COMUNIDADE DE COMUNIDADES: Uma Nova Paróquia
No último dia 06 de julho, aconteceu no Centro de Pastoral Dom José D’Angelo, da
Paróquia São Benedito, o encontro de Formação para a liderança da paróquia. O
Encontro foi dirigido por Laudelino, que apresentou o Documento nº 100 da CNBB:
COMUNIDADE DE COMUNIDADES: Uma Nova Paróquia.
O Documento 100 da CNBB, “Comunidade
de comunidades: uma nova paróquia”,
propõe reflexão e ações práticas para uma
conversão pastoral da paróquia. Após,
aproximadamente, dois anos de estudo, os
bispos reunidos na 52ª Assembleia Geral, no
mês de maio, aprovaram o texto para
publicação como Documento oficial da
Igreja no Brasil.
Proposta e capítulos
O Documento 100 “Comunidade de
comunidades: uma nova paróquia. A
conversão pastoral da paróquia” é composto
de seis capítulos, são eles: Sinais dos
Tempos e Conversão Pastoral, Palavra de
Deus, Vida, Missão nas Comunidades,
Surgimento da Paróquia e sua Evolução,
Comunidade Paroquial, Sujeito e Tarefas da
Conversão Paroquial.
Logo no início é apresentada análise da
realidade paroquial. Na sequência traz,
também, reflexão histórica e teológica sobre
a paróquia. Segue abordando a dimensão de comunidade, a partir da conversão
paroquial e pastoral, com ideias do significado da paróquia como “casa do pão, casa da
caridade e acolhida”. “É na paróquia, lugar para vivência da fraternidade, onde as
pessoas reúnem-se em comunidade para celebrar os sacramentos e encontrar-se com o
ministério de Cristo e da Igreja”, comenta dom Sérgio.
Ao final do documento, no capítulo 6, são apresentadas propostas práticas para
conversão da paróquia, ou seja, as proposições pastorais. São pistas de ações que tratam
da acolhida e vida fraterna, iniciação à vida cristã, leitura orante da palavra, liturgia e
espiritualidade; incluindo o funcionamento da paróquia, seus conselhos, organização e
manutenção.
A valorização e incentivo da participação do laicato e os ministérios leigos são
indicados no documento. Orienta-se, também, a atenção e acolhida às famílias que
residem em condomínios e conjuntos residenciais populares, na tentativa de estabelecer
proximidade e integração na comunidade. Outro aspecto contido nas pistas de ações é
incentivo às paróquias para utilizar dos recursos da mídia e novas formas de
comunicação e relacionamento nas atividades de evangelização.

