
DIOCESE DE CARAGUATATUBA • 1





Com a graça de Deus, concluímos a nossa caminha-
da nos preparando para a celebração dos 20 anos da 
instalação da nossa diocese e pudemos colher mui-
tos frutos com essa caminhada.
A celebração dos 20 anos da nossa diocese também 
nos possibilitou colher muitos frutos. Louvemos a 
Deus por isso. Entre esses frutos, temos este que é o 
nosso novo Plano Diocesano de Evangelização e Pas-
toral, que irá orientar os nossos passos para os próxi-
mos quatro anos de trabalho.
É com grande alegria e com o senso de dever cum-
prido que hoje apresento à diocese o seu novo Pla-
no, que confio que será uma excelente ferramenta 
para que possamos responder aos desafios que nos 
são impostos pela nossa realidade e caminharmos 
numa pastoral de conjunto pelas estradas da histó-
ria em direção ao Reino definitivo.

Dom José Carlos Chacorowski, CM
Bispo diocesano
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INTRODUÇÃO

1 – A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, reunida em Apa-
recida na sua última Assembleia Geral, aprovou as novas Diretrizes 
Gerais para a Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, que irá nortear 
os rumos da missão da Igreja nos próximos quatro anos até 2.023. 

2 – A diocese de Caraguatatuba, buscando a unidade com a Igreja 
no Brasil, assumiu o trabalho de elaborar o seu novo Plano Diocesa-
no de Evangelização e Pastoral, lançando-se num amplo trabalho de 
planejamento que envolveu a participação de todas as suas forças 
vivas que se reuniram em assembleias comunitárias, paroquiais e 
setoriais e, considerando a nossa realidade e as propostas das no-
vas Diretrizes Gerais para a Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, 
aprovou em Assembleia Diocesana de Pastoral, no dia 05 de dezem-
bro, o seu novo Plano de Evangelização e Pastoral, conforme segue.
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PRIMEIRA PARTE
REALIDADE DIOCESANA
3 – A realidade da nossa diocese é apresentada em torno de três 

eixos: uma apresentação dos avanços conquistados com o Projeto 
Construindo Comunhão, as nossas dificuldades na construção da 
vida eclesial e os principais problemas que se fazem presentes na 
nossa comunidade.

GANHOS COM O PROJETO CONSTRUINDO COMUNHÃO
4 – Construímos e executamos da melhor forma possível o nosso 

Projeto que tinha como horizonte celebrar os 20 anos da criação da 
diocese de Caraguatatuba. Tivemos a preocupação de buscar uma 
maior conscientização do que seja um projeto diocesano e busca-
mos a consciência de todos em relação ao Projeto como um todo e a 
todos os elementos que o constituíram. Também procuramos fazer 
com que este Projeto integrasse as pastorais, movimentos e serviços 
das paróquias e garantisse a continuidade dos projetos paroquiais e 
acreditamos que conquistamos avanços no que diz respeito a isso.

5 – O Projeto colaborou para a conquista de uma melhor organi-
zação da nossa Diocese. Realizamos, apesar das dificuldades e lim-
itações, um censo que nos garantiu um conhecimento razoável da 
nossa realidade diocesana e paroquial. A partir disso, vimos a neces-
sidade de um crescimento físico, espiritual e humano, o que resul-
tou em grandes investimentos em obras de reformas e construções 
que possibilitaram o espaço necessário para o amadurecimento es-
piritual dos paroquianos. Isso nos garantiu uma maior comunhão 
entre as comunidades e as paróquias, organização dos Conselhos e 
Secretarias Paroquiais e o surgimento de novas pastorais, tanto em 
âmbito paroquial como diocesano. 

6 – A diocese também cresceu. Criamos a Escola Diaconal e con-
seguimos ordenar 16 novos diáconos para a nossa Diocese. Foram 
criadas as Paróquia Santa Rosa de Lima, Nossa Senhora Aparecida e 
a Comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. As pastorais 
foram fortalecidas com o processo.

7 – A participação dos fiéis na vida das comunidades também 



DIOCESE DE CARAGUATATUBA • 9

cresceu. Tivemos o retorno de muitos afastados para a vida nas co-
munidades e um maior engajamento das pessoas na vida paroquial. 
Houve uma maior promoção dos fiéis que não eram engajados na 
missão da Igreja e uma maior conscientização dos leigos e leigas so-
bre a sua participação na vida eclesial.

8 – Também tivemos um crescimento considerável no que diz 
respeito à dimensão formativa na nossa diocese. Houve uma re-
estruturação de pastorais e movimentos com ênfase na formação. 
Tivemos formações sobre o Catecismo da Igreja Católica e sobre 
a Palavra de Deus. A participação nas iniciativas de formação nas 
paróquias e na diocese cresceu muito. Também foram criados os 
Cursos de Teologia para Leigos nos setores de São Sebastião, Cara-
guatatuba e Ubatuba.

9 – Houve um número muito grande de estudos bíblicos e, em es-
pecial, sobre os Evangelhos, o que garantiu uma maior aproximação 
do povo em relação à Palavra de Deus, o que nos possibilitou levar 
os participantes a entender a centralidade da fé na pessoa de Jesus 
Cristo e a formação de lideranças para as pastorais e comunidades

10 – As paróquias também tiveram crescimentos notáveis como o 
esforço dos participantes das comunidades para gerar um olhar de 
referência a nível de matriz, a integração entre as comunidades e a 
matriz melhorou. Houve um aumento das atividades nas paróquias 
e das missas na matriz.

11 – A liturgia também foi beneficiada com o Projeto, conquistan-
do maior espaço na paróquia e havendo uma maior busca pelos sac-
ramentos. Houve avanços na organização da liturgia e houve cresci-
mento na formação e envio de novos coroinhas.

12 – Houve uma preocupação maior em ir ao encontro das famílias 
em suas casas. O terço em família está aumentando. As celebrações 
nas casas aumentaram buscando a acolhida do povo e despertar o 
sentimento de pertença à comunidade eclesial. Os ministros da Eu-
caristia fazem visitas aos idosos e enfermos nas casas levando o pão 
da Palavra e da Eucaristia. As comunidades tradicionais estão sendo 
visitadas.

13 – Uma grande preocupação da nossa diocese foi a da comuni-
cação e a de se fazer presente nos meios de comunicação. Com isso, 
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desenvolveu-se a PASCOM (Pastoral da Comunicação), procurando 
trabalhar na fidelidade à Igreja e dando respostas reais aos desafios 
que estão presentes na nossa sociedade.

14 – As Pastorais Sociais também avançaram. Houve uma abertu-
ra das paróquias à realidade social, buscando parcerias com o Poder 
Público. A Pastoral Social foi implantada e houve um avanço na as-
sistência aos carentes.

15 – Foram realizadas diversas missões que aconteceram também 
através de círculos bíblicos nas casas e da participação da juventude 
nas missões juvenis. 

PRINCIPAIS DIFICULDADES NA VIDA DE COMUNIDADE
16 – Muitos membros das nossas comunidades não compreen-

deram bem o projeto e não se comprometeram em relação a ele. 
Também encontramos a falta de maturidade e de consciência do 
que é ser católico, da vida de oração, da vida sacramental e pouca 
busca de formação. Tudo isso gerou falta de comprometimento com 
a comunidade e com o sagrado.

17 – Também a busca da unidade foi comprometida. Muitas pes-
soas não procuraram entender, valorizar e respeitar o trabalho de 
outras pastorais, movimentos e comunidades, o que prejudicou a 
pastoral de conjunto, a unidade da paroquia e o comprometimen-
to por parte dos movimentos. O trabalho em Comissões também 
trouxe divisões nas paróquias.

18 – A participação na vida da comunidade não atingiu os resul-
tados esperados, principalmente devido à falta de lideranças que é 
consequência da falta de consciência de pertença à Igreja e à falta de 
disponibilidade por não se sentir chamado e não colocar os própri-
os talentos a serviço de Deus e da comunidade. A falta de partici-
pação de juventude também é grande.

19 – O número de formações não foi o suficiente em algumas 
paróquias e muitas vezes foi sinal da falta de comprometimento para 
a formação de novas lideranças. Isso também resultou na falta de 
conscientização sobre algumas questões específicas e necessárias à 
vida da Igreja, como o dízimo.

20 – Tudo isso gerou comportamentos inadequados para a vida 
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comunitária como a falta de caridade, de relação fraterna e de com-
prometimentos. Vimos a presença de desvalores como a vaidade, a 
soberba, a fofoca, as intrigas, a preguiça, o desânimo, a falta de mo-
tivação, a omissão e uma acomodação em relação à saída ao encon-
tro dos irmãos afastados e enfermos.

