
‘Renovação Inadiável’ é um plano para fazer 

da paróquia uma comunidade viva, ativa e alegre, 

cheia de entusiasmo por Jesus Cristo. 

Move-nos a convicção de que, com este 

plano, a paróquia pode ajudar os seus membros 

a ter uma vida ainda mais feliz e mais ativa na 

construção de um mundo melhor. 

É uma proposta para a transformação 

paroquial sustentada pelo desenvolvimento 

espiritual de cada um dos paroquianos. 

A meta é proporcionar a conversão pessoal e 

comunitária, a experiência do encontro pessoal 

com Jesus Cristo, o nosso único Salvador.

A ‘Renovação Inadiável’ inspira-se no desejo 

eclesial pós-conciliar recuperado com redobrado 

entusiasmo pelo Papa Francisco, na Exortação 

Apostólica sobre o anúncio do Evangelho no 

mundo atual. Nela, titula um apartado de «uma 

renovação eclesial inadiável» (números 27 a 33).

Com um conjunto de ferramentas, que 

designamos de ‘Caminho de Páscoa’, estamos 

dispostos a promover uma ‘renovação inadiável’ 

que seja «capaz de transformar tudo»: costumes, 

estilos, horários, linguagem, estruturas eclesiais 

(paróquias, grupos, movimentos, associações, 

comunidades, diocese).

o que é?
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ousar nascer de novo

A pastoral em chave missionária exige 
o abandono deste cómodo critério 

pastoral: «fez-se sempre assim». 
PAPA FRANCISCO, A ALEGRIA DO EVANGELHO, 33
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«A paróquia [...] se for capaz de se reformar e adap-
tar constantemente, continuará a ser ‘a própria Igreja 
que vive no meio das casas dos seus filhos e das suas 
filhas’. Isto supõe que esteja realmente em contacto 
com as famílias e com a vida do povo, e não se tor-
ne uma estrutura complicada, separada das pessoas, 
nem um grupo de eleitos que olham para si mesmos. 
A paróquia é presença eclesial no território, âmbito 
para a escuta da Palavra, o crescimento da vida cris-
tã, o diálogo, o anúncio, a caridade generosa, a ado-
ração e a celebração. Através de todas as suas ativi-
dades, a paróquia incentiva e forma os seus membros 
para serem agentes da evangelização. É comunidade 
de comunidades, santuário onde os sedentos vão be-
ber para continuarem a caminhar, e centro de cons-
tante envio missionário. Temos, porém, de reconhecer 
que o apelo à revisão e renovação das paróquias ain-
da não deu suficientemente fruto, tornando-as ainda 
mais próximas das pessoas, sendo âmbitos de viva 
comunhão e participação e orientando-as comple-
tamente para a missão».

A ALEGRIA DO EVANGELHO, 28

QUEREMOS 
UMA PARÓQUIA:                

frutos

Se a Igreja inteira assume 
este dinamismo missionário, 

há de chegar a todos, 
sem exceção. 

PAPA FRANCISCO

SAUDÁVEL

MISSIONÁRIA

ALEGRE

VIVA

ACOLHEDORA

APAIXONADA 

ATIVA

finalidade
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renovar todas as coisas
O plano de Renovação Inadiável proposto pelo 

Laboratório da fé está dividido em seis passos, o 

‘Caminho de Páscoa’: Participação ativa e criativa; 

Avaliação sobre a missão; Servir e acolher a todos; 

Conversão ao Evangelho; Oração e vida espiritual; 

Alargar os horizontes da missão. 

Esta formulação tem a particularidade de se ini-

ciar com uma letra da palavra ‘PÁSCOA’.

‘Caminho’ porque se trata de um itinerário bási-

co a ter em conta para renovar a paróquia em to-

dos os aspetos essenciais. 

‘Páscoa’ porque é a nossa identidade batismal. 

Somos um povo pascal, homens e mulheres ressus-

citados, mergulhados na morte e ressurreição de 

Jesus Cristo. 

Na prática, queremos que seja um caminho pas-

cal, um caminho de ressurreição da vida pessoal e 

comunitária (paroquial).

A motivação fundamental é-nos dada pelo Res-

suscitado «que nos diz, com uma força que nos en-

che de imensa confiança e firmíssima esperança: 

“Eu renovo todas as coisas”» (Francisco, A Alegria do 

Evangelho, Exortação Apostólica sobre o anúncio do 

Evangelho no mundo atual, [EG] 288).

O itinerário pascal a percorrer em cada paróquia 

há de permitir que cada cristão cresça como discí-

pulo e se torne ‘apóstolo’ (discípulo missionário). 

‘Apóstolo’ significa enviado, condensa o essen-

cial do ‘discípulo’ e do ‘missionário’. O ‘apóstolo’ une 

em si a experiência do encontro pessoal com Jesus 

Cristo (discípulo) com o  compromisso de anunciar 

a todos a alegria do Evangelho (missionário). 

Este é o nosso ‘Caminho de Páscoa’ para reno-

var ‘todas as coisas’, transformar a paróquia numa 

paróquia missionária, em sintonia com o ‘sonho’ do 

Papa Francisco (cf. EG 27). 



caminho de páscoa
passos e ferramentas
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