastoral e Conselhos Administrativos, de modo a que 
sejam ativos e atuantes;

· Direcionar gradativamente as pastorais familiar, do dízimo, 
do batismo, do matrimônio, da saúde e a catequese, 
dentre outras, para que passem a funcionar os setores;

Sejam reservadas todas as terças-feiras para encontros de 
formação e de organização da setorização.

a1.  Urgência: IGREJA EM ESTADO 
PERMANENTE DE MISSÃO: UMA IGREJA EM 
SAÍDA
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Em 2007, realizou-se, em Aparecida, a V Conferência do 
Episcopado Latino Americano e Caribenho, com o tema “Discípulos 
Missionários de Jesus Cristo para que n'Ele nossos povos tenham vida”. 
Assim, se destacava a importância da missão e da promoção da vida 
plena para todos. Convém lembrar que o então Cardeal Bergoglio, futuro 
Papa Francisco, foi o Presidente da equipe de redação do Documento de 
Aparecida, Documento que ele tem valorizado de forma bastante 
significativa.

O Papa Francisco tem insistido que uma Igreja evangelizadora e 
missionária é uma Igreja “em saída”. Uma Igreja sensível e austera, com 
imensa capacidade de partilhar os dons que o Senhor nos concede a 
cada dia. Os que descobriram o fascínio pelo Senhor sabem que exercem 
missão na Igreja. Somos todos chamados a esta “saída” missionária: 
“prefiro um a Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas 
estradas, a uma Igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se 
agarrar às próprias seguranças... enquanto lá fora há uma multidão 
faminta e Jesus repete-nos sem cessar: «Dai-lhes vós mesmos de comer» 
(Mc 6, 37)” (EG 49).

A Igreja precisa ouvir os questionamentos do tempo atual, para 
dar respostas fundamentadas na Palavra. Nossas instituições e tradições 
são questionadas. Por isso, o que torna visível o anúncio de Jesus Cristo é 
a força do testemunho pessoal e comunitário. A comunidade deve ser, ela 
mesma, anúncio, pois o próprio mensageiro é também mensagem. E 
mais: é preciso dar a tudo o que se faz um sentido missionário.

Importante ter presente que o III Congresso Missionário do 
Regional Oeste 1 da CNBB (Estado de Mato Grosso do Sul), realizado em 
Três Lagoas em 2014, definiu a Setorização como lugar privilegiado de 
missão.
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Objetivos:

§ Implantar os COMIPAS nas Paróquias onde eles ainda não 
existem e fortalecer os que já foram implantados;

§ Instituição da Semana Missionária, envolvendo a 
juventude;

§ Pensar e agir nos assentamentos e áreas indígenas e 
quilombolas como locais de formação de missionários;

§ Missões de casa em casa.

a2.  Urgência: IGREJA, CASA DA INICIAÇÃO À 
VIDA CRISTÃ 

Para responder aos desafios da secularização e do indiferentismo 
religioso que permeiam nossa época, urge despertar a fé de quantos não 
creem e dos que abandonaram a fé, através da formação de 
evangelizadores para o Querigma ou Primeiro Anúncio na missão da 
Igreja. É o que pretende uma Catequese de inspiração catecumenal a 
serviço da Iniciação à Vida Cristã.

Primeiro, aqui, significa principal. Esse Primeiro Anúncio, que 
deve ser anunciado e ouvido sempre de novo e de diversas maneiras, 
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desencadeia “um caminho de formação e de amadurecimento” que é o 
Catecumenato propriamente dito, “um tempo de acompanhamento em 
vista da iluminação da vida a partir da fé cristã” (cf. DGAE, n.44).

O encontro com Jesus enche a vida de alegria, convida à conversão 
e ao discipulado missionário. “No início do ser cristão, não há uma decisão 
ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com 
uma Pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo 
decisivo” (Bento XVI, DE, n.1).

Esse encontro, por sua vez, “é mediado pela ação da Igreja, que se 
concretiza em cada tempo e lugar, de acordo com o jeito de ser de cada 
povo, de cada cultura. A descoberta do amor de Deus manifestado em 
Jesus Cristo, dom salvífico para toda a humanidade, não acontece sem a 
mediação dos outros (Rm 10,14)” (cf. DGAE, n.9).

Por isso, é necessário “desenvolver em nossas comunidades, um 
processo de iniciação à vida cristã que conduza a um encontro pessoal 
cada vez mais profundo com Jesus Cristo” (Cf. DA, 289).