21 – As consequências disso para a vida eclesial foram a falta de 
acolhida e de compaixão diante das dificuldades emocionais e as 
necessidades das pessoas e dos novos membros da comunidade, a 
omissão das famílias, falta de músicos, falta de comunicação, falta 
de pastorais que animem crianças e jovens. Tudo isso é agravado 
com o desinteresse de lideranças, a resistência às mudanças, as di-
ficuldades de comunicação e a alta rotatividade dos párocos da dio-
cese e, com isso, aumentam as dificuldades para atrair novos mem-
bros para a Igreja.

A IGREJA E A VIDA NA SOCIEDADE
22 – A vida social apresenta enormes desafios para a ação da Ig-

reja que, por sua vez, tem tido grandes dificuldades para enfrentar 
esses desafios, seja por falta de sensibilização, de consciência da sua 
responsabilidade social, de incompetência ou de espiritualidades 
fundamentalistas que não assumem as exigências da encarnação e 
da caridade.

23 – A política apresenta sérias dificuldades. A ausência do poder 
público e as políticas de inclusão são notórias, principalmente pela 
falta de comprometimento de muitos políticos. Isso se agrava com 
a falta de estrutura e de planejamento. O resultado é a falência dos 
órgãos públicos.

24 – Este processo gerou o acúmulo de situações indesejadas 
como insegurança, violência, drogadição, roubos e furtos, vandal-
ismo, desemprego, prostituição, desassistência social e evasão es-
colar.

25 – A falta de políticas públicas e de projetos sociais causa muitos 
problemas como a falta de saneamento básico, com destaque para 
a falta de captação de águas pluviais, sua drenagem e escoamento, 
deficiência da iluminação pública e no transporte público e a falta 
de políticas públicas para crianças e jovens, como esporte e lazer.
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26 – A população também tem a sua parcela de responsabilidade 
diante dessas questões. A falta de conscientização da população so-
bre as questões de cidadania e participação na construção do bem 
comum é pública e notória e isso gera falta de interesse e comprom-
isso em relação à política, irresponsabilidade diante dos problemas 
sociais, falta de compromisso e engajamento na luta pela melhoria 
das condições sociais e omissão do povo em relação ao mal uso do 
dinheiro público.  

27 – A Igreja também tem sua parcela de responsabilidade. Em 
primeiro lugar existe o desinteresse da comunidade em relação ao 
que acontece na sociedade e isso ocasiona a falta de engajamento 
da Igreja na superação dos problemas sociais e uma omissão diante 
do que ocorre fora da comunidade eclesial. É notória a ausência de 
cristãos nos Conselhos Municipais.

28 – Os problemas sociais são consequência dos nossos pecados 
pessoais como a falta de acolhimento e de solidariedade, individu-
alismo e comodismo. A isso se soma a desestruturação da família 
que, como célula da sociedade, desestrutura a própria sociedade. 
A família também não tem assumido a sua função sagrada da in-
strução religiosa da prole e o despertar do interesse dos jovens pelos 
sacramentos.

29 – A nossa sociedade está cada vez mais secularizada e, por isso, 
o sagrado está cada vez mais desvalorizado, negando com isso a 
transcendência da sociedade e a importância do divino na super-
ação dos problemas sociais, assim como do local sagrado e o seu 
papel na sociedade. 
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SEGUNDA PARTE
REFERENCIAL TEÓRICO TEOLÓGICO
30 – Precisamos de critérios para analisar a realidade que nos foi 

apresentada e, no atual momento da Igreja, quem nos oferece esses 
critérios são as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil, no seu referencial teórico-teológico que apresentamos a seguir.

31 – As novas Diretrizes Gerais nos apresentam como objetivo 
geral da ação evangelizadora da Igreja no Brasil: “EVANGELIZAR 
no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da Palavra de Deus, 
formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em comunidades 
eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos 
pobres, cuidando da Casa Comum e testemunhando o Reino de 
Deus rumo à plenitude. 

A IGREJA NAS CASAS
Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na co-

munhão fraterna, na fração do pão e nas orações.
(At 2,42)

1 – A Casa da Comunidade 
32 – A casa, enquanto espaço familiar, foi um dos lugares privile-

giados para o encontro e o diálogo de Jesus e seus seguidores com 
diversas pessoas. Os encontros de Jesus criam oportunidades para 
experiências que reforçam e alargam as relações fraternas e comu-
nitárias nos ambientes domésticos por onde ele passa. A casa é o 
lugar para cultivo e a vivência dos valores do Reino. 

33 – Os discípulos reuniam-se em casas particulares, a exem-
plo do Cenáculo, no dia de Pentecostes. Numa casa reunia-se um 
pequeno grupo dos que procuravam escutar o chamado do Senhor 
e responder a ele. Entre eles, a experiência da Igreja na casa impli-
cava um conjunto de relações e garantia um senso de pertença à 
família de Deus. Era o lugar do reconhecimento mútuo e, nela, seus 
membros promoviam a fraternidade. Nelas existia uma reciprocid-
ade que se caracterizava pela solidariedade e acolhida de todos. As-
sim, o cristianismo propôs uma ordem fraterna, com participação 
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das mulheres e cuidado especial para com os necessitados. 
34 – Paulo transmite a saudação da comunidade que se reúne na 

casa de Priscila e Áquila apresentando um modelo de família que 
alarga os horizontes do seu lar para acolher os irmãos na fé. O senti-
do de comunhão e de pertença dos cristãos das primeiras comuni-
dades não os segregava dos outros habitantes das cidades.  

35 – A casa permitiu que o cristianismo se organizasse em comu-
nidades com poucas pessoas que se conheciam e compartilhavam 
a mesa, estabelecendo um estilo de vida, marcado pelo seguimento 
de Jesus Cristo. A hospitalidade era aberta também a pecadores e 
pagãos. 

36 – A credibilidade da comunidade se embasava no seu testemu-
nho que se exprimia: na fidelidade ao ensinamento dos apóstolos; 
na liturgia celebrada; na diaconia da caridade fraterna; na martiria 
da fé e da esperança, comprometidas com a justiça do Reino de 
Deus; e na mistagogia da autêntica vida cristã que se fazia missão, 
profecia e serviço. 

2 – Comunidade de comunidades 
37 – Tendo a missão como eixo fundamental, as comunidades 

são configuradas como: casa da Palavra, do Pão, da Caridade e da 
missão; lugar da iniciação à vida cristã, do compromisso com os po-
bres, da abertura aos jovens; do anúncio do Evangelho da família 
e do cuidado da Casa Comum. São compostas por pessoas que se 
reúnem, movidas pela fé em Jesus Cristo, para a escuta da Palavra, 
buscando luzes para viver a fé cristã. A participação na mesma cele-
bração da Eucaristia, juntamente com outras comunidades, consti-
tui a expressão privilegiada da comunhão com a Igreja local. 

38 – A Igreja nas casas tem a coordenação de leigos e leigas, com 
proeminência das mulheres. Quem coordena é alguém com senso 
de pertença eclesial e amor à Igreja. Trata-se de um serviço eclesial, 
indispensável para a vida das pequenas comunidades. Nesse con-
texto, o ministro ordenado é o cuidador e o animador das comuni-
dades, promovendo a unidade entre todos em vista de uma salutar 
descentralização. Para isso, haverá de se compreender missionari-
amente como um ministro em movimento, visitando as pequenas 
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comunidades, animando-as. Deve valorizar os ministérios, em 
comunhão com o Conselho de Pastoral e Conselho de Assuntos 
Econômicos.

2.1 – Pilar da Palavra – Iniciação à Vida Cristã e Animação Bíbli-
ca da vida e da pastoral 

Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. (At 2,42) 
39 – A comunidade cristã se concentrava nas casas como o seu 

lugar característico de reunião, ajuda mútua e fortalecimento da 
missão. Neste processo, Deus toma a iniciativa, e cabe ao ser huma-
no acolher e responder ao dom de Deus. A comunidade é chamada 
a testemunhar de o amor de Deus pelas pessoas, indo sempre ao 
seu encontro. Por isso, é preciso que a iniciação cristã seja caminho 
de conversão, realizada com a ajuda de Deus e em constante refer-
imento.

40 – Iniciação à Vida Cristã e Palavra de Deus estão intimamente 
ligadas.  Os processos precisam considerar as etapas: querigma, 
catecumenato, purificação-iluminação e mistagogia. Assim, é ca-
paz de educar para a escuta da Palavra, para a oração pessoal e para 
o compromisso comunitário e social. É urgente aproximar mais as 
pessoas e as comunidades da leitura orante da Palavra de Deus. Ig-
ualmente é indispensável uma leitura orante comunitária. O con-
tato intensivo, vivencial e orante com a Palavra de Deus confere à 
comunidade um caráter de formação discipular. O Evangelho passa 
a ser o critério decisivo para o discernimento em vista da vivência 
cristã. 

