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APRESENTAÇÃO

Como Povo de Deus que peregrina nessa região do Brasil, no Regional
Sul 4 da CNBB, e dócil ao Espírito Santo, percorremos um caminho de
discernimento evangélico que nos levou a tomar consciência da vontade do
Senhor para com o Povo de Deus, nas circunstâncias atuais, e expressá-la em
novas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina.
Com um olhar de fé, aproximamo-nos de nossa realidade e, à luz da
Palavra de Deus, reconhecemos os sinais dos tempos que nos apontam para os
desafios que somos chamados a assumir e, particularmente, o novo
paradigma de evangelização que deve iluminar nossa presença e ação
evangelizadora nos próximos anos.
Ao entregar, hoje, a toda a Igreja em Santa Catarina as novas
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora “Quem é o meu próximo?” (20202023), convidamos a todos, queridas irmãs e irmãos, a sonhar e trabalhar de
todo o coração pelo ideal que discernimos juntos: uma comunidade eclesial
missionária, fortemente constituída na experiência do encontro com Deus,
mais viva, dinâmica e participativa, samaritana, mais comprometida com a
cultura urbana em que vivemos.
Igualmente, encorajamos a todos a conhecer, aprofundar e assumir,
cada um do seu lugar na Igreja, o novo paradigma de evangelização. Para
isso, convidamos a sair ao encontro de Deus que mora em nossas cidades e
campos, tornando-nos samaritanos solidários ao longo do caminho,
anunciando e cuidando da obra de Deus em todos os homens e mulheres,
especialmente aqueles que mais sofrem, e sendo, pela vida de comunhão e
serviço misericordioso, o fermento de crescimento do Reino de Deus que está
presente em nosso estado e impulsiona nossa história para a plenitude da
vida.
Como tempo prudente para trabalharmos juntos, com um só coração e
uma só alma, propusemo-nos quatro anos, a fim de: podermos passar de uma
pastoral da conservação para uma presença e ação evangelizadora
decididamente missionária; aprender a ser, pela nossa adesão renovada a
Jesus Cristo, verdadeiro Povo de Deus, sal da terra e luz do mundo no meio
da realidade contemporânea em que vivemos.
Pedimos a todos e em todas as instâncias da Igreja em nosso estado
que leiam, aprendam, aprofundem estas Diretrizes Gerais da Ação
Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina; mas, acima de tudo, convidamos
a juntos conosco, com a graça de Deus, dar vida a estas Diretrizes,
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apropriando-nos da mente e do coração, do espírito, dos valores, dos ideais,
das mediações e dos instrumentos que elas oferecem.
Peçamos que a sabedoria, a força e o amor do Espírito Santo, o
primeiro protagonista da evangelização, conduza-nos a este bom propósito de
nossa família catarinense. Clamemos que Ele ajude-nos a superar os medos,
dúvidas e obstáculos do tempo presente e permita-nos fazer o jubileu, pelos 50
anos do nosso Regional Sul 4 da CNBB, um verdadeiro limiar de esperança.
Invoquemos que nos permita relançar, com fidelidade e ousadia e também
com amor apaixonado, a missão evangelizadora nos novos cenários locais e
globais em que vivemos.
Oremos para que a Bem-Aventurada Virgem Maria, Estrela da Nova
Evangelização, conduza-nos a Jesus Cristo, Evangelho do Pai, e acompanhenos neste caminho que queremos empreender, e também Santa Catarina de
Alexandria, padroeira de nosso estado, interceda por nós.
Imploramos a abundância das bênçãos do Senhor a cada um(a) de
vocês, queridos irmãos e queridas irmãs.
Florianópolis, 02 de janeiro de 2020
Data do Jubileu de 50 anos do Regional Sul 4 da CNBB

Dom Frei Severino Clasen
Bispo da Diocese de Caçador
Presidente do Regional Sul 4
Dom Francisco Carlos Bach
Bispo da Diocese de Joinville
Vice-presidente do Regional Sul 4
Dom Frei Mário Marquez
Bispo da Diocese de Joaçaba
Secretário do Regional Sul 4
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SIGLAS
AA

Apostolicam Actuositatem

AL

Amoris Laetitia

CEBs

Comunidades Eclesiais de base

CF

Campanha da Fraternidade

ChV

Christus Vivit

CNBB

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

DA

Documento de Aparecida

DCE

Deus Caritas Est

DGAE

Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil

DGAE/SC Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja em
Santa Catarina
DP

Documento de Puebla

EG

Evangelii Gaudium

GE

Gaudete et Exsultate

GS

Gaudium et Spes

LS

Laudato Si’

MV

Misericordiae Vultus

RM

Redemptoris Missio
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HISTÓRICO DOS PLANOS E DIRETRIZES
DO REGIONAL SUL 4 DA CNBB
1º Plano de Pastoral (1970)
2º Plano de Pastoral (1971)
3º Plano de Pastoral (1972)
4º Plano de Pastoral (1973)
5º Plano de Pastoral (1974)
6º Plano de Pastoral (1975-1979)
7º Plano de Pastoral (1982-1986)
8º Plano de Pastoral (1990-1994)
1ª Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina (1996-1999)
2ª Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina (2001-2003)
3ª Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina (2004-2007)
4ª Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina (2009-2011)
9º Plano Regional de Pastoral (2012-2015)
10º Plano Regional de Pastoral (2016-2019)
5ª Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina
(2020-2023)
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OBJETIVO GERAL

EVANGELIZAR,
no contexto catarinense 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.
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INTRODUÇÃO
1

A Igreja, em Santa Catarina, existe para evangelizar. Sua própria vocação
é a evangelização. Evangelizar foi o motivo da criação do Regional Sul 4
da CNBB há 50 anos, e é a fonte de sua maior alegria e a manifestação de
sua beleza. A fidelidade a essa vocação recebida do Senhor exigiu, ao
longo da sua existência, discernir os sinais da presença e da vontade de
Deus em meio às circunstâncias históricas vividas, a fim de ser sinal e
instrumento do Reino de Deus para a plenitude da vida.

2

A celebração dos 50 anos do Regional Sul 4, o magistério do Papa
Francisco, as declarações do Documento de Aparecida e as Diretrizes
Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (DGAE 2019-2023)
deram-nos um contexto e uma perspectiva muito especiais para
construirmos juntos as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da
Igreja em Santa Catarina (DGAE/SC 2020-2023), porque nos convidam a
olhar com gratidão para o passado da nossa história e para a fé recebida.
Também nos levam a nos tornar conscientes do nosso presente e da fé
que estamos vivendo, assim como nos fazem olhar para o futuro com
esperança e reconhecer este momento como um limiar para um novo
tempo da graça e da missão evangelizadora em Santa Catarina.

3

As Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina
respondem com generosidade à missão a nós confiada; refletem nossa
identidade como Regional Sul 4 na mudança de época em que vivemos e
na qual estão presentes as nossas dez dioceses: Florianópolis, Joinville,
Lages, Caçador, Tubarão, Chapecó, Rio do Sul, Joaçaba, Criciúma e
Blumenau; discernem as opções fundamentais que queremos fazer, como
Povo de Deus; vislumbram os caminhos e instrumentos que queremos
assumir diante das mudanças estruturais profundas do mundo de hoje.

4

O Estado de Santa Catarina, cada vez mais urbano, chama-nos a um
exercício de discernimento evangélico e comunitário do momento em que
vivemos, a fim de interpretar, em meio a múltiplos eventos e mudanças,
os chamados que o Espírito Santo faz-nos como Povo de Deus. Provocanos a realizar uma ação evangelizadora que sustente a obra de Deus neste
novo contexto em que vivemos, com a esperança em superar “atitudes de
medo do mundo urbano, tendências de se trancar nos velhos métodos e
assumir uma atitude defensiva em relação à nova cultura, de sentimentos
de impotência diante das grandes dificuldades das cidades” (DA, n. 513).
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5

As Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina,
especialmente diante da cultura urbana, cada vez mais abrangente, estão
estruturadas a partir da Comunidade Eclesial Missionária, apresentada com a
imagem da casa, construção de Deus (1Cor 3,9). A comunidade eclesial
missionária é sustentada por quatro pilares: Palavra, Pão, Caridade e Ação
Missionária. “Trata-se de pôr a missão de Jesus no coração da Igreja,
transformando-a em critério para medir a eficácia de suas estruturas, os
resultados de seu trabalho, a fecundidade de seus ministros e a alegria que
eles são capazes de suscitar. Porque, sem alegria, não se atrai ninguém”1.

6

As Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina
constituem uma das expressões mais significativas da colegialidade, da
sinodalidade e da subsidiariedade do Regional Sul 4 da CNBB. Mais do
que um documento, é um projeto comunitário de vida, com um espírito e
uma inspiração para despertar e desafiar nossa esperança e nossos
talentos e integrá-los em um movimento de renovação, que as palavras,
explicitadas a seguir, tentam expressar, mas que só encontrarão seu pleno
significado enquanto se tornarem vivas nos discípulos missionários que
compõem o Povo de Deus que peregrina neste Regional.

1

CONGREGAÇÃO PARA A EVANGELIZAÇÃO DOS POVOS. Guia para o mês missionário
extraordinário. Brasília: CNBB, 2019, p. 9.
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PROÊMIO

O ENCONTRO COM JESUS CRISTO
E A AÇÃO EVANGELIZADORA
NA CULTURA URBANA
“Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu
coração, com toda a tua alma, com
toda a tua força e com todo o teu entendimento;
e a teu próximo como a ti mesmo!”
Lucas 10,27
13

A EXPERIÊNCIA DO ENCONTRO COM O AMOR DE JESUS
A primeira motivação para evangelizar
é o amor que recebemos de Jesus,
aquela experiência de sermos salvos por Ele,
que nos impele a amá-Lo cada vez mais.
Com efeito, um amor que não sentisse a necessidade
de falar da pessoa amada,
de apresentá-la, de torná-la conhecida, que amor seria?
Se não sentimos o desejo intenso de comunicar Jesus,
precisamos nos deter em oração para Lhe pedir que volte a cativar-nos.
Precisamos implorar a cada dia,
pedir a sua graça para que abra o nosso coração frio
e sacuda a nossa vida tíbia e superficial.
Colocados diante d’Ele com o coração aberto, deixando que Ele nos olhe,
reconhecemos aquele olhar de amor que descobriu Natanael
no dia em que Jesus se fez presente e lhe disse:
“Eu te vi, quando estavas debaixo da figueira!” (Jo 1,48).
Como é doce permanecer diante de um crucifixo
ou de joelhos diante do Santíssimo Sacramento,
e fazê-lo simplesmente para estar à frente dos seus olhos!
Como nos faz bem deixar que Ele volte a tocar a nossa vida
e nos envie para comunicar a sua vida nova!
Sucede então que, em última análise,
“o que nós vimos e ouvimos, isso anunciamos” (1Jo 1,3).
A melhor motivação para se decidir comunicar o Evangelho
é contemplá-lo com amor,é deter-se nas suas páginas e lê-lo com o coração.
Se o abordamos desta maneira, a sua beleza deslumbra-nos,
volta a nos cativar constantemente.
Por isso, é urgente recuperar um espírito contemplativo,
que nos permita redescobrir, cada dia,
que somos depositários de um bem que humaniza
e ajuda a levar uma vida nova.
Não há nada de melhor para transmitir aos outros.
Papa Francisco
Evangelii Gaudium, n. 264
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A experiência do encontro com Jesus Cristo

7

A ação evangelizadora é toda a ação da Igreja que favorece a fé, quer para
gerá-la (querigma), quer para desenvolvê-la e mantê-la (pastoral
propriamente dita), quer ainda para projetá-la nas várias áreas da vida
humana (pastorais específicas, como a juvenil, a familiar, a social e assim
por diante)2.

8

A espiritualidade, já por seu nome, diz respeito ao espírito. É a vida do
Espírito Santo em nosso espírito. Em outras palavras, é a nossa vida
vivida segundo o Espírito de Deus. Para São Paulo, espiritualidade é
“compreender, com todos os santos, a largura, e o comprimento, e a
altura e a profundidade, isto é, conhecer o amor de Cristo, que supera
todo o entendimento” (Ef 3,18-19). Aí, compreender e conhecer carregam o
sentido forte de experienciar. Espiritualidade é a fé feita experiência. É a
fé vivida de modo intenso.

9

Bento XVI sublinhou, na encíclica Deus caritas est, que o cristianismo não
é, em primeiro lugar, uma ética, nem uma visão do mundo, mas um
acontecimento: “o encontro com uma Pessoa que dá à vida um novo
horizonte e, assim, o rumo decisivo” (DCE, n. 1). Tal definição foi citada
igualmente pelo Documento de Aparecida logo no início (DA, n. 12) e
também pelo fim (DA, n. 243), sendo que a ideia de encontro foi
retomada e ampliada em vários outros números do mesmo documento
(DA, n. 14, 15, 17, 29, passim).

10 A espiritualidade ou a fé cristã começa efetivamente com a experiência de
encontro com o amor de Deus, revelado em Jesus Cristo e na força do
Espírito Santo. Jesus é o rosto da misericórdia, o bom samaritano,
solidário com a humanidade caída. O encontro com Jesus Cristo é
questão de vida - e vida no amor - e não questão de ação. Se a ação aí
entra, e entra necessariamente, é somente na medida em que é motivada
e animada pelo amor. E ainda que a ação seja extremamente material,
como dar o pão ao faminto, ela torna-se uma ação espiritual, justamente
porque é espiritualizada pela fé e pelo amor de Deus.

2

BOFF, Clodovis Maria. Sugestões para a pastoral da educação. Revista Eclesiástica Brasileira.
Fonte:http://revistaeclesiasticabrasileira.itf.edu.br/reb/article/download/335/319>. Acesso:
25/07/2019.
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A ação evangelizadora nasce da experiência do encontro com Jesus
Cristo

11 Se o princípio da fé é o amor de Deus revelado em Cristo, no Espírito,
amor que pede nossa correspondência de amor, então, como se coloca aí
a ação evangelizadora? A ação evangelizadora nasce da espiritualidade.
É um fruto esperado da espiritualidade. De fato, toda fé é fecunda, todo
amor move, toda vida expande-se. Assim como o impacto de uma queda
de água é tanto maior quanto mais alta é sua proveniência, assim também
uma espiritualidade terá tanto mais eficácia evangelizadora quanto mais
elevada é a fonte de onde jorra.

12 O Documento de Aparecida põe no princípio de tudo o encontro com
Cristo. Em seguida, e na força desse encontro, vem a missão. Quer dizer:
do discípulo surge o missionário, resultando no composto discípulomissionário. Portanto, o encontro, com a consequente comunhão com
Deus, coração da espiritualidade, é e não pode deixar de ser
transformador: suscita uma nova vida e um novo agir, seja ele ético,
pastoral ou militante.

13 A ação evangelizadora é fruto do amor a Deus, que é o coração de toda
espiritualidade. O amor verdadeiro nunca é ocioso, como sublinha Santo
Agostinho: “Mostra-me um amor desocupado e preguiçoso” 3. Para os
Padres da Igreja, como relembrou o Vaticano II, a ação evangelizadora é
uma autêntica prova de amor a Deus4. Santo Agostinho, comentando as
palavras do Ressuscitado a Pedro: “Se me amas, Simão, apascenta minhas
ovelhas” (Jo 21,15-17), diz: “Que o apascentar o rebanho do Senhor seja
um trabalho de amor”5.

14 A medida da fecundidade da evangelização é a medida da oração do
evangelizador. Como diz Agostinho: “vive-se como se reza”6. Assim,
evangeliza-se do modo como se cultiva a espiritualidade. A uma
espiritualidade pobre corresponde uma evangelização pobre, e a uma
espiritualidade rica corresponde uma evangelização rica. Dom Pedro
Casaldáliga gosta de dizer: “Impossível ser pessoa cristã sem rezar pelo
menos trinta minutos por dia”. Não uma oração que tranquiliza
consciência e repassa para Deus tarefa que é nossa. Mas uma oração que
nos faça mais humanos, mais samaritanos solidários e comprometidos
com as pessoas, principalmente os pobres.
3
4
5
6

SANTO AGOSTINHO. Enarrationes, in Ps 31, II, 5.
Presbyterorum Ordinis, n. 11,2, nota 68, citando São João Crisóstomo e São Gregório Magno.
SANTO AGOSTINHO. Ioannis Evangelium, tractatus 123,5.
SANTO TOMÁS. Suma Teológica II-II, q. 182, a. 1, ad 3.
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15 Por outro lado, é também verdade que a missão faz crescer a vida
espiritual. “A tarefa da evangelização enriquece a mente e o coração,
abre-nos horizontes espirituais, torna-nos mais sensíveis para reconhecer
a ação do Espírito, faz-nos sair dos nossos esquemas espirituais
limitados” (EG, n. 272).
O evangelizador é gerado na experiência do encontro com Jesus Cristo

16 Todo evangelizador é um chamado, um seduzido e um enviado por
Deus. Isso é claríssimo em São Paulo: empolgado por Cristo, lança-se à
missão (Fl 3,12-13). Era o amor de Cristo que o urgia à evangelização (2Cor
5,14). Ele confessa que se fez servo da comunidade só por amor de Jesus
(2Cor 4,5). É claríssimo, também, em São João: “O que ouvimos, o que
vimos com nossos olhos, o que contemplamos, o que nossas mãos
apalparam, é isso que vos anunciamos” (1Jo 1,1). A ação evangelizadora é
comunicação de uma experiência. Para São João, a missão, mais que uma
ação à parte, é a irradiação da vivência da fé e do amor fraterno (Jo 13,35;
17,21.23).

17 A ação evangelizadora é sempre um segundo momento, sendo a
experiência da fé o momento primeiro. São Paulo mesmo diz: “Eu
acreditei, por isso falei” (2Cor 4,13). Antes, pois, de falar de Deus, fala-se
a Deus. E acrescentemos, para sermos completos: e antes de falar a Deus,
escuta-se a Deus, que fala ao ser humano. Isso significa, concretamente,
que o evangelizador é, em primeiro lugar, uma pessoa de Deus e só depois
será também uma pessoa para os outros. Primeiro vem a espiritualidade e
depois o zelo pastoral. O sentido próprio da ação evangelizadora é a
experiência da fé.

18 Afinal, o que queremos nós, os evangelizadores do Regional Sul 4 da
CNBB? Queremos comunicar Cristo ao próximo, passar o que recebemos,
comunicar o que acolhemos. O encontro de Jesus com os primeiros
discípulos no evangelho de São João é paradigma desse processo vivo (Jo
1,35-51): vemos Cristo passando e o Batista que o encontra e o indica, em
seguida, a João e André, que, por sua vez, o encontram e passam a seguilo. Depois, vemos André que encontra Jesus e leva a ele seu irmão Pedro.
Enfim, é Filipe, que encontra Cristo (não sem antes ter sido por Ele
encontrado – “sob a figueira”), levando-Lhe, por sua vez, Natanael.

