
una por sua fonte; por seu Fundador; por sua 
alma. O vínculo da unidade é a caridade e 
comunhão; profissão da fé; celebração; 
sucessão apostólica (Jo 17,21).

santa, pois Cristo, que, com o Pai e o Espírito, 
é proclamado o único Santo. Ele se 
entregou na morte com o fim de santificá-
la (Ef 5,25-26). 

católica porque nela Cristo está presente (Ef 
1,22-23); porque é enviada em missão por 
Cristo (Mt 28,19).

apostólica por ser fundada sobre os 
apóstolos (Ef 2,20); conserva e transmite 
o ensinamento (At 2,42);

 A palavra “Igreja” (ekklésia) significa 
“convocação”. Nela, Deus “convoca” seu Povo de 
todos os confins da terra.
 A “Igreja” designa a assembléia litúrgica (1Cor 
11,18), mas também a comunidade local (1Cor 1,2) ou 
toda a comunidade universal dos crentes (1Cor 15,9). 
“A Igreja” é o Povo que Deus reúne no mundo inteiro.

Divina Santa

Somos transformados em filhos adotivos através da graça,
ensinamento de Jesus Cristo, sacramentos e fé.

Divina Santa

Comunidade  de  fé  
vinculada com a diocese. Tem a  
missão de evangelizar, de 
celebrar a liturgia, de fomentar a 
promoção humana, de fazer 
progredir a inculturação da fé nas famílias, nas 
CEBs, nos grupos e movimentos, e através deles, 
em toda a sociedade.

O CPP (Conselho Pastoral 

Paroquial) é um grupo de homens 
e mulheres – casados, solteiros, 
jovens, religiosos(as) – que 
assume, junto com o(s) padre(s) 
da paróquia, a condução da 
comunidade paroquial.

As finalidades do CPP: 
1. O cuidado com o planejamento, a execução e a 

avaliação das resoluções e compromissos na 
Assembléia Paroquial;

2. O acompanhamento de toda a vida pastoral da 
comunidade paroquial;

3. O zelo pela unidade na caminhada pastoral da 
paróquia;

4. A organização e a realização da Assembléia 
Paroquial;

Compete  ao  (Conselho Pastoral Comunitário)CPC

1. Representar a comunidade e promover sua 
ligação com a Paróquia, Zonal e Diocese;

2. Responsabiliza-se pela organização e 
manutenção econômica da comunidade 

3. Definir os critérios e 
prioridades para usar os 
recursos da comunidade 
nas diversas dimensões 
(formação, manutenção, 
c o n s t r u ç ã o ,  
solidariedade).

Os passos a serem feitos:

Levantamento sociorreligioso:
! apresentação dos relatórios; 
! encaminhamentos necessários; 
! esclarecimento de dúvidas;

1. A partir do levantamento a Paróquia começa a 
se setorizar em Centros da Missão: 

! urbanos - bairros, avenidas, ruas, 
praças, prédios, condomínios;

! rurais;
Cada setor precisa ter:

! um coordenador e dois auxiliares;
! o andor;
! o padroeiro (nome);
! a cor própria;

2. Convocar os novos evangelizadores.
3. O pároco encaminha também os ofícios às 

autoridades locais: Bispo, Diocese, Polícia, 
Prefeitura, Juiz, Escolas, Secretaria do Meio 
Ambiente e outros conforme a realidade;

1. Cartazes, programação;
2. Visita das comunidades a 

serem missionadas;



Rédil, do qual Cristo é a única e necessária porta (Jo 
10,1-10).

Rebanho, do qual o próprio Jesus é o Pastor 
               (1Pd 5,4; Jo 10,11-15).
Lavoura de Deus (1Cor 3,9). Cristo é a videira que dá 

vida e fecundidade à Igreja (Jo 15,1-5).

Construção de Deus (1Cor 3,9). O próprio Senhor 
comparou-se a pedra angular (Mt 21,42). 
Sobre este fundamento a Igreja é construída 
pelos Apóstolos (1 Cor 3,11). Nesta casa nós 
somos pedras vivas que entram na 
construção (1Pd 2,5).

Jerusalém celeste e nossa Mãe (Gl 4,26).
Esposa que Cristo amou e por Ela se entregou, a fim 

de santificá-la (Ef 5,26; Mc 2,19).

Templo do Espírito Santo (2Cor 
6,16). Ele opera de múltiplas 
maneiras a edificação do 
Corpo inteiro na caridade: 
pela Palavra, pelo Batismo, 
pelos sacramentos, pelas 
virtudes, pelas múltiplas 
graças (Ef 4,16).

Corpo de Cristo é uma comunhão íntima entre Ele e 
os que o seguiriam (Jo 6,56). Na Eucaristia 
participamos realmente do Corpo de Cristo 
(1Cor 10,17). Assim nos tornamos todos 
membros deste corpo (1Cor 12,17).

Povo de Deus adquiridos por Deus e para Deus (1Pd 
2,9). A pessoa torna-se membro 
deste povo pela fé em Cristo e pelo 
Batismo (Jo 3,3-5). Este povo tem 
por Chefe (Cabeça) Jesus Cristo 
(Rm 4,25). Sua lei é o mandamento 
novo de amar como Cristo mesmo 
nos amou (Jo 13,34). Sua missão é 
ser o sal da terra e a luz do mundo 
(Mt 5,13-16) e a sua finalidade é o 
Reino de Deus.

 A Igreja foi prefigurada desde a origem do mundo e preparada na história do Povo de Israel, foi instituída por Cristo e manifestada 
pela efusão do Espírito Santo e será consumada no fim dos tempos.

1. Os apóstolos foram escolhidos por Jesus. “Você 
é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha 
Igreja e os poderes do inferno jamais 
conseguirão dominá-la” (Mt 16,18);

2. Pentecostes (At 2,1-12);
3. Missões de Paulo (At 13-28);
4. Perseguições, Mártires (60-311). 

Os cristãos aceitam a perseguição 
com alegria, pois assim se 
tornavam próximos de Jesus;

5. O Edito de Milão, em 313, dava aos cristãos não 
só a liberdade de culto, mas 
também fez do cristianismo 
a nova religião do Estado;

6. Cisma da Igreja do Oriente 
(grego) e Ocidente;

7. Reforma protestante em 
1517 por Martinho Lutero;

8. Onda pentecostal e surgimento das seitas dos 
séculos XIX e XX;

9. Primeira Missa no Brasil - 26 de Abril de 1500;
10. Cinquenta anos da CNBB;

 Seitas são grupos religiosos, 
cheios de entusiasmo.  Acreditem ter 
descoberto a verdade e a solução; 
excluem radicalmente os outros 
crentes; colocam-se contra as Igrejas 
e contra o mundo e obedecem 
cegamente aos seus fundadores. 

1. Dependência - a seita vai de encontro às 
suas necessidades psicológicas, 
intelectuais e espirituais.

2. Isolamento - o contato com as pessoas de 
fora do grupo é reduzido. Fica mais fácil 
controlar e moldar o membro. 

3. Lavagem cerebral - para que o membro 
possa ser consistente com a seita e ser 
submisso a seus líderes. 

4. Substituição - a seita e os líderes ocupam 
freqüentemente o lugar de pai, mãe, 
pastor, professor etc. 

5. Obrigação - o membro fica endividado 
emocionalmente com o grupo, às vezes 
f inancei ramente,  
etc. 

6. Culpabilidade - é dito 
para a pessoa que 
sair da seita trai o 
líder, Deus, o grupo, 
etc. 

7. Ameaça - a ameaça 
de destruição por 
“Deus” por desviar-
se da verdade; ser 
julgado no dia do 
julgamento, etc. 
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