2.2 – Pilar do Pão - Liturgia e espiritualidade 
 Eram perseverantes […] na fração do pão e nas orações. (At 2,42) 
41 – Entre os primeiros cristãos, a comunhão se expressava prin-

cipalmente na celebração da Eucaristia. A mesa está no centro da 
celebração da fé cristã. A comunidade eclesial tem na Eucaristia a 
sua mesa por excelência. 

42 – Na comunidade de fé cultiva-se uma verdadeira vida de 
oração, enraizada na Palavra de Deus, tendo em Jesus Cristo o orante 
por excelência e na Oração do Senhor o paradigma de toda oração. 
É preciso renovar constantemente o mesmo pedido ao Senhor: En-
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sina-nos a rezar. Quando reduzimos tudo ao fazer, corremos o risco 
de nos contentar apenas com reuniões, planejamentos e eventos 
que não substituem a vida de oração. 

43 – Os santos, por caminhos diversos, abriram-se à ação trans-
formadora da graça divina e, imersos nos eventos da história, foram 
capazes fazer-se dom a serviço da solidariedade e da compaixão. Os 
santos e beatos do Brasil são modelos da ação misericordiosa ativa 
de quem, coloca-se em saída e vai ao encontro do outro. A dor hu-
mana sensibiliza e continua a impactar, impelindo-nos a uma saída 
efetiva em direção ao outro. A piedade popular há de ser valorizada 
na comunidade, pois conduz ao discipulado missionário, contribui 
para formar comunidades e compromete solidariamente. É preci-
so ter atenção para os riscos de sua instrumentalização, quando é 
apresentada de modo intimista, consumista e imediatista. 

44 – A comunidade é chamada a celebrar o perdão e isso acontece 
de modo privilegiado no sacramento da Penitência. A experiência 
do amor misericordioso de Deus, faz dos discípulos do Senhor em-
baixadores da misericórdia, construtores de comunidades abertas 
ao diálogo, à acolhida, à compreensão e à compaixão. Igualmente, é 
necessário formar comunidades dispostas a percorrer um caminho 
de discernimento espiritual, buscando a verdade do Evangelho. 

2.3 – Pilar da Caridade - Serviço à vida plena 
Eram perseverantes na comunhão fraterna. (At 2, 42) 
45 – Sem oração não existe vida cristã autêntica. Sem caridade, a 

oração não pode ser considerada cristã. Um olhar interessado pelo 
destino do mundo e das pessoas permite experimentar a dor, que 
é superada pelo amor de Deus que nos envolve. Ao contemplar o 
mundo com os olhos de Deus, percebemos o grito que emerge das 
várias faces da pobreza e da agonia da criação. A Igreja reza recor-
dando que Jesus sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos 
pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao 
lado dos perseguidos e marginalizados. 

46 – As questões sociais, a defesa da vida e os desafios ecológicos 
da atual cultura urbana globalizada têm que ser enfrentados pelas 
nossas comunidades e também pelas Igrejas particulares, numa 
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postura de serviço, diálogo, respeito à dignidade da pessoa humana, 
defesa dos excluídos e marginalizados, compaixão, busca da justiça 
e do bem comum, e cuidado com o meio ambiente. 

47 – A Igreja anuncia o evangelho da paz, que é Jesus Cristo em 
pessoa. Ela não pode ignorar nem fugir dos desafios da violência 
explícita ou institucionalizada pelas injustiças sociais. A justiça 
é fidelidade à vontade de Deus, e se concretiza especialmente no 
compromisso com os excluídos e demais marginalizados que vivem 
nas periferias. A evangelização não pode prescindir da questão do 
trabalho, que é a chave de toda questão social. A solidariedade com 
desempregados e trabalhadores precários expressa caridade e deve 
gerar atuação organizada dos cristãos. 

48 – A caridade se expressa na atuação política. A boa política é 
um meio privilegiado para promover a paz e os direitos humanos 
fundamentais. A omissão pode trazer gravíssimas consequências. O 
Papa Francisco insiste: Igreja pobre para os pobres.  É superar am-
bições, consumismo e insensibilidade. Todos devem buscar uma 
vida simples, austera, livre do consumismo e solidária, partilhando 
bens, fazendo da Igreja casa dos pobres. Existe um vínculo indis-
solúvel entre a nossa fé e os pobres. É missão da comunidade cristã a 
promoção da cultura da vida através do enfrentamento dos desafios 
que a ela se impõe.

49 – Contemplar o Cristo sofredor na pessoa dos pobres sig-
nifica comprometer-se com todos os que sofrem, buscando com-
preender as causas de seus flagelos, especialmente as que os jog-
am na exclusão. A ausência de sentido para a vida é fonte de grande 
sofrimento. O vazio coloca em crise o sentido da vida. A frustração 
emerge quando não se consegue alcançar o desempenho sugeri-
do pela sociedade de infinitas possibilidades. Também os cristãos 
são afetados por essa crise de sentido que gera cansaço, depressão, 
pânico, transtornos de personalidade e até o suicídio. 

50 – A situação dos migrantes e refugiados preocupa. Há quem 
se aproveite de sua situação para explorá-los. Uma comunidade 
cristã precisa ser aberta ao migrante. Os cristãos precisam perceber 
no migrante e no refugiado a expressão da condição humana que 
os faz todos estrangeiros e peregrinos na terra em que habitam. Há 
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ainda a rejeição dos que chegam com costumes e compreensões 
diferentes de vida, concretizando-se situações de xenofobia. A Ig-
reja é conclamada a tornar-se testemunha humilde e laboriosa do 
amor de Cristo e a contribuir para construir sociedades fundadas no 
princípio da sacralidade da vida humana e no respeito pela digni-
dade de cada pessoa, na caridade, na fraternidade e na solidarie-
dade.

51 – A Igreja preocupa-se com os povos indígenas, quilombolas e 
pescadores, reconhece e defende todos os seus direitos. Reconhece 
a presença dos nômades e defende seus direitos. Esta pluralidade 
de culturas em nada ameaça à soberania nacional, ao contrário, en-
riquece uma grande nação formada por diversos povos. 

2.4 – Pilar da Ação Missionária: estado permanente de missão 
Passando adiante, anunciava o Evangelho a todas as cidades. 

(At 8,40) 
52 – Um mundo cada vez mais urbano é uma porta para o Evangel-

ho, e as comunidades precisam ter um olhar propositivo sobre essa 
realidade. Cabe especialmente à Igreja incentivar a descoberta das 
sementes do Verbo, presentes nas várias culturas, e promover o en-
contro dessas culturas com Jesus Cristo, que as ilumina. 

53 – A missão é intrínseca à fé cristã e supõe um anúncio explícito 
da Boa-Nova de Jesus Cristo. Atualmente, o querigma não pode ser 
dado como pressuposto, nem mesmo entre os membros da própria 
comunidade. A comunidade expressa sua missionariedade também 
quando colabora para garantir a dignidade do ser humano e a hu-
manização das relações sociais. Merecem atenção especial os cin-
turões de pobreza em suas diversas formas, nas grandes cidades e 
demais regiões do país. A comunidade necessita também se inserir 
nos novos areópagos: família, mundo da política, políticas públicas, 
mundo do trabalho, cultura e educação, comunicações, casa co-
mum e, em especial, nas redes sociais. É imprescindível reconhecer 
as oportunidades para a propagação do Evangelho que a cultura 
midiática oferece. É necessário restituir à comunicação uma per-
spectiva ampla, baseada na pessoa, onde a interação é entendida 
sempre como diálogo e oportunidade de encontro com o outro. 
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54 – A Igreja e o mundo podem ouvir a voz de Deus também por 
meio dos jovens, que constituem um dos lugares teológicos onde o 
Senhor está presente. A Igreja é chamada a uma mudança de per-
spectiva, encontrando no exemplo de santidade de tantos jovens 
dispostos a renunciar à vida em meio a perseguições, um forte sinal 
de fidelidade ao Evangelho. Seu testemunho pode contribuir para 
renovar o ardor espiritual e o vigor apostólico das comunidades. Os 
jovens poderão ser ainda mais missionários entre os jovens. 

55 – A Igreja é mãe de coração aberto, casa aberta do Pai, que con-
clama a todos para reunirem-se na fraternidade, acolher a Palavra, 
celebrar os sacramentos e sair em missão no testemunho, na sol-
idariedade e no claro anúncio da pessoa e da mensagem de Jesus 
Cristo.