19 Ação evangelizadora é um seguimento que produz outro seguimento; é
uma fé que suscita outra fé; é uma vida que gera outra vida. Em relação à
espiritualidade, a ação evangelizadora é como o rio que provém da fonte,
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o fruto da árvore e a luz diurna do sol. Evangelizador sem
espiritualidade é tão impossível como rio sem nascente, fruto sem árvore
e luz do dia sem sol.

20 Papa Francisco afirma que a vida cristã começa com o encontro com
Cristo (EG, n. 264). Então, a ação evangelizadora também começa por aí:
fazer encontrar Cristo. A ação evangelizadora precisa concentrar-se no
momento querigmático, isto é, no primeiro anúncio, pois é por ele que
alguém entra em contato vivo com Cristo vivo, iniciando assim toda a
caminhada de fé e de missão. Essa é, precisamente, uma das grandes
prioridades pastorais de Aparecida, proposta sob a fórmula “iniciação à
vida cristã” (DA, n. 286-300), feita, porém, de tal modo que - nas palavras
daquele documento - “comece pelo querigma”, de maneira “que conduza
a um encontro pessoal, cada vez maior, com Jesus Cristo” (DA, n. 289).

21 Com efeito, só assim a fé poderá enraizar-se realmente nos fiéis e
produzir frutos de missão evangelizadora e de autêntico compromisso
social. Na parábola da videira e dos ramos, Jesus adverte sobre a fé que
não se enraíza no coração do evangelizando (e, antes ainda, no coração
do evangelizador: “Se não permanecerdes em mim, não podereis dar
fruto” (Jo 15,4). E se fruto houver, este não permanecerá (Jo 15,16). Sem
estar fundado sobre a rocha, que é Cristo (Rm 9,33; 1Pd 2,8), todo esforço
apostólico ruirá, como um edifício construído sobre areia, sem
fundamento (Mt 7,26). Ora, como declara Paulo, “de fundamento
ninguém ponha outro afora daquele que já foi posto: Jesus Cristo” (1Cor
3,11).

22 Não que essa experiência fundante seja fácil, como se fosse uma espécie de
varinha mágica da ação evangelizadora. Não, em absoluto. Se fé é novo
nascimento e se ação evangelizadora é parto espiritual, então fé e ação
evangelizadora são experiências dolorosas, como se exprime o Apóstolo
nesta comovida confissão: “Filhinhos meus, por quem de novo sofro as
dores de parto, até que Cristo seja formado em vós” (Gl 4,19; 1Cor 4,15;
1Ts 2,7-8). Sofrimento é o preço de toda a vida e, mais ainda, da vida do
espírito. Ensina-o a cruz da redenção. “Sem derramamento de sangue
não há remissão” (Hb 9,22). É o que diz também uma sentença que nos
veio do deserto: “Dá sangue e receberás o espírito”.
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A experiência do encontro com Jesus Cristo na cultura urbana

23 “Só pela luz da fé e meditação da palavra de Deus pode alguém, sempre
e por toda a parte, ver Cristo em todos as pessoas” (AA, n. 4,3). Quem
aprende a ver o rosto de Cristo, na oração, poderá vê-lo na ação. Papa
Francisco, durante a Assembleia Pastoral da Diocese de Roma, falou da
urgente necessidade de cultivarmos uma espiritualidade que nos garanta
um olhar contemplativo sobre as pessoas que vivem na cidade e sobre a
cultura urbana que nela é gerada. Temos necessidade de uma
espiritualidade urbana e popular que nos ajude a encontrar Deus nas
realidades urbanas e nos rostos dos muitos irmãos e irmãs que
encontramos diariamente. “Às vezes sentimos a tentação de ser cristãos,
mantendo uma prudente distância das chagas do Senhor. Mas Jesus quer
que toquemos a miséria humana, que toquemos a carne sofredora dos
outros” (EG, n. 270).

24 A experiência do encontro com Deus ensina-nos a ver a cultura urbana
com olhos caridosos, pacientes, misericordiosos, amigos, fecundos e
cordiais. É preciso reconhecer o bem profundo que habita o coração de
tantas pessoas e a ânsia ou a necessidade de Deus que consciente ou
inconscientemente existe em muitos. Necessitamos sentir a força da ação
do Espírito na cultura urbana, no campo e em cada canto da cidade, e
também em cada rosto anônimo que encontramos.

25 Cremos que a cultura urbana, com seus imensos desafios, oferece-nos
uma nova e grande oportunidade de evangelização. Entre as muitas
necessidades da pastoral urbana está a de se cultivar uma forte
espiritualidade que nutra e hidrate a vida dos discípulos missionários.
Papa Francisco afirma que “o Espírito Santo bem sabe o que faz falta em
cada época e em cada momento” (EG, n. 280). O Sumo Pontífice
reconhece, contudo, que “há quem se console, dizendo que hoje é mais
difícil; temos, porém, de reconhecer que o contexto do Império Romano
não era favorável ao anúncio do Evangelho, nem à luta pela justiça, nem
a defesa da dignidade humana” (EG, n. 263). Assim como o povo
peregrino necessitou de fortes impulsos espirituais para prosseguir na
travessia no deserto, os discípulos missionários, na cultura urbana,
necessitam de uma sólida espiritualidade. Parafraseando a
conhecidíssima afirmação de Karl Rahner “o cristão (urbano) do século XXI
ou será místico ou não será cristão”.

26 Em muitos lugares do mundo, a Igreja está buscando a conversão
espiritual e pastoral que requer a nova evangelização no campo e na
cidade. Urge continuar os processos de conversão pastoral e a renovação
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das nossas comunidades, para que, nos desertos da cultura urbana, sejam
verdadeiros oásis de misericórdia, de acolhida, solidariedade,
espiritualidade, vivência fraterna, cuidado e encontro com Cristo.
Seguindo as inspirações de uma belíssima Carta Pastoral dos bispos
bascos7, elencamos algumas características necessárias para uma
espiritualidade que sustente a nossa missão diante dos desafios da
cultura urbana.

27 Uma espiritualidade de confiança, não de otimismo - A radiografia do
presente e as perspectivas de futuro não nos convidam ao otimismo. Não
temos nenhuma garantia de que as coisas estarão mais fáceis para a Igreja
Católica, na cultura urbana, nos próximos anos. Porém temos, sim,
motivos para aprofundar a nossa confiança em Deus, domesticando as
nossas ansiedades do presente e os nossos medos do futuro. O amor
eterno de Deus Pai, a energia da Ressurreição do Senhor e atividade
incessante do Espírito na história são elementos sólidos para que
confiemos em nosso futuro como Igreja na cultura urbana. Os tempos
presentes trazem dentro de si um chamado especial do Senhor para ter
confiança Nele.

28 Uma espiritualidade da fidelidade, não do êxito - Se em tempos passados
as pedras convertiam-se em filhos de Abraão, hoje vemos como muitos
filhos de Abraão convertem-se em pedras. A dureza do coração é um
fenômeno de todos os tempos. Jesus o comprovou intensamente esse
fenômeno na sua vida pública. Ele foi ficando, pouco a pouco, quase
sozinho. Na sua experiência humana, foi compreendendo, cada vez
melhor, que o Pai pedia-lhe fidelidade, não êxito imediato. Na cultura
urbana, temos que semear muito para recolher pouco; temos que pedir a
graça da alegria e da fidelidade em um tempo de escassa fecundidade. A
fidelidade é um amor que resiste ao desgaste do tempo.

29 Uma espiritualidade da responsabilidade, não da culpa - Não podemos
cruzar os braços diante do bem que podemos fazer. Viver e testemunhar
o Evangelho é o mais importante. Temos, porém, que assumir que não
somos responsáveis pelo bem que não podemos fazer, nem pelo mal que
não podemos evitar. Devemos evitar a culpabilização. Não temos culpa
por não conseguirmos responder a todas as imensas dificuldades que o
crescimento explosivo das nossas cidades provoca. Não somos culpados

7

DIÓCESIS DE PAMPLONA Y TUDELA, BILBAO, SAN SEBASTIÁN Y VITORIA. Renovar
Nuestras Comunidades Cristianas. 2005. Fonte:
<https://www.yumpu.com/es/document/read/49588954/carta-pastoral-renovar-nuestrascomunidades-cristianas>. Acesso: 09/08/2019.
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pelo enfraquecimento de algumas comunidades, pela apatia religiosa de
muitos e pelo êxodo dos jovens. A causa fundamental da
descristianização reside na cultura dominante. Ela é uma corrente
poderosa diante da qual não podemos fazer tudo. A culpabilização é
perigosa; é um veneno que produz amargura interior. A tentação de
projetá-la sobre os outros (os pais, a escola, o ambiente, os meios de
comunicação, a hierarquia, a cultura urbana...) é muito forte.

30 Uma espiritualidade da esperança, não da nostalgia - Em algumas
comunidades, ainda existe uma forte nostalgia, uma lembrança
idealizada do passado. O Povo de Deus sentiu isso no exílio: “Juntos aos
rios da Babilônia [...]”. A nostalgia produz tristeza e gera passividade.
Necessitamos conservar nossas forças para viver e testemunhar nossa
experiência de encontro com Deus na cultura urbana.

31 Uma espiritualidade da paciência, não da pressa - Os processos de
conversão pessoal e comunitários, na cultura urbana, são mais lentos e
laboriosos. As contrariedades da vida cristã e apostólica exasperam-nos
com alguma frequência. As pressas costumam interromper imaturamente
os processos. A paciência é filha da esperança, e não resignação diante do
mal.

32 Uma espiritualidade do apreço ao pequeno, não da ambição do grande O pequeno e os pequenos possuem nobreza evangélica. A complexidade
e os desafios da cultura urbana despojam-nos da ilusão de levar adiante
grandiosos projetos pastorais elaborados apenas em gabinetes. Vivemos
uma ocasião propícia para que redescubramos o valor de muitas
realidades pequenas que nunca deveríamos subestimar: a adesão das
pessoas à fé, a maneira serena de assumir a enfermidade, a fidelidade do
núcleo de lideranças de uma paróquia, a redescoberta da fé de alguns
pais por ocasião da catequese dos filhos, entre outras.

33 Uma espiritualidade de vínculos, não de distância - Em Jesus, o Pai
aproximou-se definitivamente da humanidade. A comunidade cristã é
chamada a anunciar esta proximidade de Deus na história. Mais do que
nunca é preciso reforçar os vínculos com cada pessoa. Um encontro
pessoal vale mais do que mil cliques. É preciso ir do clique ao toque e dos
contatos à comunicação.

34 Uma espiritualidade de cura, não de condenação - Os feridos da cultura
urbana são muitos: pobres, migrantes, famílias etc. No urbano, fica mais
claro como somos todos fundamentalmente necessitados. O nosso tempo
precisa de misericórdia. Sejamos mais compassivos do que críticos.

21

Sejamos mais misericordiosos que julgadores. Sejamos mais humildes
para confessar nossos pecados e para acolher os pecadores.

35 A ação evangelizadora na cultura urbana será fecunda, portanto, à
medida que nós, os evangelizadores e evangelizadoras, cultivarmos,
cuidarmos, promovermos uma autêntica vida de comunhão com o
Senhor e nos abrirmos sem medo à ação do Espírito Santo (EG, n. 259). A
espiritualidade urbana requer uma atitude de hospitalidade, encontro,
diálogo, cuidado com todos, que seja uma alternativa à tendência de
relações massivas, instrumentalizantes e anônimas da atualidade.
Requer, também, para o cultivo da maturidade humana, uma
comunicação dentro dos critérios evangélicos e o exercício da autoridade
com responsabilidade e como serviço. Requer, ainda, em razão de tudo
isso, reconhecer, promover, acompanhar todos os carismas, serviços e
ministérios dos membros do Povo de Deus e garantir novos e amplos
espaços de participação para o exercício da correspondência na ação
evangelizadora, cada qual em sua própria natureza.
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CAPÍTULO 1

UM OLHAR SOBRE
SANTA CATARINA
“Quem é o meu próximo?”
Lucas 10,29
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DEUS HABITA A CIDADE

Quando rezo pela cidade de Buenos Aires,
agradeço o fato de que seja a cidade em que nasci.
O carinho que brota de tal familiaridade
ajuda a encarnar a universalidade da fé que
abraça a todas as pessoas de toda cidade.
Ser cidadão de uma grande cidade é algo muito complexo hoje em dia,
já que os vínculos de etnia, história e cultura não são homogêneos e
os direitos civis tampouco são plenamente partilhados por todos os habitantes.
Na cidade, há muitíssimos “não cidadãos”, “cidadãos pela metade” e “sobrantes”:
ou porque não gozam de plenos direitos
- os excluídos, os estrangeiros, as pessoas sem documentos,
os jovens sem escolaridade, os anciãos e enfermos sem plano de saúde -,
ou porque não cumprem com seus deveres.
Nesse sentido, o olhar transcendente da fé que
leva a “escolher” ser cidadão de uma cidade concreta e
a pôr em prática atitudes e comportamentos que criam cidadania.

Papa Francisco
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36 A realidade atual de Santa Catarina necessita ser bem analisada,
sobretudo por quem se propõe a realizar uma ação evangelizadora. O
Regional Sul 4, da CNBB, assume essa responsabilidade ao elaborar as
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina
para o período de 2020 a 2023, por meio de um processo participativo
iniciado há um ano, que culmina na 52ª Assembleia Regional de Pastoral,
de 23 a 24 de agosto de 2019.

37 Como resultado desse processo, direcionamos nosso foco especialmente
na cultura urbana. Por quê? Quais desafios estamos identificando nessa
realidade hoje? Como esses desafios deverão ser tratados do ponto de
vista evangelizador? Quais elementos fundamentais deverão compor essa
ação evangelizadora, para que seja humanizadora de nossa convivência e
organização social? Quais práticas devem ser priorizadas pela Igreja
nesse contexto?
A cultura urbana em Santa Catarina

38 O estado de Santa Catarina é formado por 295 municípios e pouco mais
de sete milhões de habitantes. Segundo estimativa populacional do
IBGE8, em 2018, 84% da população catarinense vivia nas cidades,
sobretudo nos grandes centros urbanos. As cidades mais populosas
(acima de 200 mil habitantes) são Joinville, Florianópolis, Blumenau, São
José, Chapecó, Itajaí e Criciúma. A população do estado teve um
crescimento de 1,3%, o que equivale a 89.294 novos habitantes. Em Santa
Catarina, 186 cidades (63%) tiveram aumento na população, enquanto
101 (34%) perderam habitantes e outras 8 (3%) ficaram estáveis de 2018
para 2019.

39 O desenvolvimento urbano tem sido responsável pela mudança de
hábitos e também da cultura geral da população. Urbano é um conceito
cultural, globalmente disseminado. É um estilo de vida, um jeito de viver,
com seus códigos, símbolos e linguagens. Portanto, ele não pode ser
reduzido apenas a um conceito geográfico. É necessário ter clareza do
que se trata uma cultura urbana para se entender os novos desafios e as
implicações para a ação evangelizadora da Igreja em Santa Catarina. De
maneira especial, faz-se necessário compreender o alcance da cultura
8

Fonte: PARAIZO, Lucas. População de 186 cidades em SC aumentou em 2019; Araquari tem
maior taxa de crescimento. DC. Disponível em:
https://www.nsctotal.com.br/noticias/populacao-de-186-cidades-em-sc-aumentou-em-2019araquari-tem-maior-taxa-de-crescimento. Acesso em: 25 set. 2019.
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urbana, pois este “estilo de vida e a mentalidade dos ambientes citadinos
se expandem sempre mais, alcançando os rincões mais distantes, com
todas as consequências - humanas, éticas, sociais, tecnológicas e
ambientais, entre outras” (DGAE, n. 28).

40 A inversão da situação populacional catarinense, de uma maioria rural
para uma maioria urbana, aconteceu em poucas décadas. Grande parte
da população urbana atual ainda nasceu no campo ou em pequenos
núcleos urbanos do interior. Essa recente reconfiguração urbana da
população tem um significado especial para a compreensão das
mudanças culturais do povo catarinense nesses mesmos decênios mais
recentes e também da mentalidade e das atitudes religiosas. A cultura
urbana apresenta-se, hoje, como um grande desafio para todos os setores
da sociedade, em particular para a Igreja. Não é demais afirmar que o
futuro da evangelização é posto à prova, no momento atual, e depende
da nossa capacidade de lidar com o fenômeno da cultura urbana que,
certamente, não é transitório, mas veio para ficar.

41 A cultura urbana ultrapassa os limites geográficos das grandes
metrópoles. Da cidade ao campo, do centro às periferias, dos pequenos
aos grandes espaços de convívio humano, a cultura urbana tem
influenciado a todos nós. A praça da matriz, no centro da cidade, deixou
de ser a referência do encontro entre as pessoas. Na cultura urbana, são
diversos os espaços e os modos de as pessoas encontrarem-se e buscar
um sentido para suas vidas. Não podemos apenas esperar que as pessoas
venham às nossas igrejas para nos escutar. Se pretendemos evangelizar,
de fato, precisamos também fazer o movimento inverso: sair dos nossos
espaços eclesiais e ir ao encontro das pessoas em suas diferentes
realidades e situações, dispostos a ouvir e a propor o Evangelho de Jesus
Cristo como luz e caminho para juntos construirmos o Reino de Deus 9.

42 A mudança, hoje, com suas luzes e sombras, é evidente. Se há valores
humanos que permanecem intocáveis e experiências enriquecedoras, há
também um forte clamor de redenção por nova vida e por vida em
abundância. Por isso, precisamos debruçar-nos sobre a cidade e o campo
para buscar compreender a complexidade da cultura urbana. As
tradições e as instituições que, no passado, tanto contribuíram para a
transmissão da fé, hoje, já não ajudam tanto. Somos atualmente

9

A cultura urbana atual mostra-nos que precisamos preservar a dinâmica de dois movimentos
missionários. O primeiro, a diástole do envio à periferia do mundo e, o segundo, a sístole que
convoca, a partir dessa periferia, para a libertação do centro, é o coração da Igreja. Sob a senha
do Reino propõe um mundo sem periferia e sem centro.
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interpelados a perceber que não é mais possível continuar com um
modelo de pastoral, ao que se convencionou chamar de pastoral de
conservação. Logo, se os níveis de urbanização forem mais agudos, é
indispensável ter coragem para "abandonar as estruturas ultrapassadas
que já não favorecem mais a transmissão da fé" (DA, n. 365; DGAE, n. 70).