A Iniciação Cristã, que inclui o Querigma, “é a maneira prática de 
colocar alguém em contato com Jesus Cristo e introduzí-lo no 
discipulado”. Propriamente falando, ela se refere “à primeira iniciação nos 
mistérios da fé, seja na forma do catecumenato batismal para os não 
batizados, seja na forma do catecumenato pós-batismal para os 
batizados não suficientemente catequizados. Esse catecumenato está 
intimamente unido aos sacramentos da iniciação: batismo, confirmação e 
eucaristia, celebrados solenemente na Vigília Pascal. Teríamos que 
distinguí-la, portanto, de outros processos catequéticos e formativos que 
podem ter a Iniciação Cristã como base” (cf. DA, 288).

A Catequese de Inspiração Catecumenal requer estruturas 

eclesiais apropriadas, nos mais diversos lugares e ambientes, e um 
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adequado perfil de catequista / evangelizador (cf. DGAE, n.45).
Objetivos:
§ Implantar a catequese de inspiração catecumenal nas 

Paróquias;
§ Estudo do Itinerário Catequético nas Paróquias;
§ Proporcionar às lideranças das Paróquias sua própria 

vivência do Querigma e do itinerário de iniciação à vida 
cristã;

§ Proporcionar às lideranças ocasiões para crescerem na 
oração, na vivência da Palavra, no conhecimento da 
doutrina da fé;

§ Incentivar as lideranças das diversas pastorais para que 
participem de forma assídua no processo de Setorização 
das Paróquias.

a3.  Urgência: IGREJA, CASA DA ANIMAÇÃO 
BÍBLICA DA VIDA E DA PASTORAL

Diante da necessidade de ouvir e praticar a Palavra de Deus, para 
sermos discípulos missionários, é preciso que toda a vida e ação da Igreja 
seja animada por esta mesma Palavra.
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“Na alvorada do terceiro milênio, não só existem muitos 
povos que ainda não conheceram a Boa-Nova, mas há 
também muitos cristãos que têm necessidade que lhes 
seja anunciada novamente, de modo persuasivo, a Palavra 
de Deus, para poderem experimentar concretamente a 
força do Evangelho [...]; particularmente as novas 
gerações têm a necessidade de ser introduzidas na 
Palavra de Deus através do encontro e do testemunho 
autêntico do adulto, da influência positiva dos amigos e da 
grande companhia que é a comunidade eclesial” (cf. Bento 
XVI, VD, 96-97).

Não basta um contato casual e momentâneo com a Palavra de 
Deus. Esse contato tem que ser profundo, vivencial, contínuo e até mesmo 
sistemático, de modo que as pessoas sejam levadas a ver a própria vida à 
luz da Palavra e, assim, possam empenhar-se por colocá-la em prática 
efetivamente.

Importância especial tem a Leitura Orante da Bíblia. Nesse 
contexto, é preciso resgatar a Lectio Divina, cujo método é a leitura, 
meditação, oração e contemplação da Palavra de Deus.

Objetivos:

§ Promover formação bíblica para as pastorais, os 
movimentos e os serviços;

§ Aproveitar os subsídios da Lectio Divina para promover a 
iniciação à leitura da Bíblia;

§ Divulgar as opções de formação oferecidas, tais como a 
EDAP Bíblica, a ECAD, a Escola Elena Guerra, ESFOCAM, o 
Programa Páginas da Bíblia (TV Imaculada) e os Cursos 
Bíblicos Paroquiais, e incentivar os leigos e leigas a 
participarem dessas oportunidades.
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§ Implantar cursos periódicos para as lideranças dos Setores;
§ Unidade de linguagem no ensinamento bíblico ao povo de 

Deus.

a4.  Urgência: IGREJA, COMUNIDADE DE 
COMUNIDADES

“Em qualquer tempo e nação, é aceito por Deus todo aquele que o 
teme e pratica a justiça (cf. At 10,35). Aprouve, no entanto, a Deus 
santificar e salvar os homens, não individualmente, excluindo toda a 
relação entre os mesmos, mas formando com eles um povo, que o 
conhecesse na verdade e o servisse em santidade”(LG, 9).

Assim, é normal que o discípulo missionário de Jesus Cristo viva 
sua fé em comunidade. E comunidade implica convívio, vínculos 
profundos, afeição, interesses comuns, estabilidade e solidariedade nos 
sonhos, nas alegrias e nas dores. A comunidade eclesial acolhe, forma e 
transforma, envia em missão, restaura, celebra, adverte e sustenta. Ao 
mesmo tempo em que hoje se constata uma forte tendência ao 
individualismo, percebe-se igualmente a busca por vida comunitária 
(DGAE, n.55).
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Por outro lado, um grande desafio é a alta mobilidade urbana: 
como responder pastoralmente ao ser humano urbano que reside num 
lugar, trabalha em outro, estuda em outro e tem laços afetivos com 
pessoas que moram ainda em um outro, frente ao conceito de Paróquia 
territorial que é uma concepção fixa de espaço? Como é possível, então, 
manter a experiência comunitária dentro dessa mobilidade?

