
ORGANIZAÇÃO  

 

PASTORAL E JURÍDICA 

 

 

DIOCESE DE JOINVILLE 



 

 

Que estruturas o Direito Canônico nos 

impõe ou podemos criar  

para atingir nossos  

objetivos de evangelização? 

Nossa Diocese 

deve “fazer” o 

seu caminho! 

 

 



 

 

Nenhum caminho eclesial pode ser 

construído sem a presença da cruz! 

O MESTRE  

JESUS QUE 

O DIGA... 
 

Todos teremos 

muitos desafios!!! 

 

 

 



1.  Diocesano 

2.  Comarcal 

3.  Paroquial 

 

Três níveis a serem contemplados: 



 

 

A diocese de Joinville existe para 

tornar provável o encontro da pessoa 

com Jesus Cristo!!! 

 

TUDO DEVE CONVERGIR 

PARA ONDE A PESSOA 

ENCONTRA-SE:  

SUA COMUNIDADE,  

SUA PARÓQUIA! 

 



 

 

NÍVEL 1 

 

 

ESTRUTURAS E  

FUNÇÕES DIOCESANAS 

 

 



Bispo Diocesano 

Cúria  Colégio de 

 Consultores PASTORAL 

(O BOM PASTOR) Vigário Geral 

Ecônomo 

Chanceler 

Conselho  

de Economia 

RH, TI, Arquivo 

Recepção 

Tribunal  

Diocesano 

Assembleia 

Diocesana 

Plano Diocesano 

 de Pastoral 

Conselho 

 Presbiteral 

Coordenador 

de Pastoral 

Conselho 

 Diocesano 

de Pastoral 

Execução 

CP+GRP+CDP 

Grupo de  

Reflexão 

Pastoral 

ADIPROS 

Comunicação 

Patrimônio, Codaas 

Setor Contábil 

Conselho de  

Ordens e Ministérios: 

Equipe de Formação + 

Colégio de Consultores 



 

RÁPIDA EXPLICAÇÃO  

DO ORGANOGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

BISPO DIOCESANO 

Cabe ao bispo diocesano cumprir  

a missão de pastor, tendo como modelo o 

próprio Jesus Cristo,  

que veio não para ser servido,  

mas para servir.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BISPO DIOCESANO 

Para poder realizar com eficácia  

a sua missão pastoral, são 

necessárias várias estruturas, 

 entre as quais o  

Colégio de Consultores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLÉGIO DE CONSULTORES 

Trata-se de um grupo de sacerdotes,  

no mínimo seis e no máximo doze,  

que tem a responsabilidade de, na  

falta do bispo diocesano (morte, 

transferência ou renúncia), escolher  

o Administrador Diocesano que  

servirá à Diocese até que a Santa Sé  

nomeie um novo bispo diocesano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLÉGIO DE CONSULTORES 

Cabe-lhe ainda, em nossa Diocese,  

a função de ajudar o Bispo nas 

transferências, na administração econômica 

da Diocese, na análise de incorporações, 

alienações, construções e reformas e estar à 

disposição do Bispo, sempre que este julgue 

necessário, para auxiliar como conselheiros 

ou para deliberar quando determinado pelo 

Código. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECÔNOMO DIOCESANO 

A Diocese possui um Ecônomo,  

a quem cabe o ofício de zelar pela 

saúde das finanças e executar as 

decisões relativas à administração 

econômica, tomadas pelo Bispo 

Diocesano auxiliado pelo  

Colégio de Consultores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÚRIA DIOCESANA 

É através da Cúria que a Mitra, 
nome da Diocese como pessoa 

jurídica, mantém em ordem toda 
a documentação legal,  

eclesial ou civil. O coordenador  
da Cúria é o Vigário Geral. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGÁRIO GERAL 

O Vigário Geral participa do poder 

executivo do Bispo Diocesano,  

na medida em que o Direito Canônico  

lhe permite e no que lhe for  

determinado pelo Bispo.  

Não participa do poder legislativo  

e nem do poder judiciário. 