43 Essa mudança afeta todas as dimensões da vida: a vida familiar, a vida
no trabalho, a vida de comunidade, os costumes e, principalmente, a
mentalidade das pessoas. Por um lado, tem-se a comunicação que
encurtou distâncias e tornou acessível as informações. Por outro lado,
outras barreiras são construídas e impedem uma convivência mais
fraterna e humana. Santa Catarina é parte do mundo que vai tornando-se
uma grande cidade, onde o viver manifesta-se fortemente interligado e o
estilo de vida das metrópoles é capaz de influenciar outras cidades e até
mesmo o mais distante ponto do planeta, principalmente em decorrência
do influxo dos atuais meios de comunicação (EG, n. 73; DGAE, n. 46).

44 Santa Catarina acompanhou boa parte da história de nosso país e é o
espelho que reflete as conquistas do povo brasileiro e as lacunas que
deixamos em nosso caminho. Ela encerra as luzes e sombras, os tesouros
e a pobreza da transição cultural em que nos encontramos. É um lugar de
esforços, para uma coexistência mais participativa entre os cidadãos e um
individualismo mais concentrado, e também de atos generalizados de
violência e redes de iniciativas pela paz. É um lugar de criação de
empresas, comércio e investimento, bem como um lugar de desemprego,
pobreza e injustiça. É o lugar das faculdades, universidades e das
crianças que não têm acesso à educação. Deste lugar, a vida e as garantias
dos indivíduos são defendidas e os direitos humanos são violados
diariamente.

45 Dentre as principais características desta cultura, as que mais têm
impactado a ação evangelizadora da Igreja em Santa Catarina são: o
dinamismo na vida das pessoas, com a necessidade de novidades, pois
tudo muda muito rápido, com o bombardeio de informações em tempo
real; o mosaico de disparidades sociais, culturais, econômicas e política,
com uma justaposição de pessoas, grupos ou situações, porém
desconexas e isoladas; a multidão anônima e solitária, formada por
pessoas que, mesmo estando juntas, não se conhecem; a perda do sentido
de identidade em meio a tantas ofertas e, ao mesmo tempo, a busca de
um sentido, que faz com que a casa, o grupo e a pequena comunidade
adquiram importância fundamental de construção de identidade; a
espetacularização da vida, principalmente nos meios de comunicação, até
mesmo com a religião ao sabor do mercado, que mascara a realidade; o
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pluralismo de culturas, povos, religiões, linguagens, necessidades,
maneiras de viver, possibilidades de expressões, entre outras.

46 Não obstante isso tudo, ao contemplar os municípios catarinenses com
inúmeros desafios, o olhar dos discípulos missionários identifica, de
imediato, muitas formas de sofrimento, dentre as quais se destacam: a
pobreza, o desemprego, as condições precárias de trabalho e habitação, a
devastação da Mata Atlântica (CF 2017), a falta de saneamento básico e
espaços de convivência, a violência (CF 2018) e a solidão. São dores que
afligem todo o estado, porém manifestam-se de modo mais intenso nas
cidades, interpelando-nos, como discípulos missionários, a buscar suas
causas mais profundas e, em espírito de missão, trabalhar para a
transformação da realidade, tanto no contexto urbano quanto nos demais
ambientes por ele influenciados (DGAE, n. 30).

47 As cidades catarinenses distinguem-se umas das outras, porém alguns
aspectos são vividos por todas elas: as pessoas são mais livres em relação
às instituições e às tradições; decidem sobre suas escolhas; sofrem a
influência do imediatismo, da diversificação e da fragmentação (DGAE,
n. 29). O campo é marcado pela mesma dinâmica da cidade, embora em
graus variados e com diferentes consequências, devido à força dos
costumes e dos valores enraizados em seu povo.

48 Entre os muitos aspectos que poderiam caracterizar Santa Catarina, três
focalizam nossa atenção como evangelizadores: transição sociocultural e
religiosa, pluralidade cultural e desigualdades e injustiças sociais.
a) Transição sociocultural e religiosa - Santa Catarina vive o processo de
transição de uma cultura tradicional para uma cultura moderna e pósmoderna de uma maneira original e apropriada. Essas mudanças,
vividas em diferentes instâncias da vida, mesmo na experiência
religiosa, impactam a todos, gerando, por vezes, conflitos e
intolerâncias em relação às sínteses tradicionais, modernas ou pósmodernas, ou, pelo contrário, sínteses originais em que os diferentes
estratos culturais são misturados ou “hibridizados” na vida cotidiana.
Este processo nem sempre é compreendido, nem discernido, nem
assimilado, nem assumido no respeito pela pessoa humana e sua
dignidade, nem é envolvido do bem comum e desenvolvimento
sustentável, razão pela qual conflitos permanentes são gerados. A
força da modernidade abre seu caminho, de maneira original, em
nosso contexto e está gerando uma nova forma de sociedade, que dá
ao religioso um novo significado e um novo lugar, os quais somos
chamados a discernir e assumir para saber evangelizar. Dada a
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abundância de abordagens falsas que procuram opor a fé à razão, a fé
à ciência, a fé ao mundo moderno e pós-moderno, somos chamados a
gerar novas perspectivas, novas linguagens que nos permitem abrir a
porta para o enriquecimento do diálogo, como o Papa Francisco
aponta.
b) Pluralidade cultural - Como parte desse processo de transição, e devido
ao fenômeno da migração e do deslocamento forçado, a face de Santa
Catarina continua ainda mais multicultural, diversa, composta de
muitas maneiras de pensar, de agir, de julgar, expressar, que
procuram ter um espaço dentro do contexto social. Nem sempre isso
ocorre em uma convivência saudável, mas, pelo contrário, em uma
luta e intolerância, em que, às vezes, as pessoas querem impor sua
própria forma aos outros, ou rejeitar os outros pelo simples fato de ser
diferente. Muitas vezes, transformamos as diferenças em rejeição, em
vez de uma oportunidade de complementaridade, reinando assim a
intolerância que, somada ao individualismo generalizado, é fonte de
conflitos permanentes e de uma cultura de agressividade e violência.
Essas situações, no entanto, não conseguem obscurecer
completamente a riqueza cultural que o estado desfruta devido à
coexistência de múltiplas interpretações da vida, expressões e
iniciativas que fazem de Santa Catarina um estado animado e
vibrante. A contribuição do ensino superior, do progresso tecnológico
e científico, as iniciativas para o desenvolvimento sustentável, a busca
da convivência cidadã na paz e as muitas histórias invisíveis e locais
que tecem uma nova sociedade reconciliada fazem do estado um farol
de esperança para muitos.
c) Desigualdades e injustiças sociais - Estamos preocupados com a triste
situação de injustiça e desigualdade tão difundida nos diferentes
níveis da vida da cidade e do campo; das situações da vida cotidiana
dos cidadãos. As mesmas estruturas políticas e econômicas tendem
mais a servir aos interesses privados do que à busca do bem comum,
da dignidade humana e da criação. Dada a extensão dos casos e a sua
repetição, podemos falar quase de uma anticultura de injustiça, de
corrupção em assuntos públicos, de desonestidade, de insegurança e
de roubo generalizado pela manipulação e abuso mútuo, pela
distribuição insuficiente de recursos econômicos, de bens e serviços.
Essas são situações que geram uma multidão de vítimas, de rostos
sofridos que nos machucam e para as quais não queremos passar
indiferentes. São rostos de pessoas que vivem na rua, dos sem tetos,
de doentes sem cuidados, de pessoas com dependências químicas, de
jovens e adultos desempregados, de idosos abandonados ou
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maltratados, de mulheres vítimas de violência, de famílias divididas,
daqueles que são vítimas de abuso ou violência familiar, dos menos
favorecidos; ou simplesmente faces das vítimas do individualismo
que prevalece e leva à ignorância do valor e dignidade do outro, bem
como da contribuição de cada um para o bem comum. Há também o
rosto de tantos que, por quererem levar uma vida honesta e laboriosa,
com valores, respeitosos das leis e dos outros, são vítimas do ridículo,
da rejeição e da injustiça por parte dos outros.

49 O estado catarinense é o lugar de muitos atores sociais e, ao mesmo
tempo, de milhares de espectadores que, sem um senso de
corresponsabilidade social, reivindicam direitos, mas ignoram seus
deveres e não estão dispostos a contribuir muito em troca. O estado é a
coexistência simultânea de múltiplos municípios rurais e cidades, que se
entrelaçam com a dinâmica da globalização e com os complexos
processos de desenraizamento gerados pela migração e pelo
deslocamento forçado.

50 Ao clamor advindo da realidade catarinense, porém, muitos têm dado
forte testemunho de fé e de compromisso com a verdade e com a justiça.
Ao lado de tantas luzes, a resistência e a resiliência, como capacidades para
não se deixar vencer pelo que degrada as pessoas e o meio ambiente,
mobilizaram o povo e suas lideranças por meio de romarias,
manifestações públicas, passeatas etc. Diante da degradação que se
impõe, a Igreja em Santa Catarina não tem se calado. Antes, tem
procurado, com ousadia e criatividade, reinventar e descobrir caminhos
novos para reconstruir a vida e a paz (DGAE, n. 67).

51 Aliás, assim tem sido a história do povo catarinense, que tem construído
caminhos e alternativas para proteger a vida e organizar-se. O povo
catarinense é herdeiro de uma tradição de resistência. João Maria,
considerado santo pelo povo, e Anita Garibaldi fazem parte desta
memória de resistência popular. Neste esteio, os movimentos populares e
a Igreja em Santa Catarina abrigam os sonhos de vida em plenitude e vão
organizando o povo. Bem recentemente, a 25ª Romaria da Terra e das
Águas trouxe, como grande desafio, as reflexões e partilhou experiências
sobre o resgate das sementes crioulas, sobre a produção e
comercialização de produtos agroecológicos e sobre o “Bem viver”.

52 Diante do conjunto de dramas humanos que Santa Catarina contém, os
habitantes vão gerando dinâmicas de sobrevivência, de superação das
dificuldades e de resistência a elas. É uma forma de eles darem uma
resposta de fé e de compromisso com o Evangelho, diante do clamor que
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se faz ouvir por vida verdadeira, em abundância, com respeito mútuo,
em que todos sejam reconhecidos em sua dignidade e tenham direito a
um espaço de convivência. Há um clamor por uma coexistência pacífica e
respeitosa com todos e com a criação, para que o bem comum oriente
decisões e projetos, rumo a uma sociedade justa, reconciliada, solidária,
que cuida da casa comum (LS) e que, portanto, é capaz de assumir e
refletir a misericórdia que Deus comunicou-nos e que é fonte de salvação
e vida para todos.

53 Todo esse conjunto complexo de processos, interações e redes
simultâneas a que chamamos de Santa Catarina é o espaço social em que
vivemos nossa condição humana e social, cenário em que desenvolvemos
a vocação à vida que recebemos. E, a partir do exercício de nossa
condição humana e de nossa liberdade, os cidadãos são simultaneamente
criadores e repetidores, atores e espectadores, transmissores e receptores,
produtores e resultados, excluídores e excluídos, beneficiários e vítimas.
Este é o contexto em que nos enraizamos como cidadãos, mas, ao mesmo
tempo, em que peregrinamos como cristãos e cristãs. Este é simplesmente
o nosso lar comum, no qual somos chamados a participar como cidadãos
e como discípulos missionários.
Um olhar sobre a cidade10

54 Santa Catarina é um estado essencialmente de população urbana.
Segundo estimativa populacional do IBGE, em 2018, 84% da população
catarinense vivia nas cidades, sobretudo nos grandes centros urbanos.
Mas, como são as cidades, hoje?

55 As políticas públicas efetivadas na maioria das cidades brasileiras, nos
últimos vinte anos, com raras exceções, seguiram a lógica da cidade
mercado e não responderam à maioria das questões e necessidades
urbanas da população. Problemas habitacionais, de mobilidade, de
integração social, de pobreza dos espaços públicos, de violência, entre
outros, estão presentes, de forma cada vez mais crítica nas cidades
brasileiras, e Santa Catarina não é uma exceção.

56 O agir sobre a cidade foi por muito tempo um assunto de especialistas. A
prática urbanística mostrou uma face funcionalista, exacerbando a
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dimensão espacial (num sentido estrito) em detrimento da complexidade.
A cidade deixou de ser uma rica construção, misturando pessoas,
histórias e lugares. O quadro de vida dos habitantes da cidade tem sido
colocado nas mãos de urbanistas, agentes imobiliários e fundiários
transformando, assim, os habitantes em simples usuários. Estes perderam
em expressão e influência sobre a forma da cidade futura, pois foram
substituídos por um processo decisório altamente tecnocrático e baseado
nos princípios do mercado.

57 Em 1968, o pensador francês Henry Lefebvre, frente à enorme capacidade
do poder público em atuar na cidade, se comparado a situações históricas
anteriores, reintroduz a necessidade de uma participação popular na
condução da cidade. Na sua mente, a cidade tem de contribuir para a
qualidade de vida das populações, não só pelas espacialidades que ela
oferece, mas, também, pelo fato dela ser fruto de um processo. É por meio
de um modo mais espontâneo e direto, através da sua prática quotidiana
do espaço ou mesmo de intervenções esporádicas sobre a materialidade
urbana, que o habitante deve envolver-se na confecção da obra. O termo
participação continha, então, um sentido diferente daquele que hoje
possui, notadamente nas políticas contemporâneas destinadas a
democratizar o processo decisório e a ação.

58 Para Henri Lefebvre, o direito à cidade deveria garantir aos moradores da
cidade, entre outras coisas, a possibilidade de se apropriarem do espaço.
“O objetivo desse tipo de possessão [isto é a apropriação] é precisamente
de tornar própria alguma coisa, isto é, de adaptá-la a si e, assim,
transformar essa coisa em um suporte de expressão de si. A apropriação
é, desse modo, simultaneamente uma tomada do objeto e uma dinâmica
de ação sobre o mundo material e social com uma intenção de construção
do sujeito”11.

59 Assim, a crise de um tipo de urbanismo, resultante da crítica da
segregação e da alienação imposta pela concepção abstrata do espaço
urbano, traduz-se por uma reivindicação da participação cidadã. As
necessidades sociais da sociedade urbana estariam à montante do
planejamento das cidades e o planejamento social deveria substituir o
planejamento econômico.

60 Assim, “o direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos:
direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao
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habitar. O direito à obra (a atividade participante) e o direito à apropriação
(bem distinto do direito de propriedade) então implicados no direito à
cidade”12.

61 Por fim, é preciso assinalar que o pensamento de Lefebvre comporta duas
dimensões: “por um lado é um clamor, uma necessidade, e por outro
lado é um projeto utópico de cidade. Na primeira dimensão, estamos
falando da necessidade de todos e de todas de reclamarem, de gritarem,
de demandarem direitos fundamentais para a sua reprodução na cidade.
Estamos falando de todos os direitos: à mobilidade, ao saneamento, à
saúde, educação, à habitação, a falar, a viver, vestir, comer, etc. [...] e isso
se reflete tanto nas disputas em torno da lei - como, por exemplo, o plano
diretor - como também na luta pela apropriação, no sentido de garantir
esses direitos fundamentais. No entanto, esta é apenas uma das
dimensões do direito à cidade. Para Lefebvre, o direito à cidade diz
respeito a poder criar uma cidade totalmente diferente desta, deixar de
ser uma cidade produzida pelo capital e para o capital, e criar uma
cidade que seja produzida para as pessoas. Do ponto de vista lefebvriano,
o direito à cidade é um ideário anticapitalista. Nesse sentido, o direito à
cidade jamais pode ser institucionalizado, jamais pode ser expresso em
uma lei”13.

62 Da forma como as cidades são concebidas, elas apresentam várias
características que condicionam o cotidiano das pessoas e da sociedade
como conjunto:
a) cidades consumidoras de tempo e espaço: ao conceber uma cidade dividida
em zonas diferentes, segundo a função que exercem, o urbanismo
funcionalista não apenas separou as funções, mas igualmente criou
grandes distâncias entre elas. A dispersão urbana vai caracterizar-se
por um avanço da urbanização sobre áreas agricultáveis e naturais,
caracterizando a cidade consumidora de espaço. E vai igualmente
exigir que a população faça diariamente um movimento pendular
entre a periferia e o centro, exigindo grande tempo de deslocamento.
O programa Minha Casa Minha Vida não abandonou este modelo. É
claro que não subestimamos o papel do preço da terra no fenômeno
da dispersão, mas queremos aqui destacar que o pensamento
funcionalista, dentro do urbanismo, ajudou a legitimar esse processo.
Hoje, convivemos com os condomínios fechados (mesmo para a classe
12
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média e em empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida),
naturalizando a separação da função habitar das outras funções
urbanas.
b) cidades construídas para o carro: a cidade idealizada por muitos
urbanistas, no século XX, foi a cidade da máquina. O automóvel foi o
transporte privilegiado, e a cidade ocidental foi construída para o
carro. Toda a infraestrutura urbana centra-se na rua, na avenida, na
autoestrada urbana. A partir dessa infraestrutura, os demais objetos
urbanos são pensados. É evidente que não foi apenas o pensamento
urbanístico que concorreu para isto: nos Estados Unidos, por exemplo,
empresas fabricantes de carros, de pneus e ligadas à produção de
petróleo chegaram a comprar companhias de bondes urbanos para
fechá-las (caso de Los Angeles), destruindo ou dificultando a
possibilidade de transporte público em algumas cidades. No Brasil,
sabemos da opção pela indústria automobilística do governo Juscelino
Kubitschek, sem esquecer a isenção de IPI do Governo Lula na
comercialização de automóveis. Os problemas da mobilidade urbana
que nossas cidades enfrentam hoje são, em grande parte, resultantes
de um passivo de um século de investimento no transporte
individual, criando cidades para os carros que se multiplicaram e
exigem cada vez mais espaço e infraestrutura.
c) cidades segregadas: a naturalização da separação das funções urbanas,
defendida pelo funcionalismo, levou não apenas à segregação
residencial, mas igualmente à segregação do consumo, de espaços
para o tempo livre e até da vida escolar. Não obstante a importância
do papel do preço do solo no processo de segregação socioespacial,
não é negligenciável o papel do pensamento modernista na cultura de
uso do espaço urbano. O Estado, com seu corpo técnico especializado,
desenvolveu políticas públicas, planos diretores, leis urbanísticas que
refletem o pensamento urbanístico hegemônico. No Brasil, ainda é o
pensamento funcionalista que dita as regras na legislação de uso do
solo urbano, onde a separação das funções aparece com força
preponderante, embora hoje mais flexível. Isso se reflete na
localização das residências em locais diferentes de outras funções
(segregação funcional); no uso desses espaços segundo as diferentes
classes sociais (segregação socioespacial); na combinação das duas
formas de segregação: mora-se longe do trabalho e de classes sociais
diferentes; consome-se em locais exclusivos de consumo (shoppings
centers), longe do consumo de outras classes, assim por diante.
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d) cidades que empobreceram os espaços públicos: para muitos planejadores
da cidade modernista, o lugar não construído deveria ser apenas um
lugar de passagem ou um lugar que serviria para separar as funções
urbanas. O resultado foi que a cidade modernista esvaziou o espaço
público em seu conteúdo, como lugar de encontros, de sociabilidade.
Um olhar sobre a cidade catarinense

63 Santa Catarina é um estado com uma rica diversidade étnica, cultural,
econômica, social e histórica. Cada um dos sete milhões de habitantes de
Santa Catarina, cada vida humana, cada história, cada luta, cada drama,
em meio à grande massa, tem seu valor, seu lugar, sua dignidade,
embora nem sempre sejam reconhecidos pelos outros, promovidos ou
protegidos por leis e estruturas sociais. Todos os dias o humano está em
jogo, a vida emerge, faz o seu caminho e triunfa, contra o vento e a maré,
em meio aos mais variados problemas, à multiplicidade de
oportunidades e às muitas circunstâncias adversas em que vivemos.