3 – Conclusão: Rumo à Casa da Santíssima Trindade 
56 – A Igreja que tem um fim escatológico. A ação evangelizadora e 

pastoral tem como meta a salvação integral da pessoa e da humani-
dade. A dimensão escatológica, que suscita a esperança que vence 
a morte, é uma importante força da espiritualidade cristã. Por isso 
a comunidade eclesial reúne um povo de peregrinos rumo à Pátria 
trinitária. Esse povo da Nova Aliança deve criar novas condições de 
existência. O Reino de Deus germina por meio da inculturação do 
Evangelho. Todo empenho missionário deve fortalecer a esperança 
dos cristãos, que são testemunhas da ressurreição de Cristo num 
mundo carente de sentido e de ética. 

DIAGNÓSTICO PASTORAL
57 – Do confronto entre os ganhos que tivemos com o Projeto 

Construindo Comunhão e os desafios da nossa vida comunitária e 
social, chegamos ao seguinte diagnóstico pastoral: A infidelidade a 
Cristo, a falta de consciência eclesial e a descontinuidade pastoral 
geram descompromisso e comprometem a ação pastoral e evange-
lizadora. A partir deste diagnóstico, devemos determinar o objetivo 
geral da nossa diocese e os passos necessários para que possamos 
atingi-lo.
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TERCEIRA PARTE
AGIR
58 – A partir do diagnóstico pastoral, a diocese de Caraguatatuba 

definiu o seguinte objetivo geral para a ação evangelizadora e pas-
toral: 

Fortalecer, pelo anuncio e o testemunho da Palavra, o camin-
ho do discipulado com o cristo para gerar conversão, despertar e 
consciência eclesial e gerar um processo de ações que aprofun-
dem a espiritualidade, acolham e formem agentes de pastorais e 
fortaleça os novos e aqueles que já integram a comunidade.

59 – Para que esse objetivo possa ser atingido, a diocese de Cara-
guatatuba assumiu dar os seguintes passos:

a) Desenvolver um processo formativo na diocese que seja per-
manente e contemple todas as dimensões e âmbitos da vida eclesial 
e evangelizadora.

b) Desenvolver a pastoral de conjunto através do acompanham-
ento do plano de pastoral para revitalizar as pastorais, gerar proces-
sos de setorização e responder aos desafios e necessidades da nossa 
diocese, procurando valorizar os leigos nas suas áreas de competên-
cia, procurando atender a um cronograma predeterminado.

c) Desenvolver um processo missionário em toda a diocese que 
evangelize nas casas, possibilite chegar às pessoas e acolha os de-
cidam participar da vida da Igreja. 

PISTAS DE AÇÃO
60 – As pistas de ação para desenvolver um processo formativo 

na diocese que seja permanente e contemple todas as dimensões e 
âmbitos da vida eclesial e evangelizadora são as seguintes:

• construção de um diretório geral diocesano;
• criar divisões e subdivisões de acordo com as dimensões pasto-

rais;
• repassar o diretório aos agentes, para haver um alinhamento 

com o mesmo;
• a partir das áreas de atuação, identificar lacunas de ação; 
• estudos dos documentos da Igreja;
• implantar grupos de evangelização nas casas (círculos bíbli-

cos);
• incentivar formação de círculos bíblicos como espaço de es-

piritualidade e formação; 
• produzir círculos bíblicos;
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• divulgar a Lectio Divina;
• promover o terço nas casas;
• divulgar as escolas de teologia para leigos e leigas e motivá-los 

para a participação nos mesmos;
• promover o estudo do Plano Diocesano de Pastoral;
• promover cursos de formação básica nas Paróquias e comuni-

dades contemplando diferenciações especificas;
• identificar temas que colaborem com as necessidades pasto-

rais;
• lançar mão de estratégias significativas e eficazes para o con-

vite para momentos formativos;
• zelar por toda a estrutura dos encontros, da ambientação à es-

colhida e acompanhamento do processo formativo dos agen-
tes;

• elaborar um documento de orientação/formação para cada 
pastoral e para os sacramentos;

• criar um centro de formação pastoral;
• organizar formações para as pastorais com a colaboração do 

assessor diocesano;
• definir um calendário de atividades formativas;
• aplicar o conteúdo do Plano Diocesano de Evangelização e 

Pastoral nas novenas;
• elaborar um calendário diocesano;
• formar para a espiritualidade;
• divulgar o Plano Diocesano de Evangelização e Pastoral;
• promover formação em setores;
• garantir a continuidade dos trabalhos;
• formar agentes multiplicadores;
• garantir a escola permanente de teologia mais acessível as lo-

calidades;
• formação no CPP e CPC;
• Promover seminários de estudos.

61 – As pistas de ação para desenvolver a pastoral de conjunto at-
ravés do acompanhamento do plano de pastoral para revitalizar as 
pastorais, gerar processos de setorização e responder aos desafios e 
necessidades da nossa diocese, procurando valorizar os leigos nas 
suas áreas de competência, procurando atender a um cronograma 
predeterminado são as seguintes:

• promover retiros para diversas pastorais contemplando a es-
piritualidade própria de cada grupo;
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• desenvolver a interação entre as pastorais, valorizando o tra-
balho dos leigos e leigas; 

• promover encontros diocesanos para as pastorais;
• resgatar as comissões propostas pela CNBB;
• fazer um mapeamento das pastorais existentes nas Paróquias;
• pensar ações comuns entre as pastorais;
• definir metas propostas para cada grupo de pastorais durante 

o ano;
• construir de um cronograma de ação conjunta;
• registrar as reuniões e os eventos que caracterizam os efeitos 

das ações conjuntas;
• integrar os calendários pastorais paroquiais e diocesano;
• realizar o II congresso dos leigos e leigas da diocese
• realizar um Seminário de práticas pastorais por setor;
• priorizar a setorização das Paróquias;
• promover o estudo do documento nº 100 “Comunidades de 

Comunidades”;
• elaborar subsidio Diocesano que favoreçam o desenvolvi-

mento de objetivo geral;
• reaproveitar a setorização das comunidades que foi feito para 

o censo e a partir dela realizar ações comunitária;
• conversão, pastoral de conjunto, acolhimento, resgatar os af-

astados;
• pregar mais sobre as obras de misericórdia;
• organização das agendas paroquiais e diocesanas;
• promover a partilha entre as pastorais e movimentos;
• incentivo aos leigos a ingressar em alguma pastoral/movi-

mento;
• elaborar subsídios que abranjam todas as pastorais e movimen-

tos;
• fazer planejamento Paroquial em comunhão com o Plano de 

Evangelização;
• preparar leigos para a setorização;
• 0rganização de chás, almoço de confraternização. 

62 – As pistas de ação para Desenvolver um processo missionário 
em toda a diocese que evangelize nas casas, possibilite chegar às 
pessoas e acolha os decidam participar da vida da Igreja Desenvolv-
er um processo missionário em toda a diocese que evangelize nas 
casas, possibilite chegar às pessoas e acolha os decidam participar 
da vida da Igreja são as seguintes:
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• promover a setorização, trabalhar com pequenas células, após 
começar o trabalho, o agir na missão;

• criar pequenas células para facilitar o trabalho;
• promover terço/ novenas/ missão nas casas;
• promover a saída missionaria com objetivo de continuidade e 

comprometimento da Paróquia;
• realizar a Missão juvenil;
• setorizar a missão por bairros;
• garantir a continuidade a missão;
• promover o testemunho pessoal na comunidade;
• acolher as pessoas dentro da comunidade;
• constituir grupos de visita às casas
• promover a participação em conselhos municipais a fim de 

apresentar o voto de Igrejas;
• estimular a oração familiar, junto aos grupos que estão em 

missão;
• promover os momentos celebrativos da palavra e a colher as 

pessoal (família) que foram encontra na missão;
• realizar retiros espirituais em pequenos grupos;
• fortalecer o COMIPA nas paróquias;
• criação de escola missionaria;
• realizar círculos bíblicos e terços nas casas;
• fazer da missão um meio de conhecer a realidade e promover 

os encaminhamentos que se fizerem necessários;
• incentivar os círculos bíblicos nas casas;
• promover a atuação conjunta das Pastorais Sociais;
• acolher as pessoas que se aproximam da vida na comunidade;
• fortalecer a semana da família, a novena de natal, o mês mari-

ano, o mês missionário;
• desenvolver estratégias adequadas;
• fazer adaptações missionárias que se fizerem necessárias;
• promover a formação missionaria;
• montar subsídios para a realização de uma missão permanente;
• realizar sempre o diagnóstico da missão;
• realizar o acompanhamento das pessoas visitadas;
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No ano de 2019 concluímos o Projeto Crescer em Comu-
nhão. Precisamos continuar a nossa caminhada, daí a im-
portância e a necessidade de um novo Projeto Diocesano 
e a oportunidade é agora. Em 2024 estaremos celebrando 
o Jubileu de Prata da nossa diocese e este fato torna-se o 
horizonte histórico para a nossa caminhada.
Por isso, oficializamos este que é o Projeto Jubileu, um 
projeto para ser desenvolvido em cinco anos e que tem 
por objetivo geral desenvolver condições administrativas, 
estruturais e pastorais para que a diocese, ao celebrar seu 
jubileu de prata, possa responder à altura aos desafios que 
lhe são impostos no exercício da sua missão pastoral e 
evangelizadora.
Assim sendo, este projeto, que já nos foi apresentado na 
Assembleia Diocesana de Evangelização e Pastoral, acon-
tecida no dia 05 de dezembro de 2019 deve ser assumido 
por todos os membros da nossa diocese: bispo, presbíte-
ros, diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigas. 
Que o Divino Espírito Santo, Padroeiro da nossa diocese, 
nos fortaleça nessa nossa nova empreitada.

