
5ª URGÊNCIA: IGREJA A 
SERVIÇO DA VIDA PLENA 

“Eu vim para que todos tenham vida” (Jo 10,10)

- Apoiar de maneira concreta a situação dos 
migrantes no Paraná;
- Estimular o conhecimento e a adesão à 
doutrina Social da Igreja como maneira 
constitutiva de fidelidade ao Evangelho;
- Retomar e fortalecer as escolas de Educação 
Política e Fé;
- Participar ativamente junto aos Conselhos de 
Direitos (DGAE, n. 124);
- Defender, com olhar misericordioso, a 
dignidade da vida humana desde a concepção 
até o seu fim natural com atenção especial às 
situações de vulnerabilidade social;
- Acompanhar e fortalecer as Pastorais Sociais;
- Educar para a preservação da natureza e o 
cuidado com a ecologia humana (DGAE, n. 122);
- Continuar o processo da conscientização dos 
problemas relativos a festas com bebidas 
alcoólicas (Doc. 100, n. 286).
- Cuidar da família por meio de uma pastoral 
intensa, vigorosa e frutuosa (DGAE n. 111).

4ª URGÊNCIA: IGREJA 
COMUNIDADE DE 
COMUNIDADES 

“Todos os que abraçavam a fé viviam unidos 
e possuíam tudo em comum” (At 2,44) 

- Promover e articular os grupos de reflexão 
em suas diferentes expressões;
- Fortalecer o sentido comunitário 
contemplando de maneira especial a 
diversidade de ministérios. Valorizar as 
lideranças e os Conselhos;
- Valorizar e apoiar o Diaconato 
Permanente;
- Promover a Pastoral do Dízimo como 
expressão de fé e pertença à comunidade;
- Favorecer ações comuns entre pastorais, 
organismos e movimentos eclesiais; 
- Dar continuidade ao processo de 
setorização das comunidades;
- Estimular o aprofundamento da Pastoral 
Urbana. 
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As cinco urgências chamam atenção para 
cinco pontos essenciais da vida e 
crescimento da Igreja: A Missão – chamados 
a estar em estado permanente de missão; 
A Iniciação à Vida Cristã – além de falar de 
Jesus Cristo, é preciso ajudar as pessoas a 
conhecê-lo, fascinar-se por ele e optar por 
segui-lo; 

A Palavra de Deus – Deus se dá a conhecer 
no diálogo que estabelece conosco; 
A Comunidade – sem a vida de comunidade 
não há como efetivamente viver a proposta 
cristã; O Serviço à Vida Plena – o Evangelho 
da vida está no centro da mensagem de 
Jesus.
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Aprovadas na 
36ª Assembleia do Povo

de Deus 

Os participantes da Assembleia do Povo de Deus, 
representantes de toda a Igreja no Paraná, de 
modo enfático, pedem que as atuais Diretrizes 
sejam divulgadas amplamente em todos os 
espaços eclesiais, incluindo os seminário e demais 
casas de formação.



1ª URGÊNCIA: IGREJA EM 
ESTADO PERMANENTE 
DE MISSÃO

“Ide e fazei discípulos em todas as nações” 
(Mt 28,19)

- Empenhar todas as forças vivas das 
comunidades paroquiais (Conselhos de 
Pastoral, Econômicos...) para que tenham 
em grande apreço a missionariedade 
como dimensão constitutiva da própria 
Igreja;
- Valorizar a PASCOM como instrumento 
de missionariedade;
- Fortalecer os organismos a serviço da 
atividade missionária: COMIDIs, 
COMIPAs, COMISEs, Pontifícias Obras 
Missionárias (Infância e Adolescência 
Missionária, Juventude Missionária...).

2ª URGÊNCIA: IGREJA 
CASA DA INICIAÇÃO 
À VIDA CRISTÃ

“Não nascemos cristãos, mas nos 
tornamos” (Tertuliano)

- Dar continuidade ao processo de 
Iniciação à vida Cristã com crianças, 
adolescentes e adultos, com destaque 
para a reciprocidade entre catequese e 
liturgia;
- Rever, em perspectiva catecumenal, a 
preparação aos sacramentos do batismo e 
do matrimônio.

3ª URGÊNCIA: IGREJA 
CASA DA PALAVRA DE 
DEUS

“Por causa da tua palavra lançarei as 
redes” (Lc 5,5)

- Promover a Leitura Orante tornando-a 
presente em todos os encontros eclesiais;
- Incentivar escolas que proporcionem 
formação bíblico-teológica-pastoral.

O texto a seguir, assinalado em amarelo é de 
Dom Geremias Steinmetz, assessor da 
36ª Assembleia do Povo de Deus:
As Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 
da Igreja no Brasil 2015-2019 repetem, na 
sua estrutura, as anteriores. Foram 
acrescidas ao texto, porém, as ideias 
fundamentais do Papa Francisco nos seus 
discursos aos Bispos do Brasil e aos Bispos 

do CELAM presentes na JMJ – RJ 2013 e,de 
modo especial, na Exortação Apostólica 
Evangelii Gaudium e no Motu Proprio 
Misericordiae Vultus que proclama o Ano 
Santo da Misericórdia.
Somos todos discípulos de Jesus Cristo e 
formamos a Igreja. Ele é a fonte de tudo o que 
a Igreja é e de tudo o que ela crê. Em sua 
missão evangelizadora, ela não comunica a si 
mesma, mas o Evangelho, a palavra e a 
presença transformadora de Jesus Cristo, na 
realidade em que se encontra. As DGAEs 
chamam atenção sobre a importância de 
conhecer a realidade do nosso derredor para 
o trabalho evangelizador. 

A Igreja é comunidade, mas o conceito de 
comunidade, de pertença, está em crise e 
precisamos fortalecê-lo com o nosso trabalho 
para assegurarmos comunidades fortes e 
bem expressivas no seu trabalho 
evangelizador. Educar bem os cristãos para 
que o testemunho pessoal assegure a 
presença eclesial na sociedade.
A realidade histórica atual nos impõe que 
evangelizar é, em primeiro lugar, dar 
testemunho. Somos atingidos, também na fé, 
pela mudança de época, pela globalização que 
envolve todos os setores da vida. Surgem e se 
agravam tendências desafiadoras como o 
individualismo, o fundamentalismo, o 
relativismo e diversas formas de 
unilateralismos. Esta crise cultural atinge, 
sobremaneira, a família. (Continua no verso)

- Sustentar a Missão Católica Beato Paulo VI;