64 As cidades, também em Santa Catarina, são, hoje, o grande palco da vida.
As maiores cidades são influenciadas e mantêm interações com os
municípios essencialmente rurais. Por sua vez, a vida dos pequenos
municípios é marcada pela mesma dinâmica da cidade. Os municípios
rurais, mesmo tendo suas autonomias administrativas e culturais, não são
compreendidos sem a influência que recebem e as interações que mantêm
com a cidade. E as maiores cidades não são compreendidas sem a
influência e as interações com estes municípios essencialmente rurais.
Porém toda a população é impactada pela cultura urbana.

65 No coração das cidades catarinenses, os grandes acontecimentos ocorrem.
É na cidade que se reproduz a força de trabalho e a exploração, onde
estão as indústrias e o comércio que dinamizam a economia. Nem sempre
as políticas públicas alcançam a todos da mesma forma: os centros são
privilegiados em detrimento das periferias. Há muitos problemas, como
falta de saúde e de saneamento básico, desemprego e salários baixos,
debilidades no sistema de transporte e no campo da educação. Com isso,
os trabalhadores tornam-se presas fáceis da mão de obra barata e salários
baixos. O estado tem uma média salarial que fica entre dois e três salários
mínimos mensais.

66 Apesar de Santa Catarina acompanhar a taxa de urbanização, o estado
carrega uma marca agrícola muito forte. Não há, porém, uma política
agrícola que favoreça a permanência do pequeno agricultor na roça,
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forçando-o ao êxodo ou à adoção de produção da monocultura. Apesar
de, em determinadas regiões, cultivarem predominantemente a soja, o
fumo, o alho ou outros produtos, Santa Catarina tem sentido a expansão
da monocultura do pinus e do eucalipto. Isso traz duas consequências
para toda a população: o encarecimento dos alimentos e um rastro
destrutivo para a terra e para as águas.

67 A realidade urbanística, como anteriormente referido, repercute
fortemente no cotidiano das pessoas. Se refletirmos sobre a realidade
catarinense na sua relação com a cidade, verificamos elementos de ordem
social e econômica que são agravados por questões urbanísticas. Santa
Catarina é um estado essencialmente de população urbana, com uma
distribuição territorial ainda equilibrada, mas em processo de
litoralização e que começa a formar núcleos de grande concentração
populacional. Florianópolis e Joinville juntas somam mais de um milhão
de habitantes.

68 A educação, elemento fundamental do desenvolvimento humano,
apresenta um perfil muito diferenciado no território estadual. Em Santa
Catarina, ela apresenta características essencialmente urbanas: 92,8%
alunos de 0 a 17 anos frequentam escolas em meio urbano 14.

69 O ensino é, predominantemente público, representando mais de 85% das
matrículas no estado. No entanto, há regiões em que o ensino privado
tem até 25% do total dos alunos (grande Florianópolis), contribuindo
para a segregação social e para o aumento dos deslocamentos urbanos, à
medida que a escola privada não tem critério de localização territorial,
como na escola pública, onde o aluno deve frequentar preferencialmente
a escola mais próxima de seu local de moradia.

70 A falta de locais adequados para moradia constitui um grave problema
para uma parte considerável da população das cidades catarinenses.
Atualmente, o déficit absoluto, em Santa Catarina, é de 167.793 unidades,
o que equivale ao índice relativo de 7,3%. O déficit observado na área
urbana é de 150.173 unidades e, na área rural, de 16.835 unidades. O
estado possui ainda 36.359 moradias classificadas em situação precária 15.
Cidades ricas, como Blumenau e Florianópolis, apresentam altos índices
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de favelização e há muito tempo o estado não apresenta uma política
forte de combate ao déficit habitacional.

71 Outro fenômeno importante ligado à falta de moradias é a especulação
imobiliária que mantém muitos imóveis fechados, esperando valorização
em detrimento de muitas famílias sem moradias. Há cidades, como
Florianópolis, onde o número de imóveis fechados (não considerando as
residências secundárias, como casas de praia) é muito superior ao déficit
de moradias, caracterizando cidades com muita gente sem casa e muita
casa sem gente.

72 A crise econômica, em nível mundial, repercute fortemente nas cidades
brasileiras e catarinenses. Hoje, no Brasil, são mais de 13 milhões de
pessoas que procuram emprego e mais de 25 milhões que desistiram de
procurá-lo. Apesar de Santa Catarina apresentar índices de desemprego
inferiores a outros estados brasileiros (em torno de 7%), sua população
sofre com a crise e procura alternativas para sobrevivência como o
subemprego, a mendicância etc.

73 Uma das manifestações urbanas deste fenômeno é o crescente número de
pessoas que passam a dormir e viver em espaços públicos, sem domicílio
fixo, constituindo uma importante população em situação de rua, com
números que ultrapassam a 100 mil pessoas no Brasil. A miséria cresce na
população urbana, deixando ainda mais evidente a insuficiência das
políticas públicas de assistência social.

74 A violência urbana também apresenta indicadores preocupantes em
Santa Catarina e tem aumentado nos últimos anos. O Atlas da Violência
2018, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), e o Fórum
Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) indicam que, considerando a taxa
de homicídios por 100 mil habitantes, o estado teve uma variação de 27%
nos últimos dez anos (de 11,2 em 2006 para 14,2 em 2016). Em números
absolutos, foram 666 mortes, em 2006, e 984 em 2016, cuja variação passa
para 47,7%.

75 Dentre os casos de homicídios, o feminicídio é particularmente alto,
sendo que, em 2017, aconteceu, em média, um feminicídio por semana.
No entanto, a violência não se apresenta de forma homogênea no
território urbano: é nas periferias pobres que as pessoas estão mais
vulneráveis e sujeitas a ações violentas, tanto da criminalidade quanto
das ações seletivas das políticas públicas repressivas. A violência urbana
também tem CEP.
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76 O estresse causado pela vida urbana, o sedentarismo, o tempo perdido
nos congestionamentos, a poluição das cidades tem igualmente uma
repercussão importante na vida das pessoas. Nesse sentido, as políticas
públicas de saúde desempenham um papel fundamental.

77 Em Santa Catarina, busca-se que o espaço público seja respeitado e, ao
mesmo tempo, interesses privados sejam impostos às políticas públicas
(CF 2019). O espaço público é um local para os conselhos de jovens, que
buscam a participação dos jovens como sujeitos sociais e, ao mesmo
tempo, um local que tolera as políticas de higienização e extermínio que
extinguem as vidas de outros jovens. É um lugar que busca reconstruir a
diversa memória histórica catarinense e, ao mesmo tempo, em que nossa
história é esquecida mais rapidamente, enfrentando um futuro incerto. É
também um lugar que goza dos benefícios da ciência e tecnologia, e onde
mais vemos os efeitos da grande desumanização. Constituiu-se em uma
grande rede de interações, transações e comunicações, mas também uma
massa indiferente que vive e sofre em solidão.

78 Não menos importante, o esgotamento existencial, a depressão, e até o
suicídio estão muito presentes em nosso estado. De acordo com os dados
da Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa
suicida-se no mundo e estima-se que, anualmente, mais de 800 mil
pessoas morrem por suicídio. O Boletim Epidemiológico de Tentativas e
Óbitos por Suicídio no Brasil apontou uma grave situação relacionada ao
suicídio em Santa Catarina: a região Sul, da qual o estado faz parte,
apesar de concentrar apenas 14% da população do país, concentra 23%
dos registros de suicídio no Brasil16.

79 As cidades também apresentam um passivo ambiental importante. A
mineração no sul do estado, por exemplo, deixou marcas impactantes,
atingindo diretamente a vida de milhares de pessoas. A suinicultura, no
meio oeste e oeste, também tem repercussões ambientais importantes.
Dentre os potenciais poluidores da água, o esgoto sanitário, quando não
corretamente tratado, é um dos maiores vilões. Em Santa Catarina, menos
de 18% da população é beneficiada com a coleta do esgoto sanitário e do
total coletado, menos de 22% recebe tratamento adequado antes de ser
devolvido à natureza. A municipalização dos serviços de tratamento de
esgoto e de distribuição de água é um caminho, segundo especialistas,
para a privatização do setor.
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80 Há ainda um grande caminho a percorrer na questão do destino final de
resíduos sólidos, com a necessidade de uma política eficiente de
reciclagem e de implantação de substituições dos chamados lixões por
aterros sanitários. A proteção dos mananciais, principalmente dos dois
grandes aquíferos do estado (Serra Geral e Guarani), precisam de
políticas públicas determinadas, pois o abastecimento de água em nossas
cidades pode estar comprometido em curto prazo. A questão da poluição
atmosférica é igualmente importante. O alto índice de motorização com
combustível fóssil dos veículos utilizados nas cidades catarinenses traz
consequências importantes para a saúde das pessoas que vivem nas
cidades.

81 Por fim, mas não menos importante, é a condição dos imigrantes,
principalmente venezuelanos e haitianos, que têm chegado em maior
número ao estado nos últimos anos. Muitos deles são explorados e não
têm uma vida digna, não obstante sua formação em seus países de
origem. Também para eles a assistência social do poder público é
deficiente.

82 Do ponto de vista do fluxo migratório no Brasil, Santa Catarina está
numa condição de destaque, sendo o estado que mais recebeu migrantes
internos no país em 2013. Outro fator ligado à demografia diz respeito à
migração interna no estado, que apresenta uma forte litoralização, ou
seja, os municípios localizados no litoral ou próximos dele têm um
aumento (alguns significativo) de população e os municípios localizados
no extremo oeste do estado apresentam um crescimento negativo de
população.

83 Portanto, o nosso olhar sobre Santa Catarina leva-nos a perceber que a
cultura urbana, presente no campo e na cidade, tornou-se desafio para a
nossa missão. As ameaças e riscos do presente podem ser
desestabilizadores, mas também podem ser ocasião e ponto de partida de
uma renovação. Nada justifica a desesperança. Nem antes estávamos tão
bem, nem agora estamos tão mal. Os tempos atuais não são menos
favoráveis ao anúncio do Evangelho do que os tempos de nossa história
passada. A carta programática do Papa Francisco Evangelii Gaudium
apresenta as culturas urbanas como um dos principais desafios atuais
para o anúncio do Evangelho (EG, n. 71-75). No Brasil, o XIV Intereclesial
de CEBs enfrentou o tema dos desafios do mundo urbano. As Diretrizes
Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (2019-2023) foram
atualizadas com o foco na cultura urbana. A Igreja, no Brasil, escolheu a
pastoral urbana como eixo da sua missão evangelizadora. Vamos, passo a
passo, trabalhando juntos e com a paciência do Evangelho.
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CAPÍTULO 2

O PARADIGMA DA AÇÃO
EVANGELIZADORA EM
SANTA CATARINA
“Chegou perto dele, viu-o e
moveu-se de compaixão”.
Lucas 10,33
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O SAMARITANO SOLIDÁRIO
Lucas 10,25-37

25Um

doutor da Lei se levantou e, para experimentar Jesus, perguntou:
“Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna?”
26Jesus lhe disse: “O que está escrito na Lei? Como lês?”
27Ele respondeu: “Amarás o Senhor, teu Deus,
de todo o teu coração, com toda a tua alma,
com toda a tua força e com todo o teu entendimento;
e a teu próximo como a ti mesmo!”
28Jesus lhe disse: “Respondeste corretamente. Faze isso e viverás”.
29Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: “E quem é o meu próximo?”
30Jesus retomou: “Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e
caiu nas mãos de assaltantes que lhe arrancaram tudo,
espancaram-no e foram-se embora, deixando-o meio morto.
31Por acaso descia por aquele caminho um sacerdote,
mas ao ver o homem, passou longe.
32Assim também um levita: chegou ao lugar,
viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado.
33Um samaritano, porém, que estava viajando, chegou perto dele e,
ao vê-lo, moveu-se de compaixão.
34Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho.
Depois, colocou-o sobre seu próprio animal
e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele.
35No dia seguinte, pegou dois denários e deu-os
ao dono da hospedaria, recomendando:
‘Cuida dele, e o que gastares a mais, eu o pagarei quando eu voltar’.
36No teu parecer, qual dos três fez-se o próximo do
homem que caiu nas mãos dos assaltantes?”
37Ele respondeu: “Aquele que usou de misericórdia para com ele”.
Então Jesus lhe disse: “Vai e faze o mesmo”.
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84 Santa Catarina e sua vida cotidiana, além de ser o lugar de raízes e
passagem de milhões de habitantes, nossa terra e o espaço que
construímos, é também o lugar da experiência do encontro com Deus.
Nosso estado, em meio a suas alegrias e tristezas, suas esperanças e
dores, é o lugar da presença salvífica de Jesus, que está expandindo, na
força do Espírito, seu projeto do Reino, um projeto de misericórdia, que
não é outro senão o Reino de Deus. É um projeto que encontra sua plena
realização no futuro, mas já está acontecendo entre nós, como uma
antecipação que desperta a esperança e dá-nos as razões para enfrentar o
tempo presente e os desafios que nos são propostos. É um projeto do qual
a Igreja é semente e fermento.

85 Santa Catarina, por ser o nosso lugar de raízes e passagem, é também a
nossa Galileia para a qual somos enviados como comunidade de
discípulos missionários de Jesus Cristo e com a qual nos sentimos íntimos
e verdadeiramente solidários. Não há nada verdadeiramente humano
que aconteça, neste lugar, que não encontre eco em nosso coração. Diante
disso, reconhecemo-nos como cidadãos, mas, ao mesmo tempo,
evangelizadores de nossa própria realidade; reconhecemo-nos como uma
comunidade que precisa ser evangelizada em sua realidade urbana, rural
e cidade, mas, ao mesmo tempo, evangelizadores, chamados a tomar
posição diante da nossa realidade como um fermento do Reino, sal e luz,
humildes servos do Reino de Deus, já presente e atuante em nosso meio.

86 Para evangelizar no estado de Santa Catarina, devemos primeiro deixarnos ser evangelizados pelo povo a quem evangelizamos. Não o
consideramos como um simples recipiente da missão, mas como um
verdadeiro interlocutor, porque reconhecemos a sua justa autonomia,
fruto do esforço humano diário, mas também como um lugar da presença
e obra da Trindade, que devemos discernir e apoiar. A cidade, como o
campo, tem muito a nos ensinar sobre o ser humano e sobre o próprio
Deus, e é por isso que os valorizamos como interlocutores, e como
lugares do diálogo salvífico de evangelização.

87 Os espaços seculares também são um lugar da Epifania de Deus,
possibilidade de manifestação e encontro com o Senhor e, portanto, têm o
poder de nos evangelizar. Mais do que os espaços tradicionalmente
sagrados, Jesus passou a fazer o bem através de casas e ruas, pelas praias,
montanhas e desertos... Assim, ele encontrou-se com Maria Madalena,
com Zaqueu, com a sogra de Pedro, com Bartimeu, com a viúva de Naim,
com os leprosos... “A fé ensina-nos que Deus vive na cidade, no meio das
suas alegrias, desejos e esperanças, bem como das suas dores e
sofrimentos. As sombras que marcam o cotidiano das cidades, como a
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violência, a pobreza, o individualismo e a exclusão, não nos impedem de
buscar e contemplar o Deus da vida também em ambientes urbanos”
(DA, n. 514). A cidade, como obra humana que responde à profunda
vocação do ser humano de conviver com os outros e de construir projetos
de vida com os outros, não pode ser considerada por si só como um lugar
oposto ou adverso à vida e à fé. Pelo contrário, a cidade oferece-nos
muitas oportunidades de encontro com os outros, para promover a
dimensão transcendente das pessoas e, em geral, um desenvolvimento
humano abrangente, sustentável e condizente com o Evangelho.

88 O campo e sua cultura rural em transição é também o lugar da presença
do Senhor, a partir da experiência dos valores tradicionais e do modo
como começam a ser modificados pelo encontro, de muitas formas
desiguais, com as culturas da cidade. Os dramas humanos e sociais que
nossos agricultores sofrem, neste momento, estão igualmente no coração
do Senhor e clamam por Redenção. O Reino de Deus também se expande
na cultura do campo, sob outras lógicas e por meio de outras mediações;
também aí a Igreja procura colocar-se a seu serviço.

89 Não se trata de comparar ou julgar qual experiência é mais autêntica, já
que atualmente é uma falsa oposição contrastar a cidade com o rural, pois
suas interações são enormes. São simplesmente dois territórios humanos
nos quais a graça do Senhor foi e é igualmente frutífera.

90 Em meio a esse contexto histórico de Santa Catarina, cidade e campo,
reconhecemos que as palavras com as quais Jesus iniciou sua ação
evangelizadora são muito atuais: “Chegou a hora, o Reino de Deus está
próximo: arrependam-se e acreditem no Evangelho” (Mc 1,15). É esta
convicção de fé sobre a presença amorosa, libertadora e misericordiosa de
Jesus Cristo e do seu Espírito, em cumprimento da vontade salvadora do
Pai, no meio do nosso complexo espaço de vida, que move os nossos
corações para que sejamos discípulos missionários a serviço do Reino.