Dom José Carlos Chacorowski, CM
Bispo Diocesano de Caraguatatuba
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INTRODUÇÃO

1 – A diocese de Caraguatatuba considerou como positiva a reali-
zação do seu Projeto Crescer em Comunhão e, por isso, achou por 
bem dar continuidade à ideia de projetos diocesanos. Esta é a razão 
deste Projeto, que tem como horizonte a celebração do Jubileu de 
Prata da criação da diocese

2 – O objetivo geral deste projeto é desenvolver condições adminis-
trativas, estruturais e pastorais para que a diocese, ao celebrar seu 
jubileu de prata, possa responder à altura aos desafios que lhe são 
impostos no exercício da sua missão pastoral e evangelizadora.

3 – Para atingir esse objetivo, são necessários os seguintes objetivos 
específicos:
      a) construir a nova Cúria Diocesana;
      b) dedicar a Catedral do Divino Espírito Santo;
      c) criar comissões pastorais que respeitem a estrutura das 
 Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil  
 e o Plano Diocesano de Evangelização e Pastoral da diocese 
 de Caraguatatuba;
      d) criar outras comissões que possam coordenar os trabalhos  
 relacionados com a organização administrativa e pastoral  
 da diocese e com as obras de construção da nova 
 Cúria Diocesana;
      e) capacitar as lideranças da diocese para que possam   
 desempenhar melhor os seus trabalhos evangelizadores   
 e pastorais;
      f ) capacitar os funcionários da Mitra Diocesana, da Cúria 
 e das paróquias para uma melhor administração diocesana 
 e relacionamento com o povo de Deus;
      g) elaborar o Diretório Diocesano para os Sacramentos;
      h) celebrar o Ano Jubilar Diocesano.
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3 – O Projeto será desenvolvido no período de cinco anos, sendo que:
      a) o primeiro ano, que é o de 2020, será introdutório, com 
 o objetivo de organizar as comissões e capacitar os 
 seus membros sobre este Projeto, a fim de que cada um 
 dos seus membros desempenhe com consciência e 
 competência suas funções;
      b) o segundo ano, que é o de 2021, seja dedicado ao 
 aprofundamento da fé do povo de Deus, com tarefas e 
 atribuições especificadas neste Projeto;
      c) o terceiro ano, que é o de 2022, seja dedicado ao 
 aprofundamento da esperança como virtude teologal 
 do povo de Deus, com tarefas e atribuições 
 especificadas neste Projeto;
      d) o quarto ano, que é o de 2023, seja dedicado a criar condições 
 para a prática da caridade por parte do povo de Deus, 
 com tarefas e atribuições especificadas neste Projeto;
      e) o quinto ano, que é o de 2024, é o ano jubilar e será dedicado 
 às celebrações dos 25 anos de criação da diocese 
 de Caraguatatuba.

4 – É importante que os objetivos próprios de cada ano sejam atingi-
dos para que o Projeto não seja comprometido no seu todo.
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AS COMISSÕES
5 – Este Projeto exige seis comissões para o seu bom andamento:
      a) Comissão para a Palavra;
      b) Comissão para a Liturgia;
      c) Comissão para a Caridade;
      d) Comissão para a Missão;
      e) Comissão para análise e promoção organizacional da diocese;
      f ) Comissão para a construção da nova Cúria Diocesana

6 – Cada comissão, que foi instituída na Assembleia Diocesana de 
Evangelização e Pastoral do dia 05 de dezembro de 2019 e teve a 
nomeação de um presbítero que a presidirá e de um diácono que 
será seu secretário executivo, deverá ser composta por represen-
tantes dos três setores da diocese e de outros membros convidados 
conforme as exigências necessárias para o bom desenvolvimento 
da coordenação dos trabalhos.

Comissão da Palavra: 
PE. CARLOS ALBERTO LEMOS
DIAC. ANTONIO ROBERTO M. RODRIGUES FILHO
Comissão Liturgia:
PE. ANDRÉ LUIZ OURIQUES
DIC. ARY PIRANI JUNIOR
Comissão caridade:
PE. MARCIO JOSÉ DA FRAGA 
DIAC. ADÔNIS JOSÉ ALMEIDA DE OLIVEIRA
Comissão Missão:
PE. ANTONIO MARIA LOPES CHAGAS 
DIC. EDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS
Comissão Organização:
PE. VLADIMIR FERREIRA COELHO
DIC. RENATO CORREA DE MACEDO
Comissão Cúria:
PE. CARLOS ALBERTO DA SILVA 
DIAC. CARLOS JOSÉ DA SILVA
RODOLFO FERNANDES.
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COMISSÃO PARA A PALAVRA
7 – Esta Comissão terá como competências:
      a) elaborar, a cada início de ano, o seu projeto anual de traba-
lho constando reuniões, atividades, data, horário, local, responsá-
veis, participantes, custos e avaliação, de acordo com um formulário 
dado pela diocese;
      b) promover a formação da equipe sobre tudo que é de 
 sua responsabilidade;
      c) capacitar os seus membros para o desempenho de suas 
 funções;
      d) promover a formação de grupos de círculos bíblicos em toda 
 a diocese e a capacitação de suas lideranças;
      e) fazer com que o material de círculos bíblicos elaborados
  pela  diocese seja produzido em número suficiente e 
 chegue em tempo hábil a todos os grupos;
      f ) promover os cursos sobre os temas de cada ano em âmbito 
 de setor e a sua multiplicação em âmbito de paróquia;
      g) promover a formação de agentes para a formação bíblica;
      h) promover a espiritualidade de todos os seus membros; 
      i) planejar, executar e avaliar o Congresso Bíblico Diocesano.

COMISSÃO PARA A LITURGIA

8 – Esta Comissão terá como competências:
      a) elaborar, a cada início de ano, o seu projeto anual de 
 trabalho constando reuniões, atividades, data, horário, local, 
 responsáveis, participantes, custos e avaliação, de acordo  
 com um formulário dado pela diocese;
      b) promover a formação da equipe sobre tudo que é de sua 
 responsabilidade;
      c) capacitar os seus membros para o desempenho de suas 
 funções;
      d) promover a formação de equipes de liturgia na diocese, nos 
 setores, nas paróquias e nas comunidades e a capacitação de 
 suas lideranças;
      e) promover os cursos sobre os temas de cada ano em âmbito 
 de setor e a sua multiplicação em âmbito de paróquia;
      f ) elaborar, de forma participativa, o Diretório Diocesano para 
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 os Sacramentos seguindo a mesma estrutura dos temas de 
 cada ano para ser aprovado no ano jubilar;
      g) criar condições, juntamente com o bispo diocesano e o 
 pároco da Catedral, para que no dia jubilar se realize o Rito 
 de Dedicação da Catedral de Caraguatatuba.
      h) Realizar, juntamente com as pastorais e as paróquias, 
 as celebrações do Ano Jubilar.

COMISSÃO PARA A CARIDADE
9 – Esta Comissão terá como competências:
      a) elaborar, a cada início de ano, o seu projeto anual de 
 trabalho constando reuniões, atividades, data, horário, local, 
 responsáveis, participantes, custos e avaliação, de acordo 
 com um formulário dado pela diocese;
      b) promover a formação da equipe sobre tudo que é de sua 
 responsabilidade;
      c) capacitar os seus membros para o desempenho de suas funções;
      d) promover a formação de equipes para a prática da caridade nas  
 suas mais diferentes dimensões na diocese, nos setores, nas 
 paróquias e nas comunidades e a capacitação de suas lideranças;
      e) organizar as pastorais sociais nas paróquias;
      f ) promover os cursos sobre os temas de cada ano em âmbito 
 de setor e a sua multiplicação em âmbito de paróquia;
      g) planejar, executar e avaliar o Congresso Social Diocesano.

