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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 



 A proposta é de um trabalho de 

renovação dos Conselhos Pastorais 

Paroquiais, um dos projetos da renovação 

pastoral pedida por Aparecida, pelas 

Diretrizes da CNBB, pelo Ano do Laicato. 

A comunidade paroquial 



 É um projeto de implantação/renovação 

em três anos, com a parte técnica, 

espiritualidade e questões administrativas. 

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 



PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
  

PARA OS CONSELHOS  
 

MISSIONÁRIOS DE PASTORAL 
 



1. A Assembleia Paroquial é o órgão 
máximo de decisão da vida pastoral 
da Paróquia, em sintonia com as 
normas da Diocese e da Igreja; 
 
2. Cabe ao Conselho Missionário 
Pastoral Paroquial (CMPP) auxiliar o 
Pároco no seu ofício de bom pastor 
de toda a Comunidade; 



3. Cada Comunidade (Matriz ou 
Capela) deve possuir o seu Conselho 
Missionário Pastoral de Comunidade 
(CMPC), a não ser que a Paróquia não 
tenha nenhuma Capela. Neste caso o 
Conselho Missionário Pastoral 
Paroquial (CMPP) assume as funções 
do Conselho Missionário Pastoral da 
Comunidade (CMPC); 
 



4. Cada Conselho Missionário Pastoral de 
Comunidade (CMPC) deve participar 
obrigatoriamente do Conselho Missionário 
Pastoral Paroquial (CMPP), através do 
Coordenador do CMPC e do Coordenador da 
Equipe Executiva de Administração e 
Economia. É atribuição pessoal e 
intransferível, ou seja, não podem enviar 
representante. No momento de sua posse, 
devem ser informados que uma das suas 
responsabilidades é participar do Conselho 
Pastoral Paroquial; 



5. Cada reunião do Conselho Missionário 
Pastoral Paroquial (CMPP) e do Conselho 
Missionário Pastoral de Comunidade 
(CMPC) deverá ser feita, dentro das 
possibilidades, obedecendo a um 
esquema padrão. São os momentos de 
oração e de fraternidade que possibilitam 
a realização frutuosa das ações 
programadas; 
 



6. O Conselho Missionário Pastoral de 
Comunidade (CMPC) é o organismo responsável 
pela vida pastoral e financeira de cada 
Comunidade Paroquial, na qual se inclui a Equipe 
Executiva de Administração e Economia (EEAE), 
através de seu Coordenador e Tesoureiro. A 
Equipe Executiva de Administração e Economia 
não é um órgão soberano na administração 
financeira da Comunidade. É um grupo de 
pessoas com a função principal de aconselhar o 
CMPC em assuntos econômicos, dele recebendo 
poderes de execução; 



7. Os membros convocados para integrar o 
Conselho Missionário Pastoral Paroquial (CMPP) 
e o Conselho Missionário Pastoral de 
Comunidade (CMPC), devem, necessariamente, 
estar habilitados para o trabalho em grupo. 
Segundo as palavras do Papa João Paulo II, na 
Carta Apostólica “Novo Millennio Ineunte” 
(Novo Milênio Que Começa), a vivência da 
comunhão é mais importante que a realização 
de tarefas. O mesmo se diga da 
corresponsabilidade e entreajuda que deve 
existir entre todas as Comunidades da Paróquia;  



8. Os membros dos Conselhos 
Missionários de Pastoral das Comunidades 
Paroquiais (CMPP e CMPC) não podem se 
demitir ao mudar o Pároco, e nem podem 
ser mudados todos os seus componentes 
ao mesmo tempo. Tais fatos atrapalham a 
execução do Plano Paroquial de Ação 
Evangelizadora e a continuidade de outras 
atividades paroquiais; 
 



9. É altamente recomendável que o 
Pároco, em sintonia e dentre os membros 
do Conselho Missionário Pastoral 
Paroquial (CMPP), escolha um pequeno 
grupo de apoio. Este grupo denomina-se 
Grupo de Reflexão da Ação Evangelizadora 
Paroquial (GRAEP), e tem como objetivo 
agilizar o trabalho pastoral 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. ORIONITAS (Pequeno Cotolengo) 

2. Restauração da estrutura da Catedral 

3. Revitalização do espaço litúrgico da 

Catedral em vista de seu Centenário 

(janeiro de 2027). 

4. Comissão Pró Vida 

5. Transferências de Padres 

6. Divorciados Recasados 

7. Diretório Litúrgico 

ALGUMA COMUNICAÇÕES 