Para que a dimensão comunitária da vida cristã seja uma 
realidade, são necessários instrumentos, meios. O Documento de 
Aparecida retoma a urgente necessidade de Renovação da Paróquia, em 
que a meta é fazer de cada Paróquia uma rede de comunidades, lugares 
fecundos e eficazes de irradiação da Boa Nova. Precisamos de muitos, 
diversificados e eficazes instrumentos para fazer o Evangelho chegar às 
periferias territoriais e, sobretudo, existenciais.

No seio das Paróquias existem os Setores, as Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs), mas também outras comunidades menores, 
como as várias formas de agregações de fieis, novas comunidades, 
movimentos eclesiais e pastorais, comunidades por interesses ou que se 
instalam em ambientes de trabalho ou nas escolas. Tudo isso propicia 
vínculos profundos entre as pessoas e a interação entre fé e vida.

As CEBs, inseridas nas suas respectivas Paróquias, sejam 
estimuladas e ajudadas a manterem-se fieis à sua razão de ser e sua 
missão de promover a interação entre fé e vida, o surgimento de vocações 
e de novos ministérios leigos, a educação da fé de jovens, crianças e 
adultos, o compromisso evangelizador e missionário junto aos mais 
afastados.

Objetivos:
§ Acompanhar as  d iversas formas de pequenas 

Comunidades (Evangelização de ambientes, Células, 
Comunidades por afinidades, Setores, CEBs, Novas 
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Comunidades), no sentido de incrementar a comunhão 
diocesana;

§ Investir na formação das lideranças sobre a dimensão 
comunitária da Igreja.

a5.  Urgência: IGREJA A SERVIÇO DA VIDA E DA 
FAMÍLIA

Diante da urgente missão de fazer com que todos tenham vida, 
queremos nos colocar generosamente ao serviço da vida plena para 
todos e ao serviço da Família. Com isso, nos inserimos em uma longa e 
bela história da própria Igreja, marcada pela solidariedade e pelo 
compromisso com as incontáveis vítimas das inúmeras formas de 
destruição da vida.

A vida nova de Jesus Cristo atinge o ser humano por inteiro e 
desenvolve em plenitude a existência humana “em sua dimensão pessoal, 
familiar, social e cultural”. “Para isso, é necessário entrar em processo de 
mudança que transforme os vários aspectos da própria vida. Só assim 
será possível perceber que Jesus Cristo é nosso salvador em todos os 
sentidos da palavra” (cf. DA, n. 356).

“O serviço à vida começa pelo respeito à dignidade da pessoa 
humana, através de iniciativas como:
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a) defender e promover a dignidade da vida humana em todas as 
etapas da existência, desde a fecundação até a morte natural;

b) tratar o ser humano como fim e não como meio, respeitando-o 
em tudo que lhe é próprio: corpo, espírito e liberdade;

c) tratar todo ser humano sem preconceito nem discriminação, 
acolhendo, perdoando, recuperando a vida e a liberdade de 
cada pessoa, tendo presentes as condições materiais e o 
contexto histórico, social, cultural em que cada pessoa vive.

Neste sentido, destaca-se a importância da Campanha da 
Fraternidade, que está entre as ações eclesiais de maior impacto na 
sociedade” (DGAE, n.110).

“Um olhar especial merece a família, patrimônio da humanidade, 
lugar e escola de comunhão, primeiro espaço para a iniciação à vida cristã 
das crianças, no seio da qual, os pais são os primeiros catequistas. 
Tamanha é sua importância que precisa ser considerada um dos eixos 
transversais de toda a ação evangelizadora” (cf. DGAE, n.111).

Os católicos não podem se calar diante da vida impedida de 
nascer, por decisão individual, ou pela legalização do aborto. Não podem 
se calar igualmente diante da vida sem alimentação, casa, terra, trabalho, 
educação, saúde, lazer, liberdade, esperança e fé.

Objetivos:

§ Implantar a Pastoral Familiar nas Paróquias;
§ Dar mais ênfase aos Casais recém casados, Casais em 

nova união e aos casos especiais de que fala o Diretório 
da Pastoral Familiar;

§ Promover campanhas de conscientização em relação à 
defesa da vida e da família;

§ Participar de espaços sociais e políticos que incidem sobre 
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a vida e a família;
§ Divulgar e participar da Marcha em Defesa da Vida;
§ Dar mais importância à Semana da Família e à Hora da 

Família nas Paróquias.

a6.  Urgência: IGREJA, CANTEIRO DE VOCAÇÕES 
E MINISTÉRIOS

Verifica-se em nossos dias uma diminuição das vocações ao 
ministério ordenado e à vida religiosa e consagrada. Ainda são poucas as 
Paróquias que têm um Serviço de Animação Vocacional (SAV) organizado, 
pelo qual padres, diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigas se 
empenhem em ajudar a juventude a discernir sua vocação e os apoiem na 
resposta ao chamado do Senhor.