COMISSÃO PARA A MISSÃO
10 – Esta Comissão terá como competências:
      a) elaborar, a cada início de ano, o seu projeto anual de 
 trabalho constando reuniões, atividades, data, horário, local, 
 responsáveis, participantes, custos e avaliação, de acordo 
 com um formulário dado pela diocese;
      b) promover a formação da equipe sobre tudo que é de sua 
 responsabilidade;
      c) capacitar os seus membros para o desempenho de suas funções;
      d) promover a formação de equipes para a prática 
 missionária nas suas mais diferentes dimensões na diocese, 
 nos setores, nas paróquias e nas comunidades e a 
 capacitação de suas lideranças, de acordo com o tema 
 missionário de cada ano;
      e) promover os cursos sobre os temas de cada ano em âmbito  
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 de setor e a sua multiplicação em âmbito de paróquia;
      f ) planejar, executar e avaliar o Congresso Social Diocesano.
COMISSÃO PARA A ANÁLISE E PROMOÇÃO ORGANIZACIONAL 
DA DIOCESE
11 – Esta Comissão terá como competências:
      a) elaborar, a cada início de ano, o seu projeto anual de 
 trabalho constando reuniões, atividades, data, horário, local, 
 responsáveis, participantes, custos e avaliação, de acordo 
 com um formulário dado pela diocese;
      b) promover a formação da equipe sobre tudo que é de sua 
 responsabilidade;
      c) capacitar os seus membros para o desempenho de suas funções;
      d) promover os cursos sobre os temas de cada ano em âmbito  
 de setor e a sua multiplicação em âmbito de paróquia;
      e) promover a capacitação do Conselho Diocesano de Pastoral;
      f ) promover a otimização dos Conselhos Paroquiais de Pastoral;
      g) promover a otimização dos Conselhos Administrativos 
 e Econômico Paroquiais;
      h) promover o reavivamento da Caritas Diocesana;
      i) promover a criação da Comissão Diocesana de Justiça e Paz;
      j) promover a criação do Conselho Diocesano de Leigos e Leigas;
      k) desenvolver o processo de avaliação do atual Plano 
 Diocesano de Evangelização e Pastoral assim como o 
 processo de elaboração do novo.

COMISSÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA CÚRIA DIOCESANA
12 – Esta Comissão terá como competências:
      a) elaborar, a cada início de ano, o seu projeto anual de 
 trabalho constando reuniões, atividades, data, horário, local, 
 responsáveis, participantes, custos e avaliação, de acordo 
 com um formulário dado pela diocese;
      b) promover a formação da equipe sobre tudo que é de sua 
responsabilidade;
      c) capacitar os seus membros para o desempenho de suas funções;
      d) angariar e administrar recursos para a realização da obra;
      e) aprovar o projeto da obra;
      f ) executar as obras de fundação, alvenaria, hidráulica, 
 elétrica e cobertura;
      g) executar as obras de acabamento;
      h) concluir as obras e mobiliar o prédio;
      i) realizar a inauguração do prédio durante o ano jubilar.
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CRONOGRAMA DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO ANUAL
13 – Este projeto será desenvolvido no período de cinco anos, tendo 
seu início em fevereiro de 2020 e concluindo-se em dezembro 
de 2024. O princípio doutrinal que é a fonte deste projeto é o das 
virtudes teologais. Sendo assim, os temas para cada ano são os 
seguintes:

a) 2020 – ano introdutório, que tem como objetivo criar as 
condições necessárias para que o projeto seja desenvolvido 
nos anos seguintes;

b) 2021 – ano da fé, que tem como objetivo levar os fiéis a 
uma experiência da fé que seja decorrente do encontro 
pessoal com Jesus Cristo e leve ao compromisso pessoal e 
comunitário com a sua Pessoa e com o Reino de Deus;

c) 2022 – ano da esperança, que tem como objetivo despertar 
nos fiéis o desejo da plena participação no Reino de Deus e a 
sua construção no mundo através do protagonismo pessoal e 
comunitário e da abertura e correspondência à graça divina;

d) 2023 – ano da caridade, que tem como objetivo levar os fiéis 
ao compromisso com os pobres e necessitados através da 
atuação pessoal e comunitária tanto nos âmbitos da Igreja 
como da sociedade, num compromisso social, político, 
econômico, cultural e místico;

e) 2024 – ano jubilar, que tem por objetivo celebrar o jubileu 
da diocese, através de celebrações litúrgicas precedida de 
passos preparatórios, realização de eventos que possibilitem 
o aprofundamento dos processos formativos vividos, 
aprovação de documentos e inaugurações.

2020 – ANO INTRODUTÓRIO
14 – Este ano marca o início dos trabalhos para a caminhada rumo 
ao ano jubilar. O seu primeiro trabalho será vocacional, no qual 
compete a cada comissão convidar os seus membros e apresentá-
los ao bispo diocesano para a devida Provisão Canônica.
15 – O passo seguinte será o estudo deste Projeto para que todos 
possam conhecer a fundo as suas competências e as suas relações com 
as demais forças vivas da diocese em todos os seus âmbitos.
16 – Também será desenvolvido o trabalho de capacitação de todos os 
membros por comissão, sendo que esta capacitação deve contemplar:
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a) embasamento teórico teológico e bíblico;
b) formação metodológica, de acordo com as abrangências 

pastorais da comissão;
c) formação conjuntural para que possam inserir-se dentro do 

contexto social, político, econômico, cultural e religioso no 
qual irão desenvolver os seus trabalhos;

d) formação espiritual, a partir do desenvolvimento de uma 
espiritualidade pastoral que contemple a vocação e a missão 
dos leigos e leigas, a configuração a Cristo para a participação 
na sua missão e no mistério da sua cruz e assumir uma 
espiritualidade de comunhão que possibilite a construção 
eclesial da missão;

e) formação institucional, para que sejam respeitadas as 
normas e os procedimentos determinados pelo Código de 
Direito Canônico.

17 – A Comissão para a construção da nova Cúria Diocesana deverá 
desenvolver e aprovar o Projeto da nova Cúria, tomar as providências 
que se fizerem necessárias junto aos órgãos da sociedade civil e criar 
as subcomissões que se fizerem necessárias, seja para o andamento 
das obras e seu acompanhamento, seja para o levantamento de 
recursos e sua administração.

2021 – ANO DA FÉ
18 – Atingir os objetivos deste ano é de fundamental importância 
para o êxito do Projeto, isso significa que as atividades devem ser bem 
planejadas, executadas com esmero e cuidadosamente avaliadas, 
daí a importância da dedicação na elaboração dos projetos por 
parte das comissões.
19 – Será de competência da Comissão para a Palavra:

a) desenvolver os círculos bíblicos na diocese através dos 
trabalhos de setorização, organização de grupos, capacitação 
das lideranças mês a mês de acordo com o conteúdo dos 
círculos bíblicos, distribuição dos subsídios elaborados pela 
diocese, acompanhamento dos grupos e avaliação constante 
do andamento dos trabalhos;

b) promover o Curso sobre os Evangelhos Sinóticos (Mateus, 
Marcos e Lucas) nos setores com multiplicadores nas 
paróquias;
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a) revisar e atualizar o Curso de Batismo;
b) revisar e atualizar a Catequese de Primeira Eucaristia;
c) revisar e atualizar a Catequese de Crisma;
d) promover a catequese de iniciação cristã dos adultos na 

diocese e nas paróquias, principalmente para acolher os que 
virão a partir do ano missionário da iniciação cristã;

e) promover outros cursos e formações que se fizerem 
necessários de acordo com o entendimento da Comissão.

20 – Será de competência da Comissão para a Liturgia:
a) promover um curso sobre os Sacramentos da Iniciação Cristã 

que aborde a sua dimensão teológico-doutrinal, litúrgica e 
pastoral a ser realizado nos setores com multiplicadores nas 
paróquias;

b) iniciar os trabalhos de construção do Diretório Diocesano 
para os Sacramentos elaborando as diretrizes e normas para 
o Batismo, Crisma e Eucaristia;

c) organizar e capacitas as equipes diocesana e paroquiais de 
liturgia no que diz respeito aos sacramentos do Batismo, 
Crisma e Eucaristia;

d) preparar as celebrações de iniciação cristã dos adultos na 
diocese e nas paróquias em vista dos que virão a partir do 
ano missionário da iniciação cristã;

e) promover outros cursos e formações que se fizerem 
necessários de acordo com o entendimento da Comissão.