 

 

 

 

 

 

CHANCELER DA CÚRIA 

Cabe ao Chanceler manter em  

ordem toda a documentação e 

preparar as várias dispensas, 

provisões e decretos (c. 482), que 

serão assinados pelo Bispo 

Diocesano (poder geral) ou  

Vigário Geral (poder parcial). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL DIOCESANO 

O poder Judiciário é exercido pelo 

Tribunal Diocesano, formado pelo 

Vigário Judicial, Defensor do 

Vínculo, Promotor de Justiça,  

Juízes e Notário. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MISSÃO PASTORAL 

Toda estrutura anterior tem como 

finalidade ajudar o Bispo a realizar a 

sua missão pastoral. Na organização da 

vida pastoral de nossa Diocese 

encontramos várias estruturas  

geradoras de unidade e comunhão. 

 



 

 

 

 

 
Esta estrutura será criada para 

auxiliar o Bispo no conhecimento da 

realidade pastoral da Diocese, 

analisar e propor caminhos. Não é 

órgão de decisão. 

Grupo de  

Reflexão Pastoral 



 

 

 

 

 
Por serviço pastoral entende-se  

a reflexão, a criação ou correção de 

conteúdos e metodologias para 

formação de agentes de pastoral e 

encontros nas paróquias... Seu campo 

de trabalho é vastíssimo.  

Grupo de  

Reflexão Pastoral 



 

 

 

 

 

 

COORDENADOR DE  

PASTORAL 

  O acompanhamento geral da pastoral 

da diocese, em profunda sintonia com o 

Bispo Diocesano, cabe ao Coordenador 

de Pastoral que conta com 

   a ajuda direta do Grupo de Reflexão 

Pastoral e Conselho Presbiteral. 



Bispo Diocesano 

Cúria  Colégio de 

 Consultores PASTORAL 

(O BOM PASTOR) Vigário Geral 

Ecônomo 

Chanceler 

Conselho  

de Economia 

RH, TI, Arquivo 

Recepção 

Tribunal  

Diocesano 

Assembleia 

Diocesana 

Plano Diocesano 

 de Pastoral 

Conselho 

 Presbiteral 

Coordenador 

de Pastoral 

Conselho 

 Diocesano 

de Pastoral 

Execução 

CP+GRP+CDP 

Grupo de  

Reflexão 

Pastoral 

ADIPROS 

Comunicação 

Patrimônio, Codaas 

Setor Contábil 

Conselho de  

Ordens e Ministérios: 

Equipe de Formação + 

Colégio de Consultores 



 

 

 
Além das funções determinadas  

pelo Direito Canônico, atuará como  

órgão eminentemente pastoral, repito:  

eminentemente pastoral. Tudo o que  

o Direito não exige dele passará ao  

Colégio de Consultores. 

CONSELHO 

PRESBITERAL 



 

 

 

Tal fato não o torna menos importante.  

É exatamente o contrário.  

Sua importância reside nos  

conselhos dados e nas posições  

assumidas no campo da vida pastoral,  

razão da existência da Diocese. 



 

 

 

E entre suas funções, uma deve  

ser tratada com muito carinho:  

cuidar especialmente do ministério  

presbiteral, fomentando a fraternidade  

entre os presbíteros seculares e  

religiosos, sua atualização teológica  

e pastoral, seu progresso espiritual e  

suas condições materiais de vida. 



 

 

  Promove a evangelização,  

examinando, avaliando e divulgando 

as atividades pastorais, tendo como  

horizonte a pastoral de conjunto.  

CONSELHO DIOCESANO 

DE PASTORAL 



 

 

 

 

COORDENADOR (ES) 
 

- Comarcas  

- Ação Evangelizadora, 

-   Diáconos Permanentes, 

-   CRB na Diocese (ou representante), 

-   Pastorais Diocesanas 

-   Movimentos Eclesiais 

-   Novas Comunidades 
 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

DIOCESANO DE PASTORAL 



 

 

 
 Os assuntos pastorais de interesse diocesano  

devem estar presentes em todos os grupos de  

Pastoral ou de Movimentos Eclesiais com  

coordenação diocesana. Objetivo maior é  

constituir a pastoral de conjunto, integrando  

paróquias, pastorais e movimentos eclesiais  

afins no processo de evangelização. 