91 Em especial, sentimo-nos chamados e desafiados pelos gritos de
libertação, de verdadeira vida, de transformação das situações atuais de
exclusão e desumanidade que existem em nossa região e perante as quais
o Senhor e seu Reino são constituídos na esperança de salvação. Como
enviados de Jesus, portadores de uma Boa Nova de verdadeira vida, de
autêntica humanidade, queremos estar perto de nossos irmãos e irmãs e
sermos instrumentos de sua misericórdia e comunhão. Santa Catarina énos apresentada como o campo para o qual somos enviados a semear a
Palavra, a base que deve ser cultivada com o trabalho diário, num sincero
esforço de uma nova evangelização, “com novo ardor, novos métodos e
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novas expressões” (São João Paulo II), na certeza de que a graça de Deus
suscitará frutos de vida em abundância.
A parábola do samaritano solidário

92 A parábola de Jesus sobre o samaritano solidário (Lc 10,25-37), pareceunos singularmente adequada para interpretar os chamados que Deus faznos sobre o ser e o fazer da nossa Igreja em Santa Catarina, no seu
presente e para o seu futuro. São imagens que nos inspiram a cumprir
fielmente a nossa vocação e missão de ser, em Cristo, Sacramento da
Salvação, e possibilita-nos a contemplar a pessoa e a prática de Jesus
numa sociedade profundamente marcada por contrastes sociais.

93 O que devemos fazer? Na obra de Lucas, encontramos seis momentos em
que aparece essa pergunta (Lc 3,10-14; 10,25; 18,18; At 2,37; 16,30; 22,10).
Esse questionamento revela a disposição de colocar em prática as
orientações que o discípulo missionário vai receber de seu mestre. Indica
a necessidade de conversão, como aconteceu com Saulo de Tarso ao
encontrar-se com o Ressuscitado, conforme ele mesmo testemunhou
perante os judeus de Jerusalém: “Caí ao chão e ouvi uma voz que me
dizia: ‘Saulo, Saulo, por que me persegues?’ Respondi: ‘Quem és,
Senhor?’ Ele me disse: ‘Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás
perseguindo’. Eu prossegui: ‘Que farei, Senhor?’ O Senhor me respondeu:
‘Levanta-te e entra na cidade de Damasco’” (At 22,10).

94 Também os habitantes da cidade de Jerusalém, ao ouvirem o discurso de
Pedro após o Pentecostes, perguntaram: “O que devemos fazer, irmãos?”
(At 2,37). Do mesmo modo, em Filipos, ao se dar conta da libertação
milagrosa de Paulo e Silas, o carcereiro pergunta-lhes: “Senhores, que
devo fazer para ser salvo?” (At 16,30). No Evangelho de Lucas, é o povo,
os publicanos e os soldados que fazem a mesma pergunta a João Batista
(Lc 3,10-14). Para cada grupo específico João responde especificamente,
orientando-os a endireitar o caminho de acordo com o contexto vivencial
de cada um.

95 Ainda no Evangelho de Lucas, aparecem outros dois momentos, sendo a
pergunta agora dirigida a Jesus por um legista (10,25) e por um certo
homem de posição (18,18). São duas personagens, pertencentes à elite
religiosa e econômica de Israel, que se dirigem-se ao Mestre não
propriamente com a intenção sincera de aprender, mas para experimentá-lo
como fez o doutor da lei ou para bajulá-lo e angariar a sua benevolência
como fez o rico, chamando-o de bom mestre, o que faz Jesus retrucar: “Por
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que me chamas de bom? Ninguém é bom senão Deus” (18,19). Ambos
manifestam esta preocupação: O que fazer para herdar a vida eterna?

96 Lucas, para além das intenções dos dois interlocutores, está interessado
em apontar para as comunidades cristãs de sua época o verdadeiro
caminho a ser seguido, conforme os ensinamentos de Jesus de Nazaré:
refere-se à prática do amor fraterno, prioritariamente com as pessoas em
situação de necessidade. A parábola do samaritano solidário é o
paradigma da ação evangelizadora da Igreja em Santa Catarina e oferecenos indicações básicas para a nossa missão.

97 A pergunta do doutor da lei: “Mestre, o que devo fazer para herdar a
vida eterna?”, poderia constituir-se numa ótima oportunidade para Jesus
explicitar suas convicções de um bom judeu, conhecedor das leis e
tradições constitutivas do povo de Israel. Jesus, porém, não entra por este
caminho. Devolve-lhe a pergunta: “O que está escrito na lei? Como lês?”
A resposta é de quem tem o catecismo bem decorado. O legista recita não
só o Shemá, Israel (Dt 6,5), declaração básica do monoteísmo israelita, mas
acrescenta a referência ao próximo (Lv 19,18). Jesus reconhece:
“Respondeste corretamente”. O advérbio grego orthos (corretamente)
mostra a competência admirável daquele teólogo, especialista em
Sagrada Escritura. É uma competência, porém, no nível do saber.

98 O doutor da lei representa aqueles que desejam saber autorizadamente o
que é correto. Julgam que a religião está basicamente no conhecimento
das normas. Por isso, é preciso aprender e ensinar, refletir e debater,
esclarecer e procurar esclarecimentos, ler e ouvir bastante... Quem sabe e
está esclarecido é fiel à religião. Jesus, porém, o exorta à prática: “Faze
isso e viverás”. Enquanto o legista conhece a teoria de forma correta,
Jesus remete à prática correta. Não fala explicitamente de vida eterna,
principal preocupação daquele doutor descomprometido com a sua
realidade, mas reafirma o caminho da vida pelo amor a Deus e ao
próximo. E “quem é o meu próximo?”, continua a questionar o legista,
querendo justificar-se.

99 Jesus responde-lhe por meio de uma parábola, método pedagógico muito
conhecido pelos mestres de Israel, com o objetivo de levar os ouvintes a
conclusões próprias. Era bastante comum, nas histórias rabínicas da
época, apresentar, como personagens centrais, o sacerdote, o levita e um
israelita modelar. Jesus, no entanto, na parábola, substituiu o israelita por
um samaritano.
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100 A parábola inicia com a apresentação de um homem que fora espancado e
despojado de seus bens, encontrando-se semimorto à beira do caminho. É
uma pessoa sem nome, representando todas as pessoas em situações
parecidas, e todos os seres humanos em sua trajetória ao longo do tempo.
Retrata a fragilidade humana. É um ser humano, vítima de assalto e
descartado pelos assaltantes. De onde lhe poderá vir socorro? Quem
estará em condições de ajudá-lo?

101 O sacerdote e o levita seguiram, com rigor, a lei de pureza que proibia
tocar em pessoa ferida (Nm 5,1-4). Fiéis ao que correspondia à sua função
religiosa, prosseguem em seu caminho, fechando os olhos e o coração à
realidade na qual se encontrava aquela pessoa. Ambos viram o homem
abandonado e passaram adiante pelo outro lado.

102 Diferente, porém, é a atitude do samaritano, pertencente ao povo mais
odiado pelos religiosos judeus. É do meio deste povo desprezado que
Jesus extrai o modelo de amor a Deus e ao próximo. A figura do
samaritano, que Lucas insere nesta parábola da solidariedade, é a
descrição figurada da própria pessoa de Jesus. Sua vida foi pautada por
atitudes samaritanas. Por isso, o Senhor da Vida, na figura do samaritano
solidário, mostra-nos o caminho que pode ser aplicado perfeitamente à
ação evangelizadora da Igreja. É o paradigma que desejamos seguir no
Regional Sul 4.
a) Certo samaritano em viagem - Não sabemos exatamente de onde ele veio
e para aonde vai. Tem seus planos. No entanto, ao ver o ferido,
procura dedicar-lhe atenção e oferecer-lhe cuidados. Jesus e seus
discípulos assumiram um estilo de vida itinerante como portadores da
paz e do amor. Caminhar foi o modo escolhido para encontrar-se com
as pessoas, dialogar com elas e propagar a Boa Notícia da Salvação
(DGAE, n. 74).
O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, lembra-nos que “na Palavra
de Deus, aparece constantemente este dinamismo de ‘saída’, que Deus
quer provocar nos crentes”. Assim foi com Abraão, com Moisés, com
Jeremias, com Jesus e com seus discípulos. “Hoje todos somos
chamados a esta nova ‘saída’ missionária. Cada cristão e cada
comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede,
mas todos somos convidados a aceitar esta chamada: sair da própria
comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que
precisam da luz do Evangelho” (EG, n. 20). A Igreja, peregrina neste
mundo, deve cultivar a disposição de ser incomodada e, se preciso for,

47

de mudar de planos, tendo em vista as exigências do mandamento do
amor a Deus e ao próximo.
b) Chegou junto dele, viu-o e moveu-se de compaixão - Três verbos que
condensam a prática de Jesus junto às pessoas em situação de
necessidades. O sacerdote e o levita não o fizeram porque se
mantiveram fiéis às normas do sistema religioso oficial. Deviam evitar
qualquer espécie de contaminação. Há uma clara oposição entre o
Templo (o lugar considerado a morada oficial de Deus) onde o levita e
o sacerdote prestavam serviço e o lugar da pessoa marginalizada. É
este ser humano, na verdade, o lugar onde Deus manifesta a sua
presença compassiva, através de um samaritano: “Viu-o, chegou junto
dele e moveu-se de compaixão”. O verbo grego splanchnizomai designa
o sentimento que nasce de uma comoção visceral, mexendo com o
mais profundo do ser. Designa perfeitamente a misericórdia de Jesus,
Deus encarnado na situação da humanidade sofrida.
Os três verbos fazem lembrar o Deus do Êxodo que viu, ouviu e desceu
(Ex 3,7-9) para libertar o povo da escravidão do Egito e conduzi-lo a
uma terra sem males. São verbos definidores da missão própria das
comunidades eclesiais missionárias, convocadas a chegar junto uns aos
outros, promovendo condições para uma vida digna sem exclusão.
Reunidas em nome de Jesus “vencem o anonimato e a solidão,
promovem a mútua ajuda e se abrem para a sociedade e para o
cuidado da Casa Comum” (DGAE, n. 84).
c) Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho - Só quem se
aproxima tem condições de conhecer a situação do outro. Não basta
ver, como viu o mestre da lei, interlocutor de Jesus, e como viram o
sacerdote e o levita. Enquanto estes se comportavam como pessoas de
bem, segundo as normas institucionais, jamais poderiam compreender
profundamente o valor da vida humana. Eram pessoas que pautavam
suas vidas de acordo com o oficialmente determinado. Assim,
servindo à instituição, esqueciam-se do essencial: a misericórdia. Cegos
guiando outros cegos não enxergavam além dos seus próprios interesses
e conveniências.
Diferente é a atitude do samaritano: dobra-se sobre o necessitado e
cuida de suas chagas. O óleo e o vinho que trouxera para o seu bemestar são utilizados para limpar os ferimentos e aliviar as dores
daquele desconhecido. Amar a Deus e ao próximo não se resume a
uma questão de sentimentos. A compaixão torna-se ação processual
para salvar a vida do que fora despojado, espancado e deixado
semimorto. Para isso, o samaritano dedica-lhe o seu tempo, reformula

48

os seus planos e oferece-lhe os seus bens. Jesus, conhecedor da
realidade do seu tempo, sabe quem são os assaltantes do povo,
disfarçados em gente boa. Quando chegam junto às pessoas não o
fazem para cuidar de suas feridas e, sim, para devorar os seus bens
(Lc 20,47). Jesus propõe outro caminho, indica outro comportamento:
a misericórdia como princípio de atuação e de ajuda solidária a quem
sofre. A misericórdia faz ultrapassar as barreiras étnicas, sociais,
religiosas e de gênero.
d) Colocou-o em seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe
cuidados - Segundo a proposta de Jesus, o amor ao próximo,
inseparável do amor a Deus, envolve total comprometimento. Não
pode ser parcial, abarca a totalidade do ser humano. O
comprometimento implica também a administração dos bens
materiais, tendo em vista a justiça social. O samaritano disponibiliza
seus recursos com o objetivo de resgatar a vida daquela pessoa
despojada. Está pessoalmente envolvido com aquele ser humano sem
nome, sem palavra, sem reação. Conduz-lo à hospedaria: lugar de
acolhida, de recuperação e de cultivo da vida com dignidade. Lugar
onde todos são recebidos: é o que indica a etimologia da palavra grega
para hospedaria (pandechomai), formada por dois termos: pan (todos) e
dechomai (receber).
e) No dia seguinte, tirou dois denários, deu-os ao hospedeiro, dizendo: ‘Cuida
dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei’ - Os dois denários
são o equivalente ao pagamento de duas diárias. Não teria já se
dedicado suficientemente este samaritano? Lucas quer levar seus
leitores à exata compreensão da prática de Jesus: liberto do rigorismo
da lei, do ritualismo e das instituições proibitivas ele assume uma
religião do bom senso, da solidariedade, da misericórdia e do amor
com todas as implicações que disso decorrem.
Por isso, o samaritano voltará à hospedaria para cobrir todas as
despesas e, certamente, para verificar a qualidade do tratamento que
estaria sendo aplicado. O empenho pelas condições de vida e
dignidade para cada ser humano exige um comprometimento até o
fim. Jesus vem inaugurar uma nova história: trata-se de um
movimento pelo qual nós mesmos fazemo-nos próximos dos
necessitados e excluídos. É um movimento que deve empenhar-nos
inteiramente na fidelidade ao seguimento de Jesus. Em última análise,
nas entrelinhas da parábola, Jesus interpela ao doutor e, por extensão,
a cada um de nós: O que você está fazendo para tornar-se próximo de quem
sofre?
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A hospedaria: imagem das comunidades eclesiais missionárias

103 A parábola termina quando a pessoa ferida chega à hospedaria, com a
ajuda do samaritano. É o lugar central e de fundamental importância
neste processo de salvamento, uma vez que aí a pessoa necessitada
receberá tudo o que for necessário para sua cura total. Atualmente, a
hospedaria é a comunidade eclesial missionária, lugar central e de
fundamental importância, lugar onde o Divino Samaritano continua a
exercer sua ação salvadora, dialogando, ensinando, perdoando, curando,
libertando, promovendo relações de justiça e de fraternidade. Através da
comunidade eclesial missionária, Jesus faz-se solidário com todas as
pessoas assaltadas e que se encontram quase mortas às margens da nossa
realidade urbana.

104 As primeiras comunidades cristãs reuniam-se nas casas, onde todos,
independentemente da etnia, do gênero ou da condição social, sentiam-se
hospedados, membros de uma família para além dos laços de sangue: a
família de Deus. “Ninguém considerava exclusivamente seu o que
possuía, mas tudo entre eles era comum e não havia necessitados entre
eles” (At 4,32-35). O estilo de vida dos cristãos e cristãs não os segregava
dos demais habitantes das cidades. Inseridos no mundo, buscaram
testemunhar o evangelho por meio da fidelidade aos ensinamentos dos
apóstolos, da comunhão entre seus membros, da hospitalidade, das
orações em comum e da caridade, comprometidos com o Reino de Deus
(DGAE, n. 73-81).

105 Do mesmo modo, à maneira da hospedaria da parábola, as comunidades
eclesiais missionárias são formadas por pessoas discípulas missionárias
de Jesus Cristo nos condomínios, nas ruas, nos grupos por afinidades,
nos bairros, nas aldeias... Caracterizam-se como comunidades de portas
abertas para acolher a todos e para sair ao encontro das pessoas, para
amá-las em suas realidades e para promover o ecumenismo e o diálogo
inter-religioso. São lugares da Iniciação à Vida Cristã, da Celebração
Eucarística, do compromisso com os pobres, da abertura aos jovens
(ChV), da atenção especial às crianças e pessoas idosas, do anúncio do
Evangelho da família (AL) e do cuidado da Casa Comum (LS). Atuam em
rede - comunidade de comunidades (Documento 100 da CNBB) - e em
comunhão com a diocese através dos Conselhos de Pastoral nos diversos
níveis.

106 Os ministros ordenados são os cuidadores e animadores das
comunidades eclesiais missionárias, promovendo a unidade na
diversidade de grupos, associações, movimentos e serviços, numa salutar
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e efetiva descentralização. E os cristãos leigos, especialmente as mulheres,
coordenam essas comunidades. O patriarcalismo, próprio da cultura
judaica e greco-romana, foi convertido pelo amor numa ordem fraterna,
com a participação ativa das mulheres, já desde o grupo de seguidores de
Jesus do qual elas fizeram parte (Lc 8,1-3). O Papa Francisco recorda e
incentiva a presença da mulher na vida da Igreja: “Vejo, com prazer,
como muitas mulheres partilham responsabilidades pastorais juntamente
com os sacerdotes, contribuem para o acompanhamento de pessoas,
famílias ou grupos e prestam novas contribuições para a reflexão
teológica. Mas ainda é preciso ampliar os espaços para uma presença
feminina mais incisiva na Igreja” (EG, n. 103).

107 As pequenas comunidades eclesiais missionárias, em que as CEBs são
uma de suas expressões, são os frutos maduros ao desafio irrenunciável
da conversão pastoral e prioridade da ação evangelizadora da Igreja em
Santa Catarina, presente numa cultura cada vez mais urbana (DGAE, n.
36). Portanto, a conversão pastoral implica a formação de pequenas
comunidades eclesiais missionárias nos mais variados ambientes. A ação
missionária propõe uma experiência de Igreja que seja comunitária em
oposição a uma fé que é vivida de forma “privatizada”. Cada
comunidade é desafiada a encontrar caminhos práticos para que todos os
cristãos vivam a missionariedade. A comunidade eclesial que assume sua
responsabilidade missionária é convocada a interagir com os
interlocutores da missão em seus diversos âmbitos:
a) os que frequentam regularmente a comunidade e os que conservam a
fé católica, mesmo sem participar assiduamente para que possam
perseverar e comprometer-se missionariamente;
b) os que foram batizados, porém não vivem mais de acordo com sua fé
para reascender o desejo de conversão verdadeira ao evangelho;
c) os que não conhecem Jesus Cristo ou que o recusaram no desejo de
partilhar a experiência do encontro com Cristo e o anúncio do
Evangelho destinado a todos (DGAE, n. 37).