“Vocês são os principais responsáveis das vocações cristãs e 
sacerdotais e esta tarefa não pode ser reduzida a um simples trabalho 
burocrático”, disse o Papa Francisco aos bispos e sacerdotes participantes 
na Convenção Internacional de Pastoral Vocacional, organizada em Roma 
pela Congregação para o Clero. Na ocasião, o Papa lembrava que “é triste 
quando um sacerdote vive só para si mesmo, fechado na reitoria, na 
sacristia ou em um grupo restrito de 'fiéis'. Ao contrário, somos chamados 
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a ser pastores no meio do povo, a animar a pastoral do encontro e a 
dispor de tempo para acolher e ouvir os outros, sobretudo os jovens”.

O Santo Padre sublinhou que “a Pastoral Vocacional é aprender o 
estilo de Jesus, que passa pelos lugares da vida cotidiana, se detém, sem 
pressa, e, olhando os irmãos com misericórdia, os conduz ao encontro 
com Deus Pai”.

TRÊS AÇÕES ESSENCIAIS

Sair, ver e chamar são os três verbos que, segundo o Papa 
Francisco, indicam o dinamismo de toda Pastoral Vocacional, “um 
encontro com o Senhor”.

1. Sair

O Santo Padre afirmou que “a Pastoral Vocacional precisa de uma 
Igreja em movimento, capaz de ampliar seus confins, com base no grande 
coração misericordioso de Deus”. “Devemos aprender a sair da nossa 
rigidez, que nos torna incapazes de comunicar a alegria do Evangelho”, 
asseverou.

2. Ver

“Quando Jesus passa pelas ruas, para e cruza seu olhar com o do 
outro, sem pressa”, recordou. “Eis o que torna atraente e fascinante seu 
chamado”.

“Hoje, infelizmente, a pressa e velocidade dos estímulos nem 
sempre deixam espaço ao silêncio interior, no qual ressoa o chamado do 
Senhor”.

3. Chamar

“Chamar é o terceiro verbo típico da vocação cristã. Jesus não faz 
longos discursos, não apresenta um programa a se aderir e nem 
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respostas preconcebidas. Ele diz 'segue-me', como aconteceu com 
Mateus”.

“Jesus suscita o desejo de pôr-se em marcha e de deixar uma vida 
sedentária”. Ele nos convida a ajudar os jovens a pôr-se a caminho e 
descobrir a alegria do Evangelho.

Objetivos:
§ Organizar o Serviço de Animação Vocacional em cada 

Paróquia;
§ Dar visibilidade às ações já existentes na animação 

vocacional nas Paróquias;
§ Aproveitar os trabalhos nos Setores, acompanhando as 

famílias para futuras vocações;
§ Não se restringir às vocações sacerdotais e religiosas, mas 

incluir a vocação do leigo e da leiga na Igreja, na família e 
no mundo;

§ Aproveitar os diversos momentos de Encontros de Jovens 
(Segue-me, JOVISA, Decolores, Acampamentos, etc.) para 
falar sobre o tema da vocação;

§ Incentivar nas Comunidades e, não só no Santuário de 
Adoração Perpétua, momentos de Oração pelas vocações, 
como é o caso da Hora Santa Vocacional;

§ Projeto Madrinhas e Padrinhos espir ituais dos 
seminaristas e padres;

§ Aprofundar a vocação e a espiritualidade dos leigos e 

leigas, chamados a ser sal e luz na Igreja e no mundo, 
inclusive na Política como forma eminente do exercício da 
caridade.
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AÇÕES PASTORAIS

As urgências acima elencadas são como que eixos transversais, 
que devem perpassar todas as nossas ações pastorais. Estas, porém, 
quanto à sua organização, continuarão a serem estruturadas segundo o 
Múnus do Anúncio, da Liturgia e da Caridade.

Múnus do Anúncio

A proclamação da Palavra de 
Deus é decisiva para a Igreja e para a fé 
do cristão, já que ela possibilita o 
acolhimento livre do anúncio salvífico 
da pessoa e da obra de Jesus Cristo. A 
Palavra proclamada na Liturgia é o 
próprio Cristo.