21 – Será de competência da Comissão para a Caridade:
a) organizar as pastorais sociais na diocese, nos setores e 

nas paróquias atendendo às determinações da diocese e 
respondendo às demandas sociais locais;

b) capacitar os membros das equipes diocesana e paroquiais;
c) promover um curso sobre a Doutrina Social da Igreja que 

aborde a sua dimensão teológico-doutrinal e pastoral a ser 
realizado nos setores com multiplicadores nas paróquias;

d) promover outros cursos e formações que se fizerem 
necessários de acordo com o entendimento da Comissão.
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22 – Será de competência da Comissão para a Missão:
a) promover em toda a diocese as missões sobre os sacramentos 

da iniciação cristã, indo ao encontro dos adultos que não 
foram batizados, crismados ou não receberam a primeira 
eucaristia. Trabalhar nas paróquias e comunidades para 
preparar o trabalho missionário e criem estruturas pastorais 
e formem agentes para acolher os que a procurarem como 
fruto do trabalho missionário; 

b) Capacitar os missionários para a realização dos seus 
trabalhos;

c) capacitar os membros das equipes diocesana e paroquiais;
d) promover um curso sobre Missiologia que aborde a sua 

dimensão teológico-doutrinal e pastoral a ser realizado nos 
setores com multiplicadores nas paróquias;

e) promover outros cursos e formações que se fizerem 
necessários de acordo com o entendimento da Comissão.

23 – Será de competência da Comissão para análise e promoção 
organizacional da diocese:

a) promover a capacitação do Conselho Diocesano de Pastoral 
para que seus membros compreendam sua missão, suas 
competências e as bases da teologia pastoral que lhes 
possibilite o bom desempenho de suas funções;

b) promover um curso de introdução à teologia pastoral a ser 
realizado nos setores com multiplicadores nas paróquias;

c) promover o reavivamento da Caritas Diocesana através da 
eleição de uma nova Diretoria, atribuição de funções e papéis 
a serem desempenhados pelo Organismo e destinação de 
recursos para tal.

24– Será de competência da Comissão para a construção da nova 
Cúria Diocesana:

a) realizar as obras de fundação, alvenaria, hidráulica, elétrica 
e cobertura;

b) rever cronograma de obras conforme o andamento das 
mesmas e dos recursos disponíveis e propor as mudanças 
que se fizerem necessárias;

c) rever e alterar o projeto naquilo que se fizer necessário.
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2022 – ANO DA ESPERANÇA
25 – A esperança garante a motivação para que a caminhada 
continue. Ela acontece em duas dimensões, uma passiva e outra 
ativa. 
26 – A dimensão passiva é aquela que não depende de nós, só 
podemos esperar. No caso, é a dimensão da graça, que não depende 
de nós, mas de Deus e que, confiantes, esperamos o seu momento e 
o acolhemos em nossos corações e em nossas vidas.
26 – A dimensão passiva é aquela que depende de nós. No caso é o 
nosso empenho e o nosso comprometimento, a partir da esperança, 
para a realização da obra. É o envolvimento para a realização do 
projeto de Deus na história.
28 – Será de competência da Comissão para a Palavra:

a) desenvolver os círculos bíblicos na diocese através dos 
trabalhos de setorização, organização de grupos, capacitação 
das lideranças mês a mês de acordo com o conteúdo dos 
círculos bíblicos, distribuição dos subsídios elaborados pela 
diocese, acompanhamento dos grupos e avaliação constante 
do andamento dos trabalhos;

b) promover a formação e a capacitação para o desenvolvimento 
do método da Leitura Orante na diocese, nos setores e nas 
paróquias;

c) promover o Curso sobre os Atos dos Apóstolos nos setores 
com multiplicadores nas paróquias;

d) a partir das missões vocacionais, convocar mais pessoas 
para participarem dos Círculos Bíblicos e de Leitura Orante 
da Bíblia;

e) promover outros cursos e formações que se fizerem 
necessários de acordo com o entendimento da Comissão.

29 – Será de competência da Comissão para a Liturgia:
Será de competência da Comissão para a Liturgia:

a) promover um curso sobre os Sacramentos da Confissão e da 
Unção dos Enfermos que aborde a sua dimensão teológico-
doutrinal, litúrgica e pastoral a ser realizado nos setores com 
multiplicadores nas paróquias;

b) dar continuidade aos trabalhos de construção do Diretório 
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Diocesano para os Sacramentos elaborando as diretrizes e 
normas para a Confissão e a Unção dos Enfermos;

c) organizar e capacitas as equipes diocesana e paroquiais de 
liturgia no que diz respeito aos sacramentos da Confissão e 
da Unção dos Enfermos;

d) preparar as celebrações vocacionais na diocese e nas 
paróquias em vista dos que virão a partir do ano missionário 
da iniciação cristã;

e) promover outros cursos e formações que se fizerem 
necessários de acordo com o entendimento da Comissão.

30 – Será de competência da Comissão para a Caridade:
a) organizar a Pastoral do Meio Ambiente na diocese, nos 

setores e nas paróquias atendendo às determinações da 
diocese e respondendo às demandas sociais locais;

b) capacitar os membros das equipes diocesana e paroquiais;
c) promover um curso sobre a Carta Encíclica Laudato Si, 

do Papa Francisco, que aborde a sua dimensão teológico-
doutrinal e pastoral a ser realizado nos setores com 
multiplicadores nas paróquias;

d) promover outros cursos e formações que se fizerem 
necessários de acordo com o entendimento da Comissão.

31 – Será de competência da Comissão para a Missão:
a) promover em toda a diocese o Ano Vocacional Missionário 

abordando tanto as vocações de especial consagração como 
os diferentes ministérios leigos. Trabalhar nas paróquias e 
comunidades para preparar o trabalho missionário e criem 
estruturas pastorais e formem agentes para acolher os que a 
procurarem como fruto do trabalho missionário; 

b) Capacitar os missionários para a realização dos seus 
trabalhos;

c) capacitar os membros das equipes diocesana e paroquiais;
d) promover um curso sobre a Carta Encíclica Evangelii 

Gaudium, do Papa Francisco, que aborde a sua dimensão 
teológico-doutrinal e pastoral a ser realizado nos setores 
com multiplicadores nas paróquias;
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a) promover outros cursos e formações que se fizerem 
necessários de acordo com o entendimento da Comissão.

32 – Será de competência da Comissão para análise e promoção 
organizacional da diocese:

a) promover a capacitação dos Conselhos Paroquiais de 
Pastoral para que seus membros compreendam sua missão, 
suas competências e as bases da teologia pastoral que lhes 
possibilite o bom desempenho de suas funções;

b) promover um curso de planejamento pastoral a ser realizado 
nos setores com multiplicadores nas paróquias; 

c) realizar o processo de avaliação do Plano Diocesano de 
Evangelização e Pastoral e planejar os trabalhos para a elaboração 
do novo Plano Diocesano para ser executado em 2023

d) promover a criação da Comissão Diocesana de Justiça e 
Paz, nos moldes propostos pela Comissão Brasileira de 
Justiça e Paz através da formação de agentes, eleição de 
uma Diretoria, elaboração e aprovação do Estatuto e do 
Regimento institucionais e atribuição de funções e papéis 
a serem desempenhados pelo Organismo e destinação de 
recursos para tal.

33 – Será de competência da Comissão para a construção da nova 
Cúria Diocesana:

a) realizar as obras de acabamento;
b) rever cronograma de obras conforme o andamento das 

mesmas e dos recursos disponíveis e propor as mudanças 
que se fizerem necessárias;

c) rever e alterar o projeto naquilo que se fizer necessário.

2023 – ANO DA CARIDADE
34 – A caridade é a concretização do amor, é colocar em prática tudo 
o que refletimos até agora dentro do Projeto. São Paulo nos ensina 
que a caridade é o vínculo da perfeição. São João nos ensina que 
Deus é amor e que quem ama permanece em Deus. Jesus nos deu 
o novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho 
amado.
35 – Jesus nos ensina que o primeiro mandamento é amar a Deus 
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sobre todas as coisas e o segundo é amar ao próximo como a si 
mesmo. Mas São João afirma que todo aquele que diz que ama a 
Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê é um mentiroso. 
Por isso, Santo Atanásio nos ensina que se o amor a Deus é o maior 
em importância, o amor ao próximo o precede porque somente 
amando ao próximo é que chegaremos a amar a Deus.
36 – Por isso, queremos que este ano seja o ano da passagem da 
teoria para a prática, o ano em que partiremos para a ação tendo 
como critério o mandamento do amor.
37 – Será de competência da Comissão para a Palavra:

a) desenvolver os círculos bíblicos na diocese através dos 
trabalhos de setorização, organização de grupos, capacitação 
das lideranças mês a mês de acordo com o conteúdo dos 
círculos bíblicos, distribuição dos subsídios elaborados pela 
diocese, acompanhamento dos grupos e avaliação constante 
do andamento dos trabalhos;

b) promover a formação e a capacitação para o desenvolvimento 
do método da Leitura Orante na diocese, nos setores e nas 
paróquias;

c) promover o Curso sobre a Literatura Joanina (Evangelho 
de João, Cartas de João e Apocalipse) nos setores com 
multiplicadores nas paróquias;

d) a partir das missões sobre os leigos e leigas, envolver mais 
pessoas nos Círculos Bíblicos e na Leitura Orante da Bíblia;

e) promover outros cursos e formações que se fizerem 
necessários de acordo com o entendimento da Comissão.