108 A Igreja em Santa Catarina, em sintonia com as Diretrizes Gerais da Ação
Evangelizadora da Igreja no Brasil, apresenta quatro pilares sobre os
quais se alicerçam as comunidades eclesiais missionárias, configuradas
como: casa da Palavra, do Pão, da Caridade e da Missão (DGAE, n. 8287). Essas comunidades podem oferecer, nesse contexto urbano, meios
adequados para o crescimento na fé, para o fortalecimento da comunhão
fraterna, para o engajamento de seus integrantes na missão e para a
renovação da sociedade (DGAE, n. 33).
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a) Casa da Palavra - Um dos pilares que sustentam a comunidade eclesial
missionária é o da Palavra: iniciação à vida cristã e animação bíblica
da vida e da pastoral. Foi a Palavra contida na Sagrada Escritura que
embasou o diálogo de Jesus com o doutor da Lei, desdobrando-se
num ensinamento fundamental: Palavra e Ação são inseparáveis. Os
Atos dos Apóstolos relatam que os cristãos, reunidos nas casas,
ouviam juntos a Palavra, conscientes de que a fé provém da escuta e
provoca discernimento, conversão e adesão a Jesus Cristo. A partir da
experiência de vida fraterna e da escuta da Palavra, as pessoas eram
introduzidas no processo de iniciação à vida cristã, culminando com o
Batismo, pelo qual somos configurados a Cristo e inseridos no seu
corpo, a Igreja.
A iniciação à vida cristã fundamenta-se na Sagrada Escritura e na
Liturgia e precisa levar em conta as etapas que lhe são próprias: o
querigma, o catecumenato, a purificação-iluminação e a mistagogia,
educando para o compromisso comunitário e social. A iniciação à
vida cristã e a Palavra de Deus estão intimamente ligadas e devem ser
assumidas com decisão, coragem e criatividade. A leitura orante da
Palavra de Deus deve ser incentivada de maneira especial, pois mais
do que estudo ela conduz à prática da oração, à intimidade com Jesus
Cristo e à adesão ao seu modo de ser, de pensar e de agir como
inspiração ao compromisso comunitário e social (DGAE, n. 88-92).
b) Casa do Pão - Outro pilar que sustenta a comunidade eclesial
missionária é o do Pão, que se expressa pela liturgia e espiritualidade,
de modo todo especial, pela celebração da Eucaristia. Os primeiros
cristãos, nas casas, eram orientados a tomarem consciência de que a
participação na Ceia do Senhor demandava a comunhão entre todos
(1Cor 11,17-32). A Celebração Eucarística, memorial da Páscoa do
Senhor, banquete fraterno e penhor da vida definitiva, devia ser
precedida e sucedida pela partilha da vida, do perdão mútuo e dos
bens, sinal de compromisso com o projeto do Reino de Deus,
conforme os ensinamentos e a prática de Jesus. É exatamente o que fez
o samaritano da parábola: partilhou sua vida e seus bens em benefício
da pessoa necessitada. Cuidou da vida ameaçada com gestos
concretos e com expressão de plena gratuidade. A comunidade
eclesial missionária é a casa que nutre seus filhos e filhas não só
através da partilha de alimentos, segundo a necessidade de cada um,
mas também pela oração enraizada na Palavra de Deus, animando e
fortalecendo a espiritualidade do seguimento de Jesus.
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A ação evangelizadora não substitui a oração. Pelo contrário, a ação
evangelizadora deve decorrer da oração e conduzir a ela. Superamos,
assim, as tentações ao ativismo, à vaidade, à ambição, ao desejo de
poder, ao clericalismo e outras doenças que atrapalham a
evangelização. Merece destaque a piedade popular como força
evangelizadora. No meio do pluralismo de ofertas religiosas, próprio
da cultura urbana, é necessário ter atenção para os riscos de
instrumentalização, mas também reconhecer o caráter acolhedor e
consolador da religiosidade do povo.
A espiritualidade cristã traduz-se, fundamentalmente, na busca da
santidade, fazendo parte de uma Igreja servidora, samaritana, pobre
com os pobres (GE). Assim, testemunharam os santos e as santas,
como Santa Paulina e tantos outros que já partiram - cristãos leigos e
leigas nos seus diversos ministérios, religiosos e religiosas, ministros
ordenados - deixando como herança exemplos de fé e de amor como
Igreja viva em Santa Catarina. Como se constata em todas as
comunidades eclesiais missionárias, a maioria dos que se entregam
confiantemente à causa do Evangelho são pessoas anônimas que, à
maneira do samaritano solidário, movidas de compaixão, defendem e
promovem a vida sem esperar nada em troca (DGAE, n. 93-101).
c) Casa da Caridade - Pela parábola do samaritano solidário, percebemos
que a espiritualidade do seguimento de Jesus está centrada no amor a
Deus e ao próximo. A oração sem a caridade não é expressão de
autêntica vida cristã. O amor implica a contemplação do mundo com
os olhos de Deus, que nos faz perceber a grandiosidade de todas as
coisas criadas, a beleza do pequeno e do simples e leva-nos a acolher o
grito que emerge das vítimas dos sistemas de poder, tanto as vítimas
humanas como de toda a criação (LS, n. 53). Jesus, em todos os
momentos, mostrou-se cheio de misericórdia com os pequenos e
pobres, com os doentes e pecadores, com os perseguidos e
marginalizados. A evangélica opção preferencial pelos pobres é
condição indispensável do discipulado de Jesus.
A Igreja em Santa Catarina deseja envolver-se efetivamente nas
questões sociais, nos desafios ecológicos, na defesa e promoção da
vida digna sem exclusão, tendo uma postura de serviço, de diálogo,
de anúncio e de denúncia, de compaixão, de respeito à dignidade da
pessoa humana, de acolhida dos marginalizados, da busca do bem
comum e do cuidado com o meio ambiente por meio de incentivo e
acompanhamento de políticas públicas. Deseja igualmente anunciar,
com ousadia, o Evangelho da Paz - Jesus Cristo em pessoa - bem como
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enfrentar os desafios da violência em suas diversas faces, sendo voz
dos sem voz e promovendo a cultura da não violência, da tolerância e
do diálogo, com base nos valores da justiça e da fraternidade.
Buscando ser “Igreja pobre para os pobres” (EG, n. 198), trata de
superar as ambições desmedidas, o apego a cargos e aos bens
materiais, ao consumismo e à insensibilidade diante do sofrimento.
Procura um modo de vida simples e austera, capaz da partilha de
bens entre pessoas e comunidades.
A Igreja em Santa Catarina deseja, ainda, colaborar na promoção da
cultura da vida, no exercício da cidadania, no enfrentamento do
desemprego e do complexo mundo do trabalho, das condições da
população de rua e encarcerada, da situação dos indígenas, dos afrobrasileiros, dos pescadores, das migrações humanas, da falta de
moradia, da educação, da saúde, do transporte, da ciência e da
tecnologia, das novas mídias, das crianças e dos idosos, da falta de
perspectiva para a juventude, da crise familiar, da questão de gênero e
tantos outros desafios. O compromisso afetivo e efetivo com todos os
que sofrem é o sinal por excelência que caracteriza o seguimento a
Jesus Cristo (DGAE, n. 102-113).
d) Casa da Missão - A comunidade eclesial está também alicerçada no
pilar da ação missionária. A cultura urbana, plural e sedenta de
sentido e de vida plena, é uma porta para o Evangelho. Cabe à Igreja,
guiada pelo Espírito Santo, incentivar a descoberta das sementes do
Verbo, presentes nas várias culturas, possibilitando o encontro com
Jesus Cristo.
O que deve inquietar a nossa consciência é o fato de tantos irmãos
estarem privados da luz, da força e da consolação que só o
conhecimento e a amizade com Jesus Cristo proporcionam. A missão
corresponde à irradiação da experiência do amor gratuito e infinito de
Deus. Isso supõe o anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo. À luz da
parábola do samaritano solidário, deduzimos que a missionariedade
expressa-se também através das ações que promovem a dignidade do
ser humano e a humanização das relações sociais, como: gestos de
acolhida, amparo na tribulação, consolação no luto, defesa dos direitos
humanos, inserção nos novos areópagos, entre os quais as redes
sociais. A cultura midiática, utilizada com discernimento, oferece
novos recursos, linguagens e meios para evangelizar.
Pelos jovens, a Igreja faz uma opção preferencial (ChV; DP, n. 1186).
Eles constituem um dos lugares teológicos importantes, por isso,
devem ser acolhidos, respeitados e acompanhados para que cada um
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deles possa discernir a sua vocação e fazer escolhas maduras. O
exemplo e a santidade de muitos jovens contribuem para renovar o
ardor espiritual e o vigor apostólico das comunidades (DGAE, n. 114123).
A comunidade eclesial missionária: uma Igreja samaritana

109 A Igreja peregrina, a exemplo do samaritano solidário, atua na sociedade,
tendo como meta a liberdade e a vida de cada pessoa e da humanidade,
mas não é só. A Igreja também se autocompreende como sacramento
universal de salvação que tem um fim escatológico. Jesus acolheu a
preocupação do doutor da lei a respeito da vida eterna. Mostrou-lhe o
caminho, relacionando o amor a Deus com o amor ao próximo. O legista
entendeu: o próximo é aquele que usa de misericórdia, não abandona o
necessitado e o atende até que ele recupere-se totalmente. A última
palavra de Jesus neste diálogo faz ressoar o imperativo à ação em nosso
tempo: Vai, e também tu faze o mesmo. Jesus não responde diretamente à
pergunta: Quem é meu próximo e, sim, indica como se fazer próximo de
quem necessita de ajuda. Trata-se justamente do caminho do próprio
Jesus que ele escolheu seguir resolutamente até o fim (Lc 9,51).

110 As comunidades eclesiais missionárias são convocadas a seguir o
caminho da solidariedade ativa, a partir dos marginalizados. De fato, este
diálogo entre os dois mestres explicita as visões pastorais em conflito na
época da redação do evangelho de Lucas. Os verbos, cuidadosamente
inseridos na parábola, revelam duas práticas contrárias. Na verdade, são
as duas propostas bem distintas: a oficial, a partir do sistema do Templo,
com base no rigorismo da lei; a comunitária, a partir de Jesus e seus
seguidores, com base no amor efetivo. Enquanto aquela privilegia a
ortodoxia (doutrina correta) a serviço de uma pequena elite que
discrimina e exclui, esta privilegia a ortopraxia (prática correta) a serviço
da vida de todos, sem exclusão. A ação evangelizadora da Igreja em
Santa Catarina, em unidade com a Igreja no Brasil, deseja cumprir sua
missão, com ousadia e criatividade, seguindo a prática de Jesus,
sintetizada no exemplo do samaritano solidário.
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O sacerdote e o levita
- viu-o;
- passou adiante.

O samaritano
- chegou junto dele;
- viu-o;
- moveu-se de compaixão;
- aproximou-se;
- cuidou de suas chagas;
- derramou óleo e vinho;
- colocou-o em seu próprio animal;
- conduziu-o à hospedaria;
- dispensou-lhe cuidados;
- tirou dois denários;
- deu-os ao hospedeiro, dizendo: cuida
dele; em meu regresso pagarei o que
gastares a mais.

111 É importante acrescentar que o diálogo de Jesus com o doutor da lei
acontece dentro do quadro da sua caminhada rumo a Jerusalém (Lc 9,5119,27), onde será condenado à morte. É neste contexto que Lucas expõe a
catequese de Jesus voltada prioritariamente aos seus discípulos. Antes de
iniciar esta caminhada, Jesus realizou seu ministério na Galileia, na
companhia de multidões famintas, doentes, possessos, mulheres,
crianças, pecadores... Priorizando o lugar social dos empobrecidos,
realizou sinais reveladores de sua identidade, até que os discípulos o
reconhecem como o Messias (Lc 9,20).

112 Os discípulos professam sua fé no Messias, mas não sabem o que isto
significa. A mentalidade dos seguidores de Jesus continua fechada,
nacionalista e fanática. Pensam estar no seguimento de um Messias
poderoso e triunfalista. Revelam posicionamentos próprios de quem
busca o poder e cargos de destaque. Procuram descomprometer-se com
as necessidades das pessoas, querendo mandá-las embora quando
famintas. A subida para Jerusalém foi a oportunidade de Jesus dedicar-se
especialmente para a formação de uma nova consciência aos seus
discípulos, tão importante também para nós hoje, tendo em vista uma
Igreja samaritana. O item mais importante desta formação consiste na
renúncia ao poder e a opção pelo serviço uns aos outros com a radical
disposição de dar a vida.

113 Em sintonia com o ensinamento de Jesus, o Papa Francisco, ao lançar o
ano da Misericórdia, convocou-nos a “abrir o coração àqueles que vivem
nas mais variadas periferias existenciais”, e nos fez este veemente apelo:
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“Não nos deixemos cair na indiferença que humilha, na habituação que
anestesia o espírito e impede de descobrir a novidade, no cinismo que
destrói. Abramos os nossos olhos para ver as misérias do mundo, as
feridas de tantos irmãos e irmãs privados da própria dignidade e
sintamo-nos desafiados a escutar o seu grito de ajuda. As nossas mãos
apertem as suas mãos e estreitemo-los a nós para que sintam o calor da
nossa presença, da amizade e da fraternidade. Que o seu grito se torne o
nosso e, juntos, possamos romper a barreira de indiferença que
frequentemente reina soberana para esconder a hipocrisia e o egoísmo”
(MV, n. 15).

114 Este é o espírito que deve nos mover como discípulos e discípulas do
Mestre de Nazaré, organizados em comunidades eclesiais missionárias.
Os passos indicados por Jesus, na figura do samaritano solidário e
resumidos neste apelo do Papa Francisco, inspirem-nos e fortaleçam-nos
na prática do amor fraterno e no cuidado da Casa Comum, atentos aos
desafios da cultura urbana e testemunhando o Reino de Deus rumo à
plenitude.
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CAPÍTULO 3

O ENCONTRO COM JESUS
CRISTO QUE SE TRADUZ EM
PALAVRAS E GESTOS
“Vai e faze o mesmo!”
Lucas 10,37
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“AI DE MIM, SE EU NÃO ANUNCIO O EVANGELHO!”

1 Coríntios 9,16
Admirável é a criatividade e generosidade de pessoas e grupos que são capazes de
dar a volta às limitações do ambiente, modificando os efeitos
adversos dos condicionalismos e aprendendo a orientar a sua existência no meio da
desordem e precariedade. [...]
É louvável a ecologia humana que os pobres conseguem desenvolver,
no meio de tantas limitações. A sensação de sufocamento, produzida pelos
aglomerados residenciais e pelos espaços com alta densidade populacional,
é contrastada se se desenvolvem calorosas relações humanas de vizinhança, se se criam
comunidades, se as limitações ambientais são compensadas na interioridade de cada
pessoa que se sente inserida numa rede de comunhão e pertença. [...]
Muitas pessoas, nestas condições, são capazes de tecer
laços de pertença e convivência que transformam a superlotação numa experiência
comunitária, onde se derrubam os muros do eu e superam as barreiras do egoísmo.
Esta experiência de salvação comunitária é o que, muitas vezes, suscita reações
criativas para melhorar um edifício ou um bairro. Dada a relação entre os espaços
urbanizados e o comportamento humano, aqueles que projetam edifícios, bairros,
espaços públicos e cidades precisam da contribuição dos vários saberes
que permitem compreender os processos, o simbolismo e os comportamentos das
pessoas. Não é suficiente a busca da beleza no projeto, porque
tem ainda mais valor servir outro tipo de beleza: a qualidade de vida das pessoas, a
sua harmonia com o ambiente, o encontro e ajuda mútua. [...]
É preciso cuidar dos espaços comuns, dos marcos visuais e das estruturas urbanas que
melhoram o nosso sentido de pertença, a nossa sensação de enraizamento,
o nosso sentimento de “estar em casa” dentro da cidade que nos envolve e une.
É importante que as diferentes partes duma cidade estejam bem integradas e que
os habitantes possam ter uma visão de conjunto em vez de se encerrarem num bairro,
renunciando a viver a cidade inteira como um espaço
próprio partilhado com os outros. [...]
Assim, os outros deixam de ser estranhos e podemos senti-los como
parte de um “nós” que construímos juntos.
Pela mesma razão, tanto no meio urbano como no rural,
convém preservar alguns espaços
onde se evitem intervenções humanas que os alterem constantemente.

Papa Francisco
Laudato Sì, n. 147-151
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A evangelização na cultura urbana

115 O processo de discernimento e construção das Diretrizes Gerais da Ação
Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina busca responder aos desafios
do nosso contexto contemporâneo. Juntamente com os sinais
identificados de esperança, fomos capazes de reconhecer uma série de
problemas que exigem nossa atenção e que devemos superar. As ameaças
e riscos do presente podem ser desestabilizadores, mas também podem
ser ocasião e ponto de partida de uma renovação. Nada justifica a
desesperança. Nem antes estávamos tão bem, nem agora estamos tão
mal. Os tempos atuais não são menos favoráveis ao anúncio do
Evangelho do que os tempos de nossa história passada.

116 O Papa Francisco apresenta as culturas urbanas como um dos principais
desafios atuais para o anúncio do Evangelho (EG, n. 71-75). Segundo
Francisco, o Papa da pastoral urbana, a grande contribuição da América
Latina neste século será a reflexão e a evangelização na cultura urbana.
No Brasil, o 14º Intereclesial das CEBs enfrentou o tema dos desafios da
cultura urbana; as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no
Brasil (2019-2023) foram atualizadas com o foco na cultura urbana, eixo
da nossa missão evangelizadora.

117 Todos os elementos de uma pastoral urbana já foram descobertos, já
existem, já estão agindo com eficácia em diversos lugares do mundo. Não
se acham reunidos na mesma cidade, mas, pelo contrário, estão dispersos
e, por isso, muitos têm o sentimento de que não existe pastoral urbana e
que tudo teria que ser criado a partir do nada. Muita coisa já existe e
precisa apenas de mais aceitação, valorização e multiplicação. Sem apego
ao passado ou medo das mudanças.

118 Porém, apesar dos esforços de evangelização na cultura urbana, em
alguns lugares ainda prevalece um modo de ser Igreja caracterizado por
uma pastoral da conservação: sem impulso missionário, de simples
manejo de práticas religiosas, pouca participação, ativismo individualista
e bem-estar, assim, continuam a percorrer um caminho paralelo à vida e
aos interesses das pessoas, e até mesmo, há grupos que caminham
paralelos à vida das dioceses (DGAE, n. 70).

119 Preparar o futuro desde a situação presente, traz a necessidade de
renovar o nosso estilo evangelizador. A pastoral urbana não é um grupo
ou departamento específico de ação evangelizadora, mas um estilo, uma
forma de se colocar em todas as situações e atividades evangelizadoras.
Os novos impulsos recebidos, as constatações que fazemos, as convicções
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que nos animam e a espiritualidade que cultivamos trazem
consequências para a forma da presença da Igreja em todos os espaços. A
presença da Igreja, no urbano, precisa ser simultaneamente uma presença
mais plural, mais acolhedora, mais querigmática, mais comunitária, mais
personalizada, mais solidária e mais cuidadora dos evangelizadores.