Sem o anúncio e a prática da Palavra, não há futuro para o 
cristianismo. É preciso anunciar a Palavra oportuna e inoportunamente 
(cf. 2 Tm 4,2), e descobrir sempre novos caminhos para transmitir a fé às 
novas gerações. Muitos pais são verdadeiros catequistas de seus filhos; 
outros, porém, já não conseguem, não sabem ou não querem 
desempenhar essa missão.

É preciso fazer do Anúncio da Palavra o caminho fundamental da 
evangelização e da catequese, a fim de que os católicos experimentem 
que a pertença à Igreja não se dá por costume e tradição, mas pelo 
assumir interiormente a fé e pela experiência pessoal do encontro com 
Jesus Cristo.
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Objetivos:
· Fortalecer o Setor Juventude e a presença da Igreja junto 

às diversas expressões juvenis;
· Animar e fortalecer os grupos paroquiais de jovens;
· Reativação da Pastoral da Educação, inclusive com a 

promoção de parcerias em vista ao ensino profissio-
nalizante;

· Descentralizar a EDAP;
· Fortalecer a ECAD;
· Reorganizar e divulgar as diversas Ações do Múnus para 

que todos tenham acesso e conhecimento das mesmas.

Múnus da Liturgia

Na Liturgia “especialmente no 
divino sacrifício da Eucaristia, se atua a 
obra da nossa redenção” (SC, 2). A 
Liturgia é o cume para o qual se dirige a 
ação da Igreja e, ao mesmo tempo, a 
fonte donde emana toda a sua força” 
(SC, 10).

A Liturgia está intimamente unida ao conteúdo do anúncio (lex 
orandi, lex credendi). Por isso, “nenhuma atividade pastoral pode se 
realizar sem referência à Liturgia”. Fonte de verdadeira alegria, ela tem 
um papel fundamental na missão evangelizadora da Igreja, na 
consolidação da comunidade cristã, e na formação dos discípulos 
missionários (cf. DGAE, n.46).

Existe também uma estreita relação entre a Catequese e a 
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liturgia: a formação catequética “leva a uma participação consciente e 
ativa no mistério litúrgico e desperta para a atividade apostólica”. Por 
sua vez, “a celebração litúrgica, ao mesmo tempo que é atualização do 
mistério da salvação, requer, necessariamente, uma iniciação aos 
mistérios da fé. Neste contexto, sobressai a formação litúrgica, em todos 
os níveis da vida eclesial”. Desta forma, se entende “que a melhor 
Catequese litúrgica é a liturgia bem celebrada” (cf. DGAE, n.86).

Tudo isso supõe: “a) formar permanentemente a assembléia 
litúrgica, dedicando especial atenção aos ministros ordenados e às 
equipes de celebração; b) preparar as celebrações, respeitando-se as 
partes que compõem o rito; c) realizar com dignidade e competência as 
ações celebrativas; d) avaliar a preparação e a realização em busca do 
crescimento na qualidade das celebrações” (cf. DGAE, n.87).

Objetivos:
· Padronizar os Cursos de Pais e Padrinhos para o Batismo;
· Criar a Escola Diocesana de Canto Litúrgico;
· Organizar o Ministério das Exéquias (Diretrizes, 

Subsídios, Escalas) e criar a Pastoral do Luto em sentido 
mais amplo e abrangente;

· Preparar a criação dos Ministérios do Acolhimento, da 

Visitação, da Bênção e da Palavra;

· Organizar os Cursos para MECES em nível diocesano, 
foranial e paroquial;

· Reestruturar e fortalecer a Equipe Arquidiocesana de 
Liturgia, para que mostre o rosto da Liturgia que a 
Arquidiocese quer, com formações descentralizadas e 
menor tempo de duração.
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Múnus da Caridade

O Papa Bento XVI nos ensina que a 
caridade da Igreja é a manifestação do amor 
trinitário (DCE, 19). É o que dizia Santo 
Agostinho: “Se vês a caridade, vês a Trindade” 
(De Trinitate VIII,8,12).

O Papa Francisco nos lembra que 
“também o serviço da caridade é uma 
dimensão constitutiva da missão da Igreja e 
expressão irrenunciável da sua própria 
essência” (cf. EG, 179).

Para São João Paulo II, “é hora de uma nova «fantasia da 
caridade», que se manifeste não só nem sobretudo na eficácia dos 
socorros prestados, mas na capacidade de pensar e ser solidário com 
quem sofre, de tal modo que o gesto de ajuda seja sentido, não como 
esmola humilhante, mas como partilha fraterna” (NMI, 50).

O próprio Senhor, lendo uma passagem do profeta Isaías, assim 
descreve sua missão: “O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me 
ungiu para anunciar a Boa Nova aos pobres: enviou-me para proclamar a 
libertação aos presos e, aos cegos, a recuperação da vista; para dar 
liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor” 
(Lc 4,17-19).