CONSELHO DIOCESANO 

DE PASTORAL 



 

 

Pastoral de conjunto é a vivência 

da unidade na diversidade da 

Igreja. Cada pastoral ou 

movimento eclesial realiza sua 

missão específica, mas em 

interação com outras pastorais e 

movimentos.  
 

 



 

 
Nenhuma Pastoral ou Movimento 

Eclesial pode sentir-se isolado 

das outras pastorais ou 

movimentos, como se fosse um 

departamento da Igreja ou um 

trabalho paralelo.  

 

 



 

 
Dentro da estrutura de 

organização da Diocese onde se 

encontram as pastorais e os 

movimentos eclesiais?  Estão 

presentes em todos os níveis de 

organização.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Palavra “Movimentos Eclesiais”  

inclui todos os grupos 

(associações, movimentos, 

organismos, equipes, oficinas, 

conferências) que têm  

como finalidade a vivência de uma 

determinada espiritualidade  

ou trabalho específico de  

apostolado, caridade ou oração.  



ASSEMBLEIA DIOCESANA 

             A Assembleia Diocesana de 

Planejamento da Ação Evangelizadora ou 

de Revisão do Plano da Ação 

Evangelizadora é um dos momentos mais 

importantes da vida de uma Diocese no 

seu campo pastoral.  



ASSEMBLEIA DIOCESANA 

 

    Compete ao CP + GRP e 
CDP  acompanhar e auxiliar 
no planejamento, na realização 
e na execução das decisões da 
Assembleia Diocesana.  



 

 

NÍVEL 2 

 

 

A COMARCA 

 

 

 



COMARCA 

 

Nossa Diocese está dividida em  

seis Comarcas. Cada Comarca  

 é formada por diversas paróquias, 

 levando em consideração sua 

proximidade geográfica.  



DIOCESE DE  

JOINVILLE 

6  COMARCAS            

18 MUNICÍPIOS     

65 PARÓQUIAS  



COMARCA 

É instrumento de união e auxílio 

 entre as paróquias. Facilita a formação  

de seus membros e a execução  

de atividades em conjunto, auxilia  

na troca de ideias e experiências  

para aprimorar a vida pastoral.  



COMARCA 

Analogia 

 

A Comarca é “o meio de campo”  

de um time de futebol... 
 

(geralmente é este time quem ganha)  



COMARCA 

Dois encontros comarcais merecem destaque: 

 

1. Reunião do Clero da Comarca 

2. Reunião do CDP da Comarca 



COMARCA 

Reunião do Clero da Comarca 

É obrigatória  a participação de todos os 

sacerdotes que atuam na pastoral, direta ou 

indiretamente, como os padres de casas de 

formação.  É obrigatória a presença de 

todos os diáconos permanentes, desde que 

não conflite com suas responsabilidades 

familiares. 



COMARCA 

Reunião do CDP da Comarca 

É obrigatória  a participação dos sacerdotes 

coordenadores da Comarca (Vigários 

Comarcais), e todos os coordenadores 

comarcais das pastorais e movimentos 

eclesiais, novas comunidades e representante 

da vida consagrada.  



COMARCA 

 

Um de seus pontos altos é  

a realização da Assembleia 

  Comarcal, na qual se tomam 

decisões de entreajuda para o  

bem de suas paróquias componentes.  



COMARCA 

 

À luz do Plano de Pastoral da 
Diocese e levando 

 em conta sua realidade, 

 a Comarca determina o seu  

Plano de Atividades. 



COMARCA 

A Comarca não faz Plano  

de Pastoral, mas sim  

Plano de Atividades Pastorais.  

Razão: A Comarca é instrumento  

para unir, refletir, trocar experiências  

de vida paroquial e para facilitar a  

formação dos agentes de pastoral  

das suas paróquias.  



COMARCA 

 

O Coordenador da Comarca  

é personagem imprescindível  

para o bom êxito de todo o  

processo de evangelização.  