120 Uma presença mais plural - Tradicionalmente, a paróquia assegurava em
grande medida a visibilidade da presença da Igreja. Agora, a paróquia,
comunidade de comunidades missionárias, continua conservando o seu
valor porque é uma instituição de proximidade por excelência. A
paróquia existe para todos e para qualquer um, que estão interessados,
tocados ou fascinados, a qualquer nível possível pelo Evangelho. Assim,
as pessoas encontram, na paróquia, aquilo a que têm direito de esperar
da Igreja, se não têm tudo, pelo menos o essencial para se tornarem
cristãs e cristãos.
Para além da paróquia, existem também outros espaços para o anúncio
do Evangelho: os locais de peregrinação, os mosteiros, os centros de
retiros espirituais, os centros de formação cristã, os centros de teologia, as
associações apostólicas, os movimentos eclesiais, as escolas católicas, as
associações caritativas da Igreja e os meios de comunicação social com a
sua irradiação. A paróquia conserva, por conseguinte, um lugar
privilegiado no âmbito da pastoral urbana, mas perde a sua
exclusividade e deixou de ser a única suficiente para comunicar o
Evangelho no espaço urbano.

121 Uma presença mais acolhedora - O acolhimento é um aspecto
fundamental. O acolhimento exprime uma abertura autêntica para com
os outros, um verdadeiro interesse por aquilo que o outro é, num espírito
de verdadeira gratuidade. Trata-se de aprender a descalçar as sandálias
diante da terra sagrada do outro. Trata-se de crescer na arte do
acompanhamento. Os nossos contemporâneos merecem ser acolhidos
naquilo que vivem, que se tornam, no que são. É o primeiro indicador de
respeito que podem receber das comunidades eclesiais missionárias. É
decisivo valorizar o percurso da procura do sentido dos indivíduos
urbanos, quer sejam cristãos, quer não.
Muitas vezes, não tomamos suficientemente a sério as procuras
espirituais dos homens e mulheres urbanos que ainda se dirigem à Igreja,
quando, segundo a pós-modernidade, poderiam já não o fazer. É preciso
tão pouco para acolher com um sorriso, para dar uma explicação com
civilidade e gentileza. É necessário despertar num maior número de
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batizados a capacidade de manter relações pessoais irradiadoras do
Evangelho.

122 Uma presença mais querigmática - Como recordou o Papa Francisco na
Evangelii Gaudium, a prioridade da nossa ação evangelizadora deve ser o
anúncio do Evangelho no mundo atual. O coração do anúncio do
Evangelho é o querigma, logo, é ele que deve ser anunciado por todos,
em todos os momentos da nossa missão evangelizadora. Anunciar o
querigma significa que teremos que levar os nossos interlocutores a
verem a beleza do amor do Pai, reconhecendo este amor em Jesus Cristo
entregue por nós na cruz e experimentando esse amor em Jesus Cristo
ressuscitado. Ele é o amor que salva.
Não é correto, nem proveitoso distinguir as atividades pastorais da
vida ordinária das tarefas propriamente evangelizadoras. As mesmas
atividades (desde uma entrevista com noivos até uma homilia), podem
realizar-se em chave querigmática ou em chave de pastoral de
conservação. O decisivo é a chave. No primeiro caso, reconhecemos que
os interlocutores necessitam aprofundar a sua conversão à fé. E, no
segundo, o temos como suposto, ou quem sabe como impossível.
Uma comunidade que não introduz em seu projeto pastoral algumas
iniciativas destinadas ao anúncio do querigma aos mais afastados da fé,
mostra carência de criatividade e de vigor. O empenho na evangelização
querigmática é o maior sinal da vitalidade de uma comunidade eclesial
missionária.

123 Uma presença mais comunitária - Um estilo mais comunitário exigiria de
nós, hoje, uma maior atenção à diversidade de dons e carismas que o
Espírito Santo semeia na comunidade para o exercício dos
distintos serviços e ministérios. Reconhecer e dar assim visibilidade aos
ministérios enriquece a Igreja inteira como sinal sacramental que se
expressa mais plenamente na variedade de suas funções. Contribui para
assegurar a qualidade e a estabilidade de muitos serviços
eclesiais necessários. Além disso, modifica a imagem incorreta de
uma Igreja percebida como composta por “emissores” (os sacerdotes)
e “receptores” (os leigos).
“Na Igreja, que é corpo de Cristo, cada um exerce distintas funções. Um
centra todo seu interesse no estudo da sabedoria de Deus e na doutrina
da palavra, perseverando dia e noite na meditação da lei divina: é o olho
do corpo. Outro se ocupa do serviço aos irmãos e aos indigentes: é a mão
deste santo corpo. Outro é avido ouvinte da Palavra de Deus: é o ouvido
do corpo. Outro se mostra incansável ao visitar os prostrados na cama,
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em buscar aos atribulados e cuidar dos que se encontram em alguma
necessidade: podemos, sem dúvida, chamar-lhe pé do corpo da Igreja”
(Orígenes).

124 Uma presença mais personalizada - A psicologia do homem e da mulher
contemporâneos e as especiais circunstâncias da evangelização na cultura
urbana conduzem-nas a imprimir à nossa ação evangelizadora um forte
estilo de atenção a cada uma das pessoas. Os que estão em busca, os
jovens, os casais de noivos ou qualquer fiel que queiramos convidar para
que assuma um compromisso, requerem uma atenção individualizada. O
ministério de acompanhamento pessoal e da direção espiritual volta a
adquirir, hoje, uma relevância extraordinária e pode ser decisivo para o
encontro de muitos com a fé.
Escutar as pessoas com calma, reservar tempo para sua acolhida,
conectar-se com as pessoas em momentos especialmente densos de
sua existência (nascimento de um filho, momentos de especial alegria ou
sofrimento, opções vitais importantes, enfermidade ou morte)
é responder a uma aspiração e necessidade de muitos aos quais esta
sociedade, que parece ter tudo, não tem tempo de escutar. Mas é,
sobretudo, estar em sintonia com o amor de Deus, que se ocupa
individualmente de cada um de seus filhos e filhas chamando-os pelo
nome e com a sensibilidade de Bom Pastor que conhece, a cada uma de
suas ovelhas. Este ministério, que até pouco tempo esteve somente nas
mãos do presbítero, não é, em absoluto, exclusividade presbiteral. É
preciso redescobri-lo como missão também dos cristãos leigos e leigas.

125 Uma presença mais solidária - A comunicação do Evangelho implica a
humanização deste mundo da cidade terrestre prometida até o seu
desabrochar na cidade celeste. Em outros termos, a evangelização passa
pelo compromisso social dos cristãos. O “querigma possui um conteúdo
inevitavelmente social: no próprio coração do evangelho, aparece a vida
comunitária e o compromisso com os outros” (EG, n. 177).
As comunidades eclesiais missionárias devem realizar o papel de
cultivar, na cultura urbana, a cidade e o campo, para que se tornem
habitáveis para todos e cada um possa encontrar o seu lugar, em
particular os moradores em situação de rua, frequentemente mal
tolerados nas zonas centrais das cidades, bem como os idosos isolados
nas casas e asilos, os doentes, os migrantes, os pobres de todos os tipos,
os deficientes, os encarcerados e os tóxicos dependentes. Com efeito, os
excluídos são símbolos do excluído do Gólgota, crucificado fora dos
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muros da cidade. É no seio desta presença solidária que se joga a
credibilidade do testemunho cristão.

126 Uma presença mais cuidadora dos evangelizadores - A qualidade
espiritual e apostólica de nossas comunidades é decisiva. Esta qualidade
requer serviços de formação, de espiritualidade, de espirito comunitário e
de habilidades necessárias para as pastorais que realizam. As lideranças
precisam de um acompanhamento individualizado. Os pastores das
comunidades precisam mostrar interesse por sua situação pessoal, para
lhes mostrar que apreciamos o seu trabalho, expressando-lhes
nossa confiança e afeto.
Muitas lideranças têm comprovado que só são executores e suas
propostas ou iniciativas são descartadas de maneira autoritária e
indelicada. Outros se desidrataram porque não oferecemos a água da
espiritualidade e da formação. Alguns se desencantaram porque, ao não
perceber em nós sinais de interesse pessoal por eles, chegam à conclusão
que também a Igreja só valoriza as pessoas em função de sua
utilidade. Temos nessas pessoas um tesouro humano e espiritual de
grande valor. Agradeçamos a Deus por elas, cuidando-as com esmero e
amor.
Os pilares das comunidades eclesiais missionárias

127 Existem muitas possibilidades para aplicar as Diretrizes Gerais da Ação
Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina. Todas partem da
comunidade e continuam a fazer referência a ela. Pequenas ou grandes,
no campo ou na cidade, a comunidade eclesial missionária é o ambiente
de testemunho determinante para anunciar a Boa-Nova e acolher quem
dela se aproxima e ir ao encontro das pessoas (DGAE, n. 126).

128 A comunidade eclesial missionária, como ambiente de vivência da fé e
forma da presença da Igreja na sociedade, é chamada a ser espaço do
encontro (DGAE, n. 132-133), lugar da ternura e da solidariedade (DGAE, n.
134-137), lugar das famílias (DGAE, n. 138-140) e de portas sempre abertas
(DGAE, n. 141-143). A proposta das Diretrizes Gerais da Ação
Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina é formar comunidades,
sustentadas por quatro pilares fundamentais, que vivam como Casa da
Palavra, do Pão, da Caridade e da Ação Missionária (DGAE, n. 144).
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Pilar da Palavra: iniciação à vida cristã e animação bíblica da vida e da
pastoral

129 A iniciação à vida cristã refere-se à adesão a Jesus Cristo e não se esgota na
preparação aos sacramentos do Batismo, Confirmação e Eucaristia. A
iniciação à vida cristã insere a pessoa no mistério amoroso do Pai e “na
comunidade eclesial, para professar, celebrar, viver e testemunhar a fé em
Jesus Cristo, no Espírito Santo” (Documento 107 da CNBB, n. 61).

130 A iniciação à vida cristã fundamenta-se na centralidade do querigma, o
primeiro anúncio. Ao designar-se como primeiro este anúncio, não
significa que ele situa-se no início e que, em seguida, é esquecido e
substituído por outros conteúdos que o superam; é o primeiro em sentido
qualitativo, porque é o anúncio principal, aquele que sempre se tem de
voltar a ouvir de diferentes maneiras e aquele que sempre se tem de
voltar a anunciar (EG, n. 164).

131 Este primeiro anúncio desencadeia “um caminho de formação e de
amadurecimento” (EG, n. 160) que é o catecumenato propriamente dito.
Este é o período da catequese, um tempo de acompanhamento em vista da
iluminação da vida a partir da fé cristã, para se chegar a um estado de
maturidade (EG, n. 171). Nossas comunidades precisam ser também
mistagógicas, lugares por excelência da iniciação à vida cristã, preparadas
para favorecer que o encontro com Jesus Cristo (DA, n. 246-257, 278) façase e refaça-se permanentemente.

132 Em decorrência disso, a Igreja em Santa Catarina deve esforçar-se para
introduzir os discípulos em um percurso de iniciação à vida cristã que se
configure como um itinerário de formação, com inspiração catecumenal,
centrado na leitura orante da Palavra de Deus. Esse itinerário é decisivo
para dar respostas adequadas aos desafios da catequese em nosso tempo.
A capacidade de diálogo, de leitura das “sementes do Verbo” e de
posicionamento nos areópagos modernos (RM, n. 37c; 38) é resultado de
uma fé madura, que não desiste de buscar águas mais profundas (Lc 5,111). Suscitar esta sede de caminhar, deve ser missão das comunidades e
lideranças.

133 “A Igreja funda-se sobre a Palavra de Deus, nasce e vive dela. […] O Povo
de Deus encontrou sempre nela sua força e também hoje a comunidade
eclesial cresce na escuta, na celebração e no estudo da Palavra de Deus”
(VD, n. 3). Essa centralidade da Palavra na vida das comunidades cristãs é
fundamental para a identificação e configuração com a “Palavra que se fez
carne” (Jo 1,14). Por isso, a Sagrada Escritura precisa estar sempre presente
nos encontros, celebrações e nas mais variadas reuniões.
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134 “É importante relembrar que a maior obra de caridade é exatamente a
evangelização, isto é, o ‘serviço da Palavra’. Nenhuma ação é mais
benéfica e, portanto, caridosa em relação ao próximo do que partir o pão
da Palavra de Deus, fazer com que participe da Boa Nova do Evangelho,
introduzi-lo na relação com Deus: a evangelização é a mais alta e integral
promoção da pessoa humana” (Mensagem do Papa Bento XVI para a
Quaresma 2013).

135 A lectio divina ou leitura orante da Sagrada Escritura é um meio
privilegiado de contato com a Palavra, que não é letra morta, mensagem
formal ou instrumento de estudo, simplesmente. Sem aceitar o subjetivismo
na interpretação da Bíblia, é necessário abrir o coração para fazer dela
alimento que, entrando pela mente, toque o coração, nutra o espírito,
transforme a vida e seja o critério da experiência comunitária e da ação
missionária.

136 A Sagrada Escritura é patrimônio comum de todas as Igrejas cristãs. É
importante que ela torne-se sempre fonte inspiradora de oração comum, de
fraternidade e de conversão. Por meio dela, os cristãos, em suas variadas
denominações, são convocados a se unirem, buscando, na prática
ecumênica, seu único Senhor e caminhando para a superação do escândalo
da divisão.
Encaminhamentos práticos

137 Elaborar o Projeto Diocesano de Iniciação à Vida Cristã, tendo em vista o
comprometimento unidade eclesial com a iniciação à vida cristã e a
renovação das comunidades paroquiais (Documento 107 da CNBB, n.
138).

138 Assumir o caminho de iniciação à vida cristã, de inspiração catecumenal,
como tarefa de toda a comunidade eclesial missionária.

139 Organizar os diversos tempos da iniciação à vida cristã, procurando a
adequada correspondência entre Bíblia, catequese, liturgia e comunidade
(Documento 107 da CNBB, n. 145).

140 Valorizar o ministério do catequista na comunidade, proporcionando
espaços e itinerários formativos específicos.

141 Oportunizar formação permanente sobre a iniciação à vida cristã para
toda a comunidade, sobretudo para os catequistas.

142 Atualizar os materiais de catequese, à luz da inspiração catecumenal.
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143 Proporcionar o envolvimento das famílias no processo de iniciação à vida
cristã.

144 Oferecer um itinerário catequético permanente às pessoas adultas que
buscam iniciar ou/e fortalecer sua fé na vida em comunidade.

145 Possibilitar experiências concretas da vida eclesial, a partir da dimensão de
relacionamento fraterno, não apenas um anúncio teórico da pessoa de Jesus
Cristo, diante de um contexto de forte individualização e consumo,
inclusive do religioso.

146 Apontar maneiras de ir ao encontro, acompanhar e acolher aquelas pessoas
que se distanciaram da vida cristã em comunidade e que estão sedentas da
experiência do encontro com Jesus Cristo.

147 Assumir a leitura orante da Palavra como método, por excelência, para o
contato pessoal e comunitário com a Sagrada Escritura.

148 Universalizar o acesso à Sagrada Escritura e ajudar as pessoas e grupos
para que façam dela sua fonte de estudo, oração, celebração e ação.

149 Favorecer o estudo, a oração, a celebração da Palavra de Deus e,
consequentemente, a ação em todas as realidades da vida eclesial, por
meio de Escolas Bíblicas, contando com o suporte dos cursos de teologia,
dos seminários, das faculdades e universidades católicas.

150 Incentivar iniciativas ecumênicas de encontros fraternos e de formação
bíblica em nossas comunidades.

151 Utilizar o potencial das redes sociais do Regional e das dioceses para que a
Palavra alcance todas as pessoas em todas as situações.
Pilar do Pão: liturgia e espiritualidade

152 A Eucaristia e a Palavra são elementos essenciais e insubstituíveis para a
vida cristã. Para que a comunidade eclesial missionária seja casa aberta
para todos, exercendo o acolhimento ativo, a dinâmica da saída como
conatural à sua existência, ela precisa nutrir-se do essencial, daquele “Pão
da vida” (Jo 6,35) que revigora para a caminhada rumo ao Reino
definitivo. A liturgia é o coração da comunidade. Ela remete ao Mistério e,
a partir deste, ao compromisso fraterno e missionário.

153 Em consequência, “as comunidades eclesiais que se reúnem em torno da
Palavra precisam valorizar o domingo, o Dia do Senhor, como o dia em que
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a família cristã encontra-se com o Cristo. O domingo, para o cristão, é o dia
da alegria, do repouso e da solidariedade” (Documento 100 da CNBB, n.
276-277). Essa valorização do dia do Senhor exige ações concretas como:
manter as Igrejas abertas; cuidar que haja clima efetivo de acolhida para
aqueles que chegam; flexibilizar horários para atender as necessidades dos
fiéis; oferecer oportunidade de participar da celebração da Palavra onde
efetivamente não for possível a celebração eucarística; incentivar a criação
da pastoral litúrgica; valorizar o ministério da celebração da Palavra de
Deus; cuidar da qualidade da música litúrgica.

154 É necessário promover uma liturgia, que não ceda aos extremos do
subjetivismo emotivo tampouco da frieza e da rigidez rubricista e
ritualística, mas que conduza os fiéis a mergulharem no mistério de Deus,
sem deixar o chão concreto da história de fora da oração comunitária. “A
verdadeira celebração e oração exigem conversão e não criam fugas
intimistas da realidade, ao contrário, remetem à solidariedade e à
alteridade” (Documento 100 da CNBB, n. 279). A comunidade deve beber
da riqueza da Reforma Litúrgica, a fim de corrigir e evitar retrocessos que
afetam a vida das comunidades cristãs que assimilaram as determinações
do Concílio Vaticano II.

155 Em um tempo de individualismo extremo, em que o ‘eu’ parece ser o
centro de tudo, é preciso dar o salto para uma espiritualidade comunitária,
na qual a oração pessoal e comunitária sejam abertas ao coletivo,
especialmente aos que estão nas periferias sociais, existenciais, geográficas e
eclesiais. “É necessário evitar a separação entre culto e misericórdia,
liturgia e ética, celebração e serviço aos irmãos” (Documento 100 da
CNBB, n. 275).
Encaminhamentos práticos

156 Resgatar a centralidade do Domingo como Dia do Senhor por meio da
participação na Liturgia.

157 Onde efetivamente não for possível celebrar a Eucaristia no Domingo,
realizam-se celebrações da Palavra de Deus, com os diáconos permanentes
e os ministros leigos devidamente formados e instituídos. Para tal, seja
conhecido e valorizado o recente documento 108 da CNBB: Ministério e
celebração da Palavra.