Viveremos este amor-doação quando formos capazes de 
perceber e reconhecer grupos humanos e categorias sociais que mais 
precisam de nossa: doentes, mulheres prostituídas, menores 
abandonados, vítimas da droga e da violência, encarcerados... Quando 
formos, enfim, capazes de “fazer a experiência de abrir o coração àqueles 
que vivem nas mais variadas periferias existenciais” (AL, 312).
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A Igreja, através de uma pastoral social estruturada, orgânica e 
integral, tem a vocação e missão de promover, cuidar e defender a vida 
em todas as suas expressões. Ao fazer isso, testemunha que o Kerygma 
“possui um conteúdo inevitavelmente social: no próprio coração do 
Evangelho, aparece a vida comunitária e o compromisso com os outros. O 
conteúdo do primeiro anúncio tem uma repercussão moral imediata, 
cujo centro é a caridade” (cf. DGAE, n.109).

Objetivos:
· Ampliar o atendimento paroquial aos des�natários mais 

vulneráveis (periferias existenciais);
· Promover o voluntariado;
· Reestruturar o Disk Aborto e promover novas ações 

contra o crime do aborto;
· Criar novos núcleos da Pastoral da Sobriedade;
· Promover o estudo da Doutrina Social da Igreja, inclusive 

envolvendo o ITEO;
· As Pastorais do Múnus da Caridade devem trabalhar em 

conjunto e precisam do apoio dos Párocos.

Depositamos este Plano Arquidiocesano de Pastoral aos pés da 
Virgem Maria, Nossa Senhora da Abadia.

Que a materna intercessão de Maria, a estrela da Evangelização e 
modelo de discípulos(as) missionários(as) do Reino seja nossa força e 
nossa alegria.
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NOSSA SENHORA DA ABADIA 

Todas as ''Nossas Senhoras'' são a 
mesma Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. Seus numerosos 
títulos estão ligados a aparições, histórias, 
lugares e tradições.

Nossa Senhora da Abadia também é 
conhecida como Santa Maria do Bouro, pois 
se originou no Mosteiro (ou Abadia) do 
Bouro, próximo à cidade de Braga, em 
Portugal.

A imagem de Nossa Senhora da Abadia

Existe, com certeza, uma grande variedade de apresentação da 
imagem de Nossa Senhora da Abadia. Em cada região, ela apresenta 
alguma particularidade, mas trata-se sempre da Mãe que apresenta seu 
filho salvador para que Nele tenhamos vida.

A imagem presente em nossa Catedral representa Maria de pé, 
segurando nos braços o menino Jesus, que tem uma coroa na cabeça. 
Maria veste uma túnica branca com flores de cor rosa e azul. Um cinto 
vermelho passa por sua cintura. Por cima, um manto azul decorado com 
belas flores completa sua vestimenta. Na mão direita, Maria segura um 
cetro para guiar os seus filhos. Na cabeça, ela tem uma linda coroa.

Devoção a Nossa Senhora da Abadia

Trata-se de uma devoção muito antiga. Ela pertenceu a uma 
abadia (mosteiro cujo superior é um abade), conhecida como Mosteiro 
das Montanhas, que ficava na região do Bouro por volta do ano 883. 
Quando os muçulmanos invadiram Espanha e Portugal, os monges 
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fugiram e esconderam a imagem da Santa. Muito tempo passou.

Redescoberta milagrosa da imagem de Nossa 
Senhora da Abadia

Mais tarde, por volta do ano 1100, um nobre ancião da corte 
portuguesa chamado Pelágio Amado recebeu a graça da conversão. Ele 
abandonou sua vida de riquezas na corte e foi para a Ermida de São 
Miguel, perto de Braga. Lá ele viveu com um velho eremita que já vivia ali 
há muitos anos. Certa noite, os dois viram uma luz diferente que vinha do 
meio de um vale perto de onde estavam. Na noite seguinte o fato se 
repetiu. Então, os dois resolveram ir até o local quando se fez dia, para ver 
o que poderia estar fazendo brilhar aquela luz. Foi então que eles 
encontraram imagem de Nossa Senhora da Abadia escondida no meio 
das pedras. Os dois se prostraram agradecendo por esta graça tão 
especial.

