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A Alzira Oriolo dos Santos (1934-1993), 
que pelas orientações de mãe, pedagoga e psicóloga 

estimulou em mim o exercício livre das ideias.
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PREFÁCIO

Os Bispos do Brasil aprovaram, em sua Assembleia Geral de 
2014, o documento Comunidade de comunidades: uma nova Pa-
róquia. No subtítulo, eles apontaram o desafio da conversão pasto-
ral da paróquia. O texto, conhecido por Documento 100 da CNBB, 
aos poucos, está sendo acolhido, estudado, refletido pelos principais 
agentes da ação evangelizadora – bispos, presbíteros, diáconos, con-
sagrados e consagradas, e a grande maioria dos leigos e leigas que 
formam as comunidades. 

Ora, o conceito de conversão refere-se, fundamentalmente, à 
mudança de comportamento da pessoa. Poderia ser aplicado a uma 
instituição como a paróquia? Com certeza, a conversão pastoral da 
paróquia dependerá sempre da conversão dos seus agentes evan-
gelizadores. Nenhuma estrutura muda por si mesma. Somente uma 
nova mentalidade, sempre de acordo com o Evangelho de Jesus Cris-
to, em sintonia com a eclesiologia do Vaticano II e da Exortação 
Apostólica Evangelii Gaudium, ensaiará os passos de uma “paró-
quia renovada”.  

O Papa Francisco deu a resposta àqueles que consideram a pa-
róquia uma realidade obsoleta e totalmente sem sentido nos tempos 
de hoje. Ele disse:

A paróquia não é uma estrutura caduca; precisamente porque possui 
uma grande plasticidade, podendo assumir formas muito diferentes 
que requerem a docilidade e a criatividade missionárias do Pastor e da 
comunidade. Embora não seja certamente a única instituição evange-
lizadora, se for capaz de se reformar e adaptar constantemente, conti-
nuará a ser a própria Igreja que vive no meio das casas dos seus filhos 
e das suas filhas. Isso pressupõe que esteja realmente em contato com 
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as famílias e com a vida do povo, e não se torne uma estrutura com-
plicada, separada das pessoas, nem um grupo de eleitos que olham 
para si mesmos (EG 28).

Com esse espírito, Dom Edson Oriolo reuniu seus estudos no 
livro Paróquia renovada – sinal de esperança. Por detrás de suas re-
flexões está a bonita experiência dos vinte e cinco anos de ministério 
presbiteral em contato direto com o dia a dia das comunidades. Nes-
ses últimos dois anos, como bispo auxiliar da arquidiocese de Belo 
Horizonte, ele tem partilhado sua experiência exitosa como pároco, 
ponto de partida para suas proposições. Com simplicidade e ousadia, 
traz à tona temas instigantes tais como diocesaneidade, cultura mi-
diática e gestão eclesial. Aprofunda o tema da conversão pastoral 
no horizonte do seguimento de Jesus. Sua palavra é marcada pelo 
tom do realismo e da esperança de novas soluções.

Agradecemos a Dom Edson Oriolo