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iNtRoDUÇão

a igreja no Brasil vem pedindo, desde a conferência de apare-
cida, em 2007, a renovação de nossas paróquias, de modo que cada 
uma seja comunidade de comunidades, renovadas em sua estrutu-
ra e em seu ardor missionário. Pensando nessa proposta da igreja, 
este livro foi preparado com alguns temas que tratam dos diferentes 
aspectos da gestão paroquial, sempre voltados para a renovação da 
paróquia. são textos que formam uma série de “lições” que ajudam 
a gerir melhor uma paróquia, atentos às mudanças de época e às 
épocas de mudança. 

as abordagens dos temas aqui tratados levaram em considera-
ção aspectos fundamentais para uma boa gestão, como, por exem-
plo, as perspectivas bíblicas, teológicas e pastorais, conforme pedem 
o documento de estudos da cnBB (n. 104) e as Diretrizes da ação 
evangelizadora da igreja, 2011-2015. todas as reflexões aqui co-
locadas têm como pano de fundo o Documento de aparecida e seus 
apelos para uma nova evangelização. Por essa razão, focamos a 
gestão para a missão, ou gestão para a renovação paroquial em vista 
da missão.

começamos tratando de definir o que é gestão paroquial, pas-
sando pelo gerenciamento do tempo, a liderança do gestor e sua 
equipe, e os procedimentos elementares de uma boa gestão paro-
quial. além disso, tratamos também da gestão como uma arte que 
carece de antídotos organizacionais, procedimentos e instrumentos, 
como, por exemplo, os conselhos paroquiais, a captação de recursos 
e outros processos que fazem parte do dia a dia de uma paróquia.

chamamos a atenção para os novos procedimentos de gestão 
paroquial, sobretudo o bom conhecimento da paróquia. Para isso, 



6 introdução

propomos aqui um empreendimento ousado: um recenseamento 
paroquial. além disso, mostramos que as parcerias, o trabalho em 
equipe e a pastoral de conjunto são elementos que não podem ficar 
de fora de uma paróquia que quer se tornar comunidade de comuni-
dades. tudo isso para uma gestão paroquial renovada, compartilha-
da e, sobretudo, missionária.

Por fim, mostramos que procedimentos corriqueiros do dia a dia 
da paróquia, como, por exemplo, o espaço do expediente paroquial 
e as ações ali desenvolvidas, revelam se a paróquia está no cami-
nho de uma renovação ou se ainda está presa a uma estrutura de 
manutenção. conhecer esses procedimentos é importante para uma 
gestão inovadora.