A devoção recomeça

Por causa da redescoberta, os dois eremitas mudaram o casebre 
em que viviam para o local onde encontraram a Santa. Lá, eles ergueram 
uma pequena e rústica capela e colocaram a imagem de Nossa Senhora 
da Abadia. A notícia da descoberta correu e chegou aos ouvidos do 
arcebispo de Braga. Este foi visitar o local e, depois de ver a pobreza em 
que os dois eremitas viviam, mandou construir ali uma igreja de pedra 
lavrada, digna de abrigar os dois santos e a imagem de Nossa Senhora. 
Aos poucos, outros eremitas se uniram aos dois e a fama dos milagres de 
Nossa Senhora da Abadia se espalhou em Portugal. Peregrinações 
começaram a acontecer. Fiéis de todos os cantos vinham rezar, pedir e 
agradecer pelas graças alcançadas. D. Afonso Henriques, rei de Portugal, 
foi visitar o santuário e deixou ali uma grande doação para o culto e as 
necessidades daqueles servos de Deus.
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A devoção chega ao Brasil

A devoção a Nossa Senhora da Abadia chegou ao Brasil através de 
português que se instalou na região de Muquém, Município de 
Niquelândia, Estado de Goiás, na Segunda metade do século XVIII. Nessa 
região, várias cidades têm como Padroeira Nossa Senhora da Abadia. 
Atualmente um dos locais mais famosos pelas romarias é o de Nossa 
Senhora da Abadia da Água Suja, antigo centro de garimpagem de 
diamantes. O Santuário atrai todos os anos, no dia 15 de agosto, um 
grande número de devotos e a procissão é famosa. Em Uberaba também 
é grande a devoção a nossa Senhora sob este título.

A devoção em Campo Grande - MS

A devoção começou com o Sr. Elizeu Ramos, mineiro de Uberaba, 
radicado em Campo Grande no ano de 1905, a partir da promessa feita a 
Nossa Senhora de que, se progredisse e fosse feliz nestas terras, iria 
adquirir a imagem da virgem. Tal fato propiciou o aparecimento e o 
crescimento da veneração de Nossa Senhora sob o título de Abadia.

Sete anos após sua chegada a Mato Grosso, recebeu a doação de 
um estandarte com a imagem da Virgem. Empunhando-o, Elizeu cruzou 
toda a cidade levantando fundos para adquirir a tão sonhada imagem de 
Nossa Senhora da Abadia. Após arrecadar os recursos, o devoto adquiriu 
a imagem em São Paulo, capital, trazendo-a de trem até Três Lagoas e 
depois em carro-de-boi, chegando na então Comarca de Campo Grande 
no dia 3 de agosto de 1912. Em meio a grande festividade, foi entronizada 
na Igreja de Santo Antônio no dia 09 de agosto e, logo após, no dia 15 de 
agosto, honrosa e devidamente abençoada e coroada. Posteriormente, 
em 1957, por ocasião da criação da diocese de Campo Grande, passou a 
ser co-padroeira desta igreja quando a mesma foi elevada a catedral. 
Como se vê:
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“A sede episcopal será a Cidade de Campo Grande, e a 
cátedra terá como sede provisória a igreja de São José, 
esposo da bem-aventurada Virgem Maria. Ela passa a 
gozar dos privilégios e dos direitos que lhe cabem, até 
que se construa e seja consagrada uma nova e mais 
digna igreja catedral, em honra a Nossa Senhora “da 
Abadia” e a Santo Antônio de Pádua”. Bula Papal Inter 
Gravíssima, de 15 de junho de 1957

Este ato foi oficializado por Dom Antônio Barbosa no ano 
seguinte, imediatamente após a instalação da diocese. 

A devoção em Sidrolândia - MS

Em Sidrolândia a primeira imagem, vinda de São Paulo, chega 
pelas mãos do catarinense e também devoto de Nossa Senhora da 
Abadia, Sr. Sidrônio Antunes de Andrade. Difícil mesmo é falar da igreja 
Católica nesta cidade sem falar no surgimento do próprio Município, já 
que foi pela fé católica do então fundador que tudo começou. Essa 
história é contada por dois morados antigos da cidade, o Sr. Zoé Prates e 
o Sr. Ilson Carapé. Conta-se que por volta de 1920 veio pra essa região o 
Sr. Sidrônio e casou-se com dona Diolinda e, como parte do dote do seu 
casamento, parte da fazenda São Pedro. Com a ajuda de um engenheiro, 
Sidrônio traça o plano inicial de uma cidade e assim começou seu 
crescimento, onde era um corredor boiadeiro entre a fronteira e Campo 
Grande. Por volta do ano de 1940, existe o registro da primeira 
celebração eucarística, feita em campo aberto com padres que passavam 
a caminho de Campo Grande ou Maracaju. Devoto fervoroso, em uma de 
suas viagens a São Paulo, Sidrônio traz uma imagem de Nossa Senhora 
da Abadia e pede que construam a primeira igrejinha, que ficava situada 
na Rua Paraná 1218, e que foi depois demolida. Mais tarde, quando a 
igrejinha tornou-se pequena, foi construída outra no lugar. O Sr. Janio 
Ferreira Barbosa doa, então, um caminhão para ir buscar no Rio Grande 
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do Sul o altar todo em madeira, que hoje encontra-se na capela anexa à 
nova igreja Matriz.