 



 

 

NÍVEL 3 

 

 

O SETOR 

 

 

 

A COMUNIDADE PAROQUIAL 



       O encontro da pessoa com Cristo 

(discipulado)e consequente missionariedade, 

como regra geral, ocorre dentro de sua 

comunidade. Donde, todo trabalho de 

evangelização realizado nos níveis acima deve 

necessariamente desembocar e estar a serviço 

da Comunidade Paroquial.  

A comunidade paroquial 



ASSEMBLEIA PAROQUIAL 

Plano Paroquial de Ação Evangelizadora  

Conselho Missionário Pastoral de  

Comunidade - CMPC 

  

Conselho Missionário 

Pastoral Paroquial - CMPP 

-  

Conselho Missionário Paroquial da Ação  

Evangelizadora – CMPP:  

formado pelo pároco, vigários paroquiais,  

diáconos, coordenadores das pastorais e  

dos movimentos eclesiais, secretário(a)  

paroquial, representante da vida  

consagrada e o coordenador de cada  

Conselho Pastoral de Comunidade  

e de cada EEAE. 

Conselho Missionário Pastoral de  

Comunidade  – CMPC,   

sempre em harmonia com o Pároco, é 

 formado pelos coordenadores  

das pastorais e movimentos eclesiais,  

pelo Coordenador e Tesoureiro 

da Equipe Executiva de Administração 

 e Economia e, se houver, o representante  

da vida consagrada e o diácono. 

Plano de Atividades Pastorais  

da Comunidade 
GRAEP - Grupo Refl.A.E.Paroquial 



       Cada vez mais se torna imprescindível a 

Assembleia Paroquial. Sem planejamento 

torna-se difícil executar atividades, além da 

dispersão de forças. A Assembleia é um 

momento precioso que impulsiona toda a 

vida de uma Comunidade, pois aperfeiçoa o 

processo de unidade e participação.  

A comunidade paroquial 



       A realização da Assembleia Paroquial 

é obrigatória. Tem como tarefa principal 

determinar o Plano Paroquial de Ação 

Evangelizadora, levando em consideração 

os objetivos determinados pelo Plano 

Diocesano de Ação Evangelizadora e o 

Plano de Atividades da Comarca.  

A comunidade paroquial 



O Conselho Missionário Pastoral Paroquial  – 

CMPP, é formado pelo pároco, vigários paroquiais, 

diáconos, coordenadores das pastorais e dos 

movimentos eclesiais, secretário(a) paroquial, 

representante da vida consagrada e o coordenador 

de cada Conselho Pastoral de Comunidade e de cada 

EEAE. 

A comunidade paroquial 



       O CMPP é o responsável pelo 

planejamento e realização da Assembleia 

Paroquial, bem como pelo acompanhamento de 

sua execução nas diversas comunidades. É 

coordenado pelo pároco. Os Conselhos 

Pastorais (CMPP/CMPC) são de caráter 

obrigatório para todas as paróquias. 

A comunidade paroquial 



Cada comunidade, inclusive a Matriz, deve ter o 

seu Conselho Missionário Pastoral de Comunidade 

– CMPC, sempre em harmonia com o Pároco. É 

formado pelos coordenadores das Pastorais e 

Movimentos Eclesiais, pelo Coordenador e 

Tesoureiro da Equipe Executiva de Administração 

e Economia e, se houver:  diácono, secretária e 

representante da vida consagrada. 

A comunidade paroquial 



  
Presidente 
do CMPC 

??? 



  
Presidente do 

CMPC ??? 

Coordenador 
do CMPC ??? 



  
Presidente do 

CMPC ??? 

Coordenador de 
cada Pastoral 

Coordenador da  

Catequese 

e Liturgia 

Coordenador do 
CMPC ??? 



  
Presidente do 

CMPC ??? 

Coordenador de 
cada Pastoral 

 

Coordenador de 
cada Movimento 

Eclesial 

Coordenador da  

Catequese 

e Liturgia 

Coordenador do 
CMPC ??? 



  
Presidente do 

CMPC ??? 

Coordenador de 
cada Pastoral 

 

Secretária e 
Diácono 

(se houver) 

Coordenador de 
cada Movimento 

Eclesial 

Coordenador da  

Catequese 

e Liturgia 

Coordenador do 
CMPC ??? 