158 Respeitar o ano litúrgico nas suas especificidades, tanto no conteúdo
quanto na forma. Deve-se tomar grande cuidado com celebrações
peculiares realizadas para atender necessidades e interesses individuais,
sem relação alguma com o tempo litúrgico em que ocorrem e que, por
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vezes, desfocam a importância da centralidade do Domingo e da
participação na comunidade eclesial missionária.

159 Incentivar a piedade popular como caminho de aprofundamento da fé,
garantindo não apenas a identidade católica, como também evitando ceder
diante das pressões mercadológicas, com a criação artificial de devoções.

160 Valorizar o canto litúrgico, o espaço sagrado e tudo que diz respeito ao
belo como serviço à vida espiritual. Nesse sentido, incentive-se a comunhão
entre as pastorais da Liturgia, da Catequese, da Cultura e da Arte Sacra.

161 Zelar pela qualidade da homilia, cuidando para que a vida litúrgica lance
raízes profundas na existência e na vida eclesial e social.

162 Reconhecer o trabalho dos meios de comunicação social de inspiração
católica como dom de Deus para a Igreja em Santa Catarina e primar para
que publicações e transmissões, sobretudo das missas, estejam em
conformidade com as orientações aprovadas pela CNBB e normas
litúrgicas.

163 Favorecer espaços de formação litúrgica, encontros de espiritualidade e
acompanhamento para todo o Povo de Deus.

164 Valorizar os ritos da iniciação à vida cristã na comunidade que se reúne
para celebrar o Mistério da Fé.

165 Incentivar a criação das Comissões de Liturgia, envolvendo os setores: Arte
Sacra, Música Litúrgica e Pastoral Litúrgica.

166 Incentivar para que a espiritualidade do dízimo e das coletas especiais esteja
presente nas celebrações, como expressão da corresponsabilidade.

167 Valorizar os diversos ministérios ligados à ação litúrgica com programas de
formação permanente.
Pilar da Caridade: a serviço da vida

168 Em atenção à Palavra de Jesus e ao ensinamento da Igreja, especialmente
sua doutrina social, que iluminam os critérios éticos e morais, nossas
comunidades devem ser defensoras da vida desde a fecundação até o seu
fim natural. A vida humana e tudo que dela decorre e com ela colabora,
precisa ser objeto da nossa atenção e do nosso cuidado: do nascituro ao
idoso, da casa comum ao emprego, saúde e educação. O cuidado para com
os direitos humanos, as políticas públicas que sustentam a sua aplicação,
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hão de estar no horizonte da ação dos discípulos de Jesus, chamados a
realizar as obras de misericórdia, tanto em âmbito pessoal, quanto
comunitário e social.

169 “As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias das pessoas 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 nada existe de verdadeiramente humano que não encontre eco em seu
coração” (GS, Proêmio 1). Estas palavras do Concílio Vaticano II, na
Constituição Pastoral Gaudium et Spes, continuam atuais e necessitam
ressoar em nossas comunidades como um alerta para com esta
solidariedade universal constitutiva da vida cristã. Todas as pessoas,
especialmente, quando feridas pelas marcas da cultura de morte que insiste
em existir devido ao pecado, estejam no âmbito do nosso olhar pastoral.

170 É cada vez mais comum, em muitas famílias, haver membros de várias
igrejas e até de diferentes religiões. A mobilidade humana e as migrações
favorecem a diversidade religiosa. A solidariedade pode ser vivenciada por
todos, favorecendo o mútuo conhecimento e a valorização de tudo que nos
une. Por isso, maior testemunho haverá se, na defesa da vida e no cuidado
para que ela seja vivida com dignidade, os cristãos trabalharem juntos em
projetos comuns.
Encaminhamentos práticos

171 Despertar os cristãos leigos e leigas para a consciência quanto a sua
identidade, vocação, espiritualidade e missão, incentivando-os a assumir
seu compromisso batismal no dia a dia, como testemunhas do Evangelho
nas realidades do mundo (Documento 105 da CNBB, n. 274, letra a).

172 Promover a solidariedade e a vivência comunitária com os sofredores como
sinal privilegiado a interpelar e a permitir o diálogo com a cultura urbana.
Junto aos que sofrem, especialmente os que sequer têm direito à
sobrevivência, a Igreja é chamada a reproduzir a imagem do Samaritano
solidário (Lc 10,25-37).

173 Priorizar as ações com as famílias e com os jovens, como resposta concreta
aos Sínodos da Família (2014 e 2015) e da Juventude (2018). A ação
evangelizadora junto às famílias e aos jovens deve estar presente em todas
as comunidades, abrindo espaços para diferentes formas de vivência da
mesma fé.

174 Aguçar a atenção às inúmeras e novas formas de sofrimento e exclusão,
nem sempre acolhidas pela ação caritativa e sociotransformadora até então
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desenvolvida: pessoas em situação de rua, as famílias em novas núpcias,
pessoas LGBT+, etc. É preciso ousar ainda mais e transformar o
acolhimento e a fraternidade da vida de comunidade em apoio para a
resiliência e o encontro de novos rumos para a vida.

175 Integrar o contato com a Palavra de Deus, lida pessoalmente e em
comunidade, com os desafios que brotam do sofrimento humano,
partilhando as experiências vividas.

176 Constituir grupos de apoio e acompanhamento às vítimas dos
desumanos atos e processos de violência nas suas mais variadas formas,
desde a concepção até o declínio natural da vida: violência contra a
mulher, extermínio da juventude, xenofobia, racismo, dependência
química, desemprego e outras formas de violência.

177 Encorajar o laicato a continuar o empenho apostólico, inspirado na Doutrina
Social da Igreja, pela transformação da realidade, a partir do engajamento
consciente em todas as realidades temporais: política partidária, pastorais
sociais, mundo da educação, conselhos de direitos, elaboração e
acompanhamento de políticas públicas (Documento 107 da CNBB), o
cuidado da natureza e todo o planeta, nossa Casa Comum.

178 Apoiar a organização do Conselho do Laicato nos níveis Regional e local,
assim como a formação permanente dos cristãos leigos e leigas por meio
de Escolas de Fé e Cidadania.

179 Incentivar o envolvimento das Igrejas locais nos processos de discussão e
definição das políticas públicas que possibilitem dar uma resposta cristã
aos desafios da cultura urbana (Documento 105 da CNBB, n. 274, letra b).

180 Contribuir para o resgate do espaço público da cidade, lugar de encontro,
convivência, deliberação e inclusão dos “não citadinos”, “meios citadinos”
ou “resíduos urbanos”, de modo que se garanta para todos o direito de ser
cidade (EG, n. 74-75).

181 Inserir na lista de prioridades das comunidades eclesiais o cuidado para
com a Casa Comum em sintonia com o magistério social do Papa Francisco.

182 Apoiar e incentivar as pastorais da mobilidade humana em todas as
esferas da Igreja, com presença junto a migrantes e refugiados, grupos
nômades, turistas, entre outros.

183 Assumir como prioridade a promoção da paz com a superação da violência
em todas as suas formas. É fundamental reconhecer que os conflitos não se
resolvem com o acesso e o uso das armas. É preciso promover a justiça
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restaurativa como via para a prevenção e a diminuição do agravamento de
conflitos.

184 Ser a voz dos que clamam por vida digna. A comunidade, Casa da
Caridade a serviço da vida, não pode abdicar desta preocupação e desta
responsabilidade. Terra, trabalho e teto são três palavras-chave, expressão
das preocupações centrais do Papa Francisco com a situação dos excluídos
do mundo contemporâneo.

185 Firmar e fortalecer, a partir da identidade cristã, as iniciativas de diálogo
ecumênico e inter-religioso, empenhados na defesa dos direitos humanos e
na promoção de uma cultura de paz e “caminhar decididamente para
formas comuns de anúncio, de serviço e de testemunho” (EG, n. 246).
Pilar da Ação Missionária: estado permanente de missão

186 A missão é o objetivo de toda a ação eclesial e meta de toda comunidade
cristã (EG, n. 15). Ela não é fruto de uma decisão ética, ou de uma
simples vontade dos seguidores de Jesus, mas brota do coração de
Deus. É Ele quem primeiro transborda-se e vem ao nosso encontro,
portanto, a missão vem de Deus e é de Deus e nós somos chamados a
ser cooperadores da sua missão no mundo. A missão por sua vez brota
no coração do ser humano pelo encontro pessoal com Jesus Cristo (EG,
n. 150).

187 Conformar-nos com a missão de Cristo leva-nos a uma espiritualidade
missionária na vida cotidiana, onde o discípulo missionário é convidado
a se comprometer, como tarefa diária, em levar o Evangelho às pessoas
com quem se encontra, tanto aos mais íntimos como aos desconhecidos,
de modo informal, durante uma conversa, espontaneamente, em qualquer
lugar, de modo respeitoso e amável.

188 É na vivência comunitária que geramos e vivemos o testemunho do
Evangelho e o exercício do fiel seguimento de Cristo. A comunidade
eclesial não poderá fechar-se em si mesma, mas abrir-se a uma dinâmica
constante de acolhida e de saída, assumindo assim as características (ou a
maturidade) de uma comunidade eclesial missionária. Só podemos
imaginar-nos comunidade de fé, que segue os passos de Cristo Jesus e
busca nele o seu modelo de vida, se vamos ao encontro do outro, no seu
lugar concreto, anunciando o próprio Senhor com sua presença amorosa. É
esta presença e este testemunho que o mundo espera das comunidades
eclesiais missionárias. Um desejo de “cheiro de ovelha” deve permear toda
a missão e preparar o caminho para o anúncio explícito de Jesus Cristo.
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189 O mundo cada vez mais urbano, embora possa assustar, é, na verdade,
uma porta para o Evangelho. Com olhar propositivo sobre este contexto,
a missionariedade eclesial deve chegar a todas as realidades. Especial
atenção merecem os jovens que constituem um dos lugares teológicos
onde o Senhor está presente e por meio dos quais a comunidade eclesial
missionária pode renovar-se, converter-se e perceber os sinais de Deus
neste tempo. Igualmente as redes sociais “constituem uma extraordinária
oportunidade de diálogo, encontro e intercâmbio entre as pessoas”17.

190 Precisamos fortalecer a consciência missionária de tal modo que a missão
ad gentes seja aprofundada, assumida e fortalecida nas Igrejas particulares e
também em nível regional por meio de gestos concretos como: oração,
ajuda financeira, envio de missionários e atenção especial aos que retornam.
Encaminhamentos práticos

191 Investir nas comunidades para que se autocompreendam como missionárias,
em estado permanente de missão, indo além de uma pastoral de
manutenção e abrindo-se a uma autêntica conversão pastoral (DA, n. 366;
370). Novos lugares, novos horários, linguagem renovada e pastoral
adequada às novas demandas da população são algumas características
das respostas esperadas.

192 Fortalecer os espaços colegiados de decisão (Conselhos de Pastoral em
todos os níveis e Assembleias) compreendendo-os como presença
missionária na vida da comunidade eclesial.

193 Priorizar pequenas comunidades eclesiais, ao redor da Bíblia, como fruto
imediato da visitação missionária. Para tanto, é fundamental a formação
de lideranças leigas, no espírito do Documento 105 da CNBB, que possam
coordenar, com espírito de mobilização e de oração, essas comunidades.

194 Acompanhar de perto a realidade urbana com a participação em
observatórios ou organismos semelhantes que percebam os ritmos de vida
das cidades, suas tendências e alterações. Estabelecer caminhos para a troca
de experiências com agentes que lidam especialmente com os aspectos mais
desafiadores da cidade e do campo.

195 Desenvolver projetos de visitas missionárias a áreas e ambientes mais
distanciados da vida da Igreja. Estabelecer um cronograma de visitas, de

17

XV ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO SÍNODO DOS BISPOS. Os jovens, a fé
e o discernimento vocacional. Documento final. (Documentos da Igreja - 51).
Brasília: Edições CNBB, 2019, n. 87.
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modo que seja possível acompanhar as pessoas e estimular a formação de
novas comunidades, sempre alicerçadas na Palavra, no Pão e na Caridade.
Evitar realizar visitas únicas ou pontuais, destinadas apenas a apresentar a
realidade eclesial já existente.

196 Precisamos fortalecer a consciência missionária de tal modo que a missão
ad gentes e a experiência das Igrejas-Irmãs seja aprofundada, assumida e
fortalecida nas Igrejas particulares e também em nível Regional por meio
de gestos concretos como: oração, ajuda financeira, envio de missionários e
atenção especial aos que retornam.

197 Despertar, no processo de discernimento vocacional, a sensibilidade
missionária, proporcionando experiências concretas como forma de
fortalecer a consciência e o compromisso com a missão.

198 Considerar uma prioridade pastoral o investimento de tempo, energia e
recursos com os jovens. Formar acompanhadores de jovens, promover
missões juvenis em vista da renovação de experiências de fé e de projetos
vocacionais e também abrir espaços para que os jovens criem novas
formas de missão, por exemplo, nas redes sociais (ChV, n. 240-241; 246).

199 Investir na presença nos Meios de Comunicação Social, especialmente nas
redes sociais, deve ser um constante desafio aceito pelas comunidades e
vivenciado de modo testemunhal e missionário.

200 Valorizar, urgentemente, como espaços missionários os hospitais, as escolas
e as universidades, o mundo da cultura e das ciências, os presídios e outros
lugares de detenção.

201 Priorizar a pessoa como objetivo da ação missionária. A Cultura do
Encontro deve ser o pano de fundo para a missão permanente.

202 Implantar e aperfeiçoar os Conselhos Missionários em todos os níveis
(paróquia, diocese e regional), sendo eles os animadores e articuladores da
acolhida e presença do espírito missionário em nossas comunidades por
meio da programação, execução e revisão das ações missionárias (RM, n.
84).

203 Promover as Pontifícias Obras Missionárias, organismo oficial da Igreja
Católica, que trabalha para intensificar a animação, formação e cooperação
missionária e tem como objetivo promover o espírito missionário universal
do Povo de Deus.

204 Olhar a Amazônia como um dom de Deus e, por isso mesmo, como uma
responsabilidade para todos os brasileiros, mais imediata para os que lá se
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encontram, na certeza, porém, de que somos todos corresponsáveis.
Acolher e aprofundar os indicativos do Sínodo da Amazônia como um dom
e motivação missionária também para a Igreja catarinense.

205 Valorizar a dimensão mariana e outras formas de piedade popular na
evangelização e missionariedade da Igreja, considerando que Maria foi a
primeira missionária, que animou os discípulos na comunidade primitiva,
com sua presença, fé e esperança.
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CONCLUSÃO
206 O horizonte da ação evangelizadora é o Reino de Deus. Por meio das
comunidades eclesiais missionárias, com a imagem da casa, sustentada
sobre pilares, continuaremos a ser o fermento do Reino de Deus em Santa
Catarina, acolhendo as pessoas e saindo ao encontro da humanidade,
fazendo-nos samaritanos de todos e de cada um. O Reino de Deus é a
soberania do amor misericordioso do Divino Samaritano que transforma
pessoas, relações interpessoais e estruturas sociais.

207 A experiência de ir ao encontro de Deus, que vive na cultura urbana e
que está perto de tudo que é humano, para libertá-lo, redimi-lo e criá-lo,
impele-nos, como Povo de Deus, a sermos Igreja samaritana ao longo do
caminho dos homens e mulheres que vivem em nossas cidades e campos,
principalmente, daqueles que: sofrem, buscam a liberdade, são excluídos,
anseiam por condições de vida mais humanas, honestamente procuram
viver e progredir, buscam novas expressões para sua vida de fé, não
encontram estradas e erraram seus caminhos. Também nos impele a
sermos Igreja samaritana das famílias em suas múltiplas dificuldades.

208 A proximidade e o caminhar juntos levará nossas comunidades eclesiais
missionárias a construir laços de comunhão com todos, transformando a
história de cada um em uma história de salvação. O testemunho do amor
misericordioso gera a credibilidade da mensagem do Evangelho. É a
linguagem que todos entendem, o fermento que faz o Reino da Vida e da
Misericórdia de Deus crescer.

209 Sabemos, porém, que a saída dos discípulos missionários em direção às
pessoas, comunidades e sociedade encontrará resistência. Há aqueles que
gostariam de nos manter somente em atitude de acolhida, fechados ou
limitar nossa ação aos espaços puramente privados e religiosos. Existem
aqueles que não conhecem o valor da dimensão religiosa na experiência
humana e seu papel na construção social. Mas o nosso olhar da fé
sustentar-nos-á no envolvimento em construções culturais e sociais como
um fermento do Reino que é descoberto presente no mundo e como um
julgamento profético que confronta situações desumanas, nãoevangélicas, contrárias ao projeto de Deus, e que se torna alternativa para
formas como a cultura urbana constrói-se atualmente.

210 A celebração dos 50 anos de existência do Regional Sul 4 da CNBB faznos reconhecer e valorizar a herança de sabedoria evangelizadora da qual
devemos tirar proveito, mas também reconhecer a necessária mudança de
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mentalidade, que nos permite viver a experiência atual de renovação e
criatividade que a ação evangelizadora na cultura urbana pede-nos. Nós
vislumbramos, então, os próximos anos como uma oportunidade para
trabalhar juntos em um processo de conversão pastoral, que nos permite
lançar as bases para conseguir um novo estilo de presença e ação
evangelizadora que nos conduza a esse futuro discernido, mais de acordo
com a vontade do Senhor e com as mudanças que a sociedade vive.

211 Em continuidade com uma história de compromisso e dedicação à obra
evangelizadora, as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja em
Santa Catarina precisam inspirar a formação, o planejamento e as práticas
de todas as instâncias eclesiais: regional Sul 4, dioceses, paróquias,
pastorais, movimentos eclesiais, serviços e organismos, entre outros. Uma
recepção criativa levará em conta o que ora é apresentado; avaliará o
caminho pastoral feito até o momento e realizará um planejamento aberto à
participação de todas as pessoas que atuam nos vários âmbitos da Igreja.

212 Bendizemos a Deus pela ação evangelizadora desenvolvida em nosso
estado e elevemos ação de graças a Deus pelos incontáveis missionários e
missionárias que, entregando suas vidas, algumas vezes silenciosamente,
mantêm vivo o anúncio do Evangelho da vida e da paz. Por intercessão
de Santa Catarina de Alexandria, padroeira de nosso estado, e sob a
proteção de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, colocamo-nos
confiantes, na esperança de que as Diretrizes Gerais da Ação
Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina cumpram a função para a
qual foram elaboradas e sirvam como instrumento para manifestar a alegria
do Evangelho a todos os corações, especialmente àqueles sofridos e
desesperançados.
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