Sidrolândia foi emancipada em 11 de dezembro de 1953 e, três 
anos mais tarde, em 19 de dezembro de 1956, a Paróquia foi criada por 
decreto de Dom Orlando Chaves, bispo de Corumbá. Na data de sua 
criação tinha 771 habitantes, quase todos católicos, menos 6 pessoas que 
não eram praticantes e só casadas no civil. Desde a criação da Paróquia, 
vários Freis capuchinhos contribuíram para sua história. Os primeiros 
nomeados foram: Frei Ludovico, Frei Gerônimo, Frei Orário, Frei Ildefonso, 
Frei Vitorino, Frei Alfredo, Frei Arene e Frei Rodolfo.

A matriz atual começou a ser construída em dezembro de 1987 e 
foi inaugurada em 25 de março de 1990. Até hoje acontece na cidade as 
novenas em homenagem a nossa senhora da Abadia, onde os fiéis 
percorrem as ruas com a imagem da Padroeira, rezando e cantando 
fervorosamente, agradecendo e pedindo sua intercessão da Santa Mãe 
de Deus.

Santuário Nossa Senhora da Abadia no Bairro 
Chácara Cachoeira

A comunidade surgiu da necessidade de se dar atendimento 
religioso e espiritual aos moradores da crescente região dos Bairros 
Miguel Couto e Chácara Cachoeira. A primeira missa foi celebrada em uma 
residência no dia 16 de outubro de 2002. A comunidade passou a se 
reunir nas casas que foram abrindo suas portas e aumentando o número 
de famílias participantes. 

O primeiro nome dado à nova comunidade foi Santíssima 
Trindade. Quase um ano após, Dom Vitório Pavanello, quando realizou 
sua primeira visita pastoral, sugeriu a troca do nome para Nossa Senhora 
da Abadia, pois, mesmo sendo Padroeira da Arquidiocese, não havia até 
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então nenhuma igreja com esse título. De novembro de 2003 a dezembro 
de 2010 as celebrações das missas ocorreram aos domingos no Colégio 
Avant Garde. A partir de 5 dezembro de 2010 foi instalada a primeira e 
atual sede, embora alugada. A Paróquia Nossa Senhora da Abadia foi 
instaurada no dia 1º de maio de 2011.

Momento atual

Nossa Arquidiocese, desde o seu início, foi consagrada e dedicada 
à Virgem Maria sob título de Abadia - Casa do Pai. Ela tem acompanhado 
nossos passos, nos acolhido sob seu manto e nos apontado para Jesus 
Cristo, o Filho de Deus com aquele pedido sempre atual: "Fazei tudo o que 
Ele vos disser!" (Jo 2,5).

Em 2017 celebramos o ANO MARIANO (centenário das aparições 
de Fátima e 300 anos da descoberta de Aparecida). Em 2017-2018, 
celebramos também os 60 anos de criação e instalação de nossa Diocese, 
depois elevada a Arquidiocese. Queremos, durante todo esse tempo, 
difundir sempre mais a devoção à nossa Mamãe do Céu. A partir da 
Solenidade de Corpus Christi, queremos propiciar a visita da imagem de 
Nossa Senhora da Abadia a todas as nossas Paróquias. Queremos ainda 
que em cada Paróquia ou Comunidade da Arquidiocese, seja entronizada 
uma cópia desta mesma imagem. Assim, cada vez, Nossa Senhora da 
Abadia há de ser amada e acolhida como Mãe de Deus e nossa Mãe, 
Padroeira da Arquidiocese de Campo Grande – MS.
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ORAÇÃO

Senhora da Abadia, mãe de Deus, casa do Pai, morada do 
Divino Espírito Santo, tenda do Verbo Encarnado, sacrário vivo da 
Santíssima Trindade, acolhei-nos sob o vosso manto em nossas 

necessidades defendendo-nos de todos os perigos da alma e do 
corpo. Assim, confiantes vos pedimos .......................(intenções 

particulares).

Assim como acolhestes nosso salvador, acolhei-nos também em 
vosso Imaculado Coração como casa que acolhe o amor, a 

esperança, a justiça, o caminho, a verdade e a vida.
 Fazei-nos viver o amor ao nosso Deus e aos nossos irmãos. 

Dai-nos, como vós, sermos perfeitos discípulos missionários de 
Jesus Cristo, nosso Salvador e, assim, construirmos o Reino de 

vosso Filho neste mundo, preparando-nos para a mansão eterna, 
que é a Casa do Pai. Assim seja.
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