  
Presidente do 

CMPC ??? 

Coordenador de 
cada Pastoral 

 

Secretária e 
Diácono 

(se houver) 

Equipe Executiva 
de Administração 

e 
Economia 

Coordenador de 
cada Movimento 

Eclesial 

Coordenador da  

Catequese 

e Liturgia 

Coordenador do 
CMPC ??? 



      O Coordenador, escolhido pelo próprio 

CMPC, deve ser aprovado pelo pároco, a menos 

que este determine de outro modo. Além de 

zelar pelo bem de sua comunidade, é sua 

atribuição, à luz do Plano de Evangelização 

Paroquial, junto com os demais membros do 

Conselho, fazer o Plano de Atividades Pastorais 

da Comunidade, a ser aprovado pelo Pároco.  

A comunidade paroquial 



 O Coordenador e o Tesoureiro da Equipe 

Executiva de Economia e Administração 

fazem parte do CMPC. Cada Comunidade 

tem um único Conselho. O CMPC é quem 

toma as decisões também no campo 

financeiro.  

A comunidade paroquial 



 
 
 

 

 

 

1. CULTURA VOCACIONAL 

2. INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ 

3. GRUPOS BÍBLICOS DE REFLEXÃO 

4. PASTORAL DO DÍZIMO 

5.CMPP/CMPC 

 

PREOCUPAÇOES COMUNS CONSTANTES 



 
 
 

 

 

1. Diretório Litúrgico 

2. Seminário Menor 

3. Orionitas (Pequeno Cotolengo) 

4. Divorciados Recasados / várias questões 

5. Transferências de Padres 

6. Visitas Pastorais 

7. Centenário Diocese – 17/01/2027 

Restauração da estrutura e revitalização do 

espaço litúrgico da Catedral  

8. Comissão Diocesana pelo Direito à Vida 

 

ALGUMA COMUNICAÇÕES 



 Comissão para a promoção da cultura da 

vida através da formação e evangelização de 

agentes, ressaltando constantemente a 

importância do resgate dos valores éticos e 

cristãos que se refletem na estrutura familiar 

e na vida humana, desde a concepção até o 

seu termo natural. 

Comissão Diocesana  

 pelo Direito à Vida - CDDV 



  

MISSÃO 
 

 Promover a cultura da vida e a denúncia da 

cultura da morte e, assim, agir em defesa do 

ser humano, ressaltando o valor do direito 

primário e fundamental à vida e à dignidade 

como pessoa que, dotada de uma alma 

espiritual e de responsabilidade moral, é 

chamada à comunhão beatífica com Deus. 



  

OBJETIVO 

1. Formar adequadamente os membros do 

CDDV. 

2. Oferecer às pastorais e movimentos eclesiais 

adequada formação sobre a vida, à luz do 

magistério eclesial;  

3. Auxiliar na solução dos mais diversos casos 

ligados à defesa da vida, em qualquer instância. 

 



  

PLANO DE AÇÃO A CURTO PRAZO 
 

1. Definir a coordenação do CDDV; 

2. Formar agentes para atuar na CDDV; 

3. Caminhadas e formações em defesa da vida e 

contra o aborto; 

4. Mobilizar a Semana Nacional da Vida; 

5. Promover o Dia do Nascituro; 

6. Realizar seminários sobre o tema da Vida. 



 PLANO DE AÇÃO A MÉDIO PRAZO 
 

1. Acompanhar projetos em defesa da vida junto aos 

poderes constituídos; 

2. Implantar atendimento a gestantes em risco 

(Método da casa de Acolhida Guadalupe); 

3. Intervir junto aos MCS e esferas públicas em 

decisões que afetem a dignidade da vida humana;  

4. Realizar Seminários e Palestras; 

5. Trabalhar junto às escolas na semana da vida; 

6. Intervir nos casos de risco de aborto e da vida de 

maneira geral. 



PLANO DE AÇÃO A LONGO PRAZO 
 

 

1. Implantar o projeto CAM; 

2. Implantar o Projeto Esperança; 

3. Implantar um trabalho com professores nas 

universidades e escolas. 

 