38 – Será de competência da Comissão para a Liturgia:
a) promover um curso sobre os Sacramentos da Ordem e 

do Matrimônio que aborde a sua dimensão teológico-
doutrinal, litúrgica e pastoral a ser realizado nos setores com 
multiplicadores nas paróquias;

b) dar continuidade aos trabalhos de construção do Diretório 
Diocesano para os Sacramentos elaborando as diretrizes e 
normas para a Ordem e o Matrimônio;

c) organizar e capacitas as equipes diocesana e paroquiais de 
liturgia no que diz respeito aos sacramentos da Ordem e do 
Matrimônio;
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a) preparar as celebrações vocacionais na diocese e nas 
paróquias em vista dos que virão a partir do ano missionário 
dos leigos e leigas;

b) promover outros cursos e formações que se fizerem 
necessários de acordo com o entendimento da Comissão.

39 – Será de competência da Comissão para a Caridade:
a) organizar as pastorais da Educação e Universitária na diocese, 

nos setores e nas paróquias atendendo às determinações da 
diocese e respondendo às demandas sociais locais;

b) capacitar os membros das equipes diocesana e paroquiais;
c) promover um curso sobre a Pastoral da Educação, que aborde 

a sua dimensão teológico-doutrinal e pastoral a ser realizado 
nos setores com multiplicadores nas paróquias;

d) promover outros cursos e formações que se fizerem 
necessários de acordo com o entendimento da Comissão.

40 – Será de competência da Comissão para a Missão:
a) promover em toda a diocese o Ano Vocacional dos leigos e 

leigas. Trabalhar nas paróquias e comunidades para preparar 
o trabalho missionário e criem estruturas pastorais e formem 
agentes para acolher os que a procurarem como fruto do 
trabalho missionário; 

b) Capacitar os missionários para a realização dos seus 
trabalhos;

c) capacitar os membros das equipes diocesana e paroquiais;
d) promover um curso sobre o Documento 105 da CNBB: 

“Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade”, que 
aborde a sua dimensão teológico-doutrinal e pastoral a ser 
realizado nos setores com multiplicadores nas paróquias;

e) promover outros cursos e formações que se fizerem 
necessários de acordo com o entendimento da Comissão.

41 – Será de competência da Comissão para análise e promoção 
organizacional da diocese:

a) promover a capacitação dos Conselhos Administrativo 
e Econômico Paroquiais para que seus membros 
compreendam sua missão, suas competências e as bases da 
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teologia pastoral que lhes possibilite o bom desempenho de 
suas funções;

b) promover um curso de Administração Eclesial a ser realizado 
nos setores com multiplicadores nas paróquias; 

c) desenvolver os trabalhos para a elaboração do novo Plano 
Diocesano de Evangelização e Pastoral da diocese para ser 
aprovado em assembleia e entrar em vigor em 2024;

d) promover a criação do Conselho Diocesano de Leigos e 
Leigas, nos moldes propostos pelo Conselho Nacional do 
Laicato do Brasil através da formação de agentes, eleição 
de uma Diretoria, elaboração e aprovação do Estatuto e do 
Regimento institucionais e atribuição de funções e papéis 
a serem desempenhados pelo Organismo e destinação de 
recursos para tal.

42 – Será de competência da Comissão para a construção da nova 
Cúria Diocesana:

a) realizar a conclusão das obras da nova Cúria Diocesana e 
providenciar mobiliário e equipamentos que se fizerem 
necessários;

b) rever cronograma de obras conforme o andamento das 
mesmas e dos recursos disponíveis e propor as mudanças 
que se fizerem necessárias;

c) rever e alterar o projeto naquilo que se fizer necessário.

2024 – ANO JUBILAR
43 – Este deve ser um ano celebrativo, fruto de quatro anos de 
caminhada. As suas atividades devem sintetizar e sedimentar toda a 
caminhada e criar condições para a formação de uma consciência no 
nosso povo sobre a dimensão eclesial da própria fé e da necessidade 
do seu protagonismo na Igreja e no mundo.
44 – Este ano deve ser também um ponto de partida para novas 
conquistas a serem realizadas pela diocese de Caraguatatuba, 
daí a importância do conteúdo dos eventos, para que sejam 
verdadeiramente evangelizadores e motivadores, tornando-se, na 
verdade, parte integrante de um processo de caminhada rumo ao 
Reino definitivo.
45 – Será de competência da Comissão para a Palavra:
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a) a elaboração, a realização e a avaliação de um Congresso 
Bíblico Diocesano;

b) avaliar a caminhada da Comissão.
46 – Será de competência da Comissão para a Liturgia:

a) a aprovação do Diretório para os Sacramentos da diocese de 
Caraguatatuba;

b) realizar, juntamente com o bispo diocesano e o pároco da 
Catedral do Divino Espírito Santo, a dedicação da Catedral;

c) promover, juntamente com as demais comissões, assim 
como pastorais e organismos da diocese e as paróquias, as 
celebrações jubilares;

d) avaliar a caminhada da Comissão.
47 – Será de competência da Comissão para a Caridade:

a) a elaboração, a realização e a avaliação de um Congresso 
Social Diocesano;

b) avaliar a caminhada da Comissão.
48 – Será de competência da Comissão para a Missão:

a) a elaboração, a realização e a avaliação de um Congresso 
Missionário Diocesano;

b) avaliar a caminhada da Comissão.
49 – Será de competência da Comissão para a análise e promoção 
organizacional da diocese:

a) a publicação do novo Plano Diocesano de Evangelização e 
Pastoral;

b) Elaboração de um novo Projeto Pastoral Diocesano;
c) avaliar a caminhada da Comissão.

50 – Será de competência da Comissão para a construção da nova 
Cúria Diocesana:

a) a inauguração da nova Cúria Diocesana;
b) avaliar a caminhada da Comissão.
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QUADRO SINÓTICO
 PALAVRA LITURGIA CARIDADE MISSÃO ORGANIZAÇÃO NOVA 

CÚRIA

2020
INTRO

DUÇÃO

ESTRUTURAÇÃO 
DA EQUIPE 

DIOCESANA

Estudo 
do projeto

ESTRUTURA-
ÇÃO DA EQUIPE 

DIOCESANA

Estudo do projeto

ESTRUTURAÇÃO 
DA EQUIPE 

DIOCESANA

Estudo 
do projeto

ESTRUTURAÇÃO 
DA EQUIPE 

DIOCESANA
Estudo 

do projeto

ESTRUTURAÇÃO DA 
EQUIPE DIOCESANA

Estudo 

do projeto

APROVA-ÇÃO 
DO PROJETO, 
CRIAÇÃO DA 
COMISSÃO 

2021

FÉ

Círculos 
bíblicos

Curso 
Evangelhos 

Sinóticos

Iniciação Cristã

Formação e

elaboração do 
Diretório

Organização 
das pastorais 

sociais nas 
paróquias

Curso DSI

Ano 
missionário 
da iniciação 

cristã

Curso 
Missiologia

Capacitação do 
CDP

Curso Intr. 
Pastoral 

Reavivamento da 
Caritas 

Obras de 
fundação, 
alvenaria, 
hidráulica, 
elétrica e 
cobertura

2022

ESPERANÇA

Círculos 
bíblicos

Leitura orante

Curso Atos dos 
Apóstolos

Sacramentos 
dos Mortos

Formação e

elaboração do 
Diretório

Estruturação 
da Pastoral 

do Meio 
Ambiente 

em todas as 
paróquias

Curso Laudato 
Si

Ano 
missionário 
vocacional

Curso 
Evangelii 
Gaudium

Otimização dos 
CPPs

Curso 
Planejamento

Criação da CDJP

Obras de 
acabamento

2023

CARIDADE

Círculos 
bíblicos

Leitura orante

Curso 
Literatura 

Joanina

Sacramentos de 
Serviço

Formação e

elaboração do 
Diretório

Estruturação 
da Pastoral da 

Educação e 
Universitária

Curso Past. 
Educ.

Ano 
missionário 
dos leigos e 

leigas

Curso Doc 105 
da CNBB

Otimização dos 
CAEPs

Curso Admin. 
Eclesial

Criação do CDL

Plano de Pastoral

Conclusão 
das obras e 
mobiliário 
do prédio

2024

JUBILEU

Congresso 
Bíblico 

Diocesano

Aprovação do 
Diretório Para 

os Sacramentos

Celebrações

Congresso 
Social 

Diocesano

Congresso 
Missionário 
Diocesano

Publicação do 

Novo Plano de 
Pastoral

Novo Projeto

Inauguração 
da cúria
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