
ASSEMBLÉIAS PAROQUIAIS
Como organizar

Deverá haver pelo menos duas etapas, uma de preparação e outra de realização. 
A preparação pode ser subdividida em uma etapa local e outra por áreas ou setores. A 
realização da Assembléia  poderá também ser articulada por uma equipe formada de 
representantes dos grupos que participaram da preparação.

Em qualquer paróquia podem-se identificar grupos menores como comunidades, 
já organizadas ou ainda por se organizar, grupos de reflexão, o que seja. A primeira 
etapa  da  Assembléia  paroquial  será  a  avaliação,  a  discussão  e  a  apresentação  de 
propostas e sugestões nesses grupos menores. Uma etapa intermediária podem vir a ser 
mini-assembléias que reúnam certo número desses grupos menores, a fim de somar os 
resultados e, assim, as propostas e sugestões irem se afunilando.

Uma proposta de roteiro
O objetivo  geral  da pastoral  na diocese,  discutido  e  votado na  nossa Quarta 

Assembléia Diocesana de Pastoral já nos dá uma pista quando diz que nossas atividades 
pastorais (evangelização) devem acontecer à luz do jeito antigo/novo de ser Igreja. Jeito 
antigo/novo lembra as 3 descrições que os Atos dos Apóstolos fazem da comunidade 
primitiva.

As três passagens falam de três aspectos da vida dos cristãos primitivos, cada 
uma  destacando  um  dos  três  aspectos.  Esses  três  lados,  aspectos  ou  dimensões, 
coincidem com os três pontos do Objetivo Geral destacados nos objetivos específicos: 
A Pessoa (alimentar a fé), a Comunidade (a solidariedade e a partilha) e a Sociedade (as 
curas da sombra de Pedro).

Está feito  o nosso roteiro.  Basta  olhar  com atenção cada texto dos Atos dos 
Apóstolos e comparar com a nossa realidade. Aí vamos ver o que já temos, o que pode 
melhorar e o que precisa mudar ou acrescentar de novo.

___________________________________

1.
ALIMENTAR A FÉ – FORMAR A PESSOA

Os antigos cristãos
At 2,42-47

Ler o texto na Bíblia. Mais de uma vez. Em traduções diferentes se for possível.
Observar: 

Começa e termina dizendo como eram perseverantes no que faziam para 
alimentar a fé ou formar os cristãos.
No centro (vv. 43, 44, 45) fala dos prodígios e sinais, as curas, em favor 
também dos de fora, e da união e solidariedade dentro da comunidade.
V.  42:  eram  perseverantes  no  ensinamento  dos  Apóstolos.  Os 
Evangelhos  ainda estavam sendo escritos.  Setenta  anos mais  tarde,  os 
Evangelhos e todo o Novo Testamento serão chamados de “Memórias 
dos Apóstolos”. Quer dizer que esse “ensinamento dos Apóstolos” hoje é 
...
na comunhão. O estar juntos também ajuda a alimentar a fé?
na fração do pão. Trata-se da Eucaristia.



Vv.  46  e  47:  bem  unidos (novamente)  freqüentavam  o  templo. 
Participavam da antiga religião, mas
Partiam o pão pelas casas. A Eucaristia é coisa só nossa, não é para os 
de fora. Com alegria e simplicidade.
Louvavam a Deus (as orações) e eram estimados por todo o povo.

Nós
Lembrar tudo o que existe aqui para alimentar a fé, formar a pessoa do discípulo de 
Jesus.
Corresponde mais ou menos ao que dizem os Atos dos Apóstolos da comunidade de 
Jerusalém?
Essas coisas estão realmente ajudando a formar a pessoa dos discípulos de Jesus, 
tanto do ponto de vista de maturidade humana como de fundamentação espiritual?
Isso pode melhorar? Em que pontos? Como?
Será  preciso  alguma  coisa  nova  para  melhorar  aqui  a  formação  dos  discípulos 
missionários?
Tem idéia do que seria necessário e de em quê a paróquia, como coordenação geral 
de tudo, poderia ajudar? 

____________________________

2.
Solidariedade e partilha – Renovar a comunidade

Os antigos cristãos
At 4,32-37

Ler o texto na Bíblia. Mais de uma vez. Em traduções diferentes se for possível.
Observar: 

Começa e termina dizendo como os primeiros cristãos viviam o ideal de 
vida comunitária.
O v. 33 fala dos atos de poder dos Apóstolos, poder em favor das curas e 
soluções, e do testemunho que os Apóstolos davam da ressurreição do 
Senhor. Aí resume o alimentar a fé e servir a sociedade.
Começa dizendo (v.32) que eram um só coração e uma só alma, um só 
pensamento (coração) e um só desejo (alma).
Tinham suas coisas todas em comum.
No v. 34, não havia mendigos entre eles, ninguém passava necessidade.



Até o 37 fala da partilha dos bens e do testemunho de Barnabé.

Nós
Quais as estruturas de participação (conselhos, coordenações, ministérios, divisão de 
tarefas em geral, grupos de reflexão) aqui existentes, que nos ajudam a renovar o 
espírito comunitário?
As decisões são tomadas em conselhos ou equipes de coordenação ou dependem 
somente da voz de um coordenador ou dirigente único?
Nossos  conselhos  e  equipes  paroquiais  (Conselho  Pastoral,  Conselho 
Administrativo...) e/ou comunitários podem melhorar e contribuir mais para renovar 
a vida comunitária? Como?
Será preciso criar alguma coisa nova para nos fazer comunidades melhores?
Tem alguma idéia  do que seria  possível  ser feito  entre  nós e  sugere algo que a 
paróquia poderia fazer?

_________________________

3.

A sombra de Pedro – Transformar a sociedade

Os antigos cristãos
At 5, 12-16

Ler o texto na Bíblia. Mais de uma vez. Em traduções diferentes se for possível.
Observar: 

Começa e termina dizendo como a comunidade tinha influência no 
mundo  ao  redor,  levando  esperança  e  salvação  para  todos  os 
sofredores. Como é próprio dos Atos dos Apóstolos, tudo acontece 
por meio dos Apóstolos, especialmente de Pedro.
Da segunda parte do versículo 12 (12b) até o 14 o autor fala da união 
que havia entre os cristãos e de suas reuniões de oração no Templo, 
no pórtico de Salomão, do respeito e estima que o restante do povo 
lhes devotava.
Os  sinais  e  prodígios (12a)  aconteciam  em favor  dos  de  fora  da 
comunidade.



A sombra de Pedro é um símbolo da influência boa da comunidade: 
Ajudava a  todos  saírem do sofrimento  e,  de toda a parte  vinham 
procurá-la para receber um pouco que fosse dessa influência boa.

Nós
Nossa comunidade de Igreja tem tido boa influência na sociedade do nosso 
lugar? Lembrar algumas coisas que acontecem ou aconteceram?
Há alguma organização nossa que procura aliviar a dor dos sofredores deste 
mundo? Está ajudando a mudar a sociedade ou deixa do jeito que está? Pode 
melhorar?
Existe alguma coisa ou maneira de ser nossa, de igreja, que ajuda a mudar o 
jeito ou maneira de ser deste nosso mundo?
Há alguma coisa entre nós que questiona o poder do dinheiro (o capitalismo), 
o autoritarismo e a discriminação e exclusão social?
Precisamos melhorar? Como?
Tem alguma idéia ou sugestão que acha que valeria a pena levar à paróquia?


