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RECOMENDAÇÕES PARA A AÇÃO PASTORAL DA DIOCESE DE JALES 
FRENTE À REALIDADE DAS FAMÍLIAS NO CONTEXTO DE PANDEMIA 

 
Por meio desta carta, a ser amplamente divulgada, a Coordenação Diocesana de Pastoral 
e as Coordenações Diocesanas da Pastoral Familiar e dos Grupos de Família apresentam, 
conjuntamente, recomendações para a ação pastoral da Diocese de Jales frente à 
realidade das famílias no contexto atual de pandemia. 

A Igreja tem afirmado, por meio de seus documentos oficiais, a importância da família e a 
prioridade pastoral que lhe devemos dedicar. No Concílio Vaticano II, que se realizou de 
1962 a 1965, a Igreja começou a delinear a evangelização para os tempos atuais, tomando 
em consideração a realidade da família e seus desafios. 

O Papa João Paulo II, que teve um dos mais longos pontificados da história da Igreja, 
dedicou atenção especial à família. A partir de sua Exortação Apostólica Familiaris 
Consortio, de 1981, sobre a família no mundo de hoje, a Igreja passou a desenvolver mais 
amplamente sua pastoral frente à realidade das famílias. 

O Papa Francisco deu um novo impulso à ação da Igreja frente a novas situações da família, 
dedicando-lhe um Sínodo. Sua Exortação Apostólica Pós-Sinodal Amoris Laetitia, Alegria 
do Amor, de 2016, propõe-nos olhar as “feridas da vida familiar” com misericórdia e tratá-
las zelosamente, sem “amputar os membros doloridos”. 

Os modelos de vida familiar, hoje, são muito diversificados. Ninguém pode ser excluído 
do convívio eclesial e social por viver em condições que não condizem com modelos 
clássicos de família, afinal todas as pessoas são amadas por Deus, devendo ser 
respeitadas, acolhidas, acompanhadas, orientadas e apoiadas. 

A família merece um olhar especial, pois é “lugar e escola de comunhão, primeiro local 
para a iniciação à vida cristã das crianças, no seio da qual os pais são os primeiros 
catequistas. Tamanha é sua importância que precisa ser considerada um dos eixos 
transversais de toda a ação evangelizadora” (DGAE 2011-2015, n. 108). 

As atuais Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil afirmam que “a 
família demanda atenção renovada”. Ela “é ponto de chegada para nossa ação pastoral e 
ponto de partida para a vida comunitária mais ampla”, e constitui-se “sujeito fundamental 
da ação missionária da Igreja” (cf. n. 138 e 139). 

A Diocese de Jales, em sintonia com as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora, tem 
como objetivo “ser Igreja missionária, por meio de comunidades presentes em todas as 
realidades de vida pessoal e social, articuladas como pastoral de conjunto, que atuam em 
prol do bem comum”. A família é, entre essas realidades, essencial. 

A família, como “primeira célula vital da sociedade”, sendo cristã , é célula 
fundamental da Igreja e “primeira comunidade evangelizadora”, o que lhe confere 
o caráter de “Igreja doméstica”, conceito este reconhecido pelo Concílio Vaticano II 
(cf. LG 11), que reconstitui características fundantes da Igreja. 



 

 

A Igreja foi criada, se desenvolveu e se sustenta, especialmente neste tempo de 
“isolamento social”, no contexto doméstico, desde o qual está desafiada a viver sua 
identidade missionária. Por isso, as famílias cristãs que se unem e atuam pastoralmente, 
em conjunto, constituem-se Comunidades Eclesiais Missionárias. 

Elas devem, primeiramente, ser comunidades do próprio lar, no qual se vive relações de 
afeto, de respeito, de corresponsabilidade e de cuidado com a vida; sustentado pelo 
trabalho honesto e em condições dignas; no qual, enfim, se vive e se cultiva a fé cristã, 
nutrida pela oração inspirada na Palavra de Deus, lida, estudada, meditada e praticada. 

Elas devem, também, constituir-se em comunidades entre famílias que se reúnem, 
movidas pela fé em Jesus Cristo, para “escuta” e celebração da Palavra de Deus, 
vivenciando-a pela ajuda mútua e por ações solidárias, educativas e transformadoras de 
estruturas sociais injustas, em defesa da vida, integralmente, e em prol do bem comum.   

Essas “pequenas comunidades eclesiais missionárias que se formam em ruas, 
condomínios, aglomerados, edifícios, unidades habitacionais, bairros populares, 
povoados, aldeias e grupos por afinidades, devem se configurar como uma verdadeira 
rede, em comunhão com a Igreja local” (DGAE 2019-2023, n. 84). 

Todos os grupos da Diocese, especialmente os Grupos de Família e as Equipes da Pastoral 
Familiar devem assumir a identidade de Comunidades Eclesiais Missionárias e orientarem-
se pelas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil e pelos documentos 
do Magistério da Igreja. Em função disso, recomendamos: 

1) Estimular a leitura e o estudo desses documentos da Igreja, bem como formações sobre 
eles, por meio de vídeo conferências, organizadas sobretudo entre Grupos de Família e 
Equipes da Pastoral Familiar, devendo em algumas ocasiões implicar o conjunto de 
Paróquias, Comunidades, Pastorais e Movimentos dos Setores e da Diocese. 
 

2) Promover, virtualmente, a Leitura Orante da Palavra de Deus, entre os Grupos de 
Família e Equipes da Pastoral Familiar, convidando especialmente casais, que não são 
membros desses Grupos e dessas Equipes a participarem, como forma de estimular-
lhes a cultivarem a fé cristã em família e se integrarem a esses Grupos e essas Equipes. 
 

3) Acompanhar e divulgar as lives, ou seja, transmissões ao vivo que orientam a vivência 
da fé cristã no contexto de família, entre as quais as lives de Dom Ricardo Hoopers, 
Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família, da CNBB, às terças-
feiras e domingos, às 21h, pelo facebook e o youtube da Pastoral Familiar Nacional. 
 

4) Promover o uso do subsídio “Hora da Família”, cujo tema central neste ano, “Família, 
Casa da Palavra”, e subtemas mensais se referem à “Palavra” como um dos pilares da 
Comunidade Eclesial Missionária, concebida como “Casa”. Os demais pilares, “Pão”, 
“Caridade” e “Ação Missionária” serão abordados nos subsídios dos próximos anos. 

Que o lema da Semana Nacional da Família deste ano, “Eu e minha casa serviremos ao 
Senhor” (Js 24,15), inspire-nos como “Família Diocesana”, a continuarmos “Crescendo em 
direção a Cristo” (Ef 4,15) e tornando nossa ação pastoral frente à realidade das famílias, 
sobretudo neste tempo de pandemia, mais vigorosa, frutuosa e portadora de esperança. 

Cordialmente, em Cristo,       

Dom Reginaldo Andrietta, Bispo Diocesano 
Pe. Maximiano Pelarim Neto, Assessor Diocesano da Pastoral Familiar 

Pe. Pedro Martelo Coqueiro, Assessor Diocesano dos Grupos de Família 
 

Jales, 10 de agosto de 2020 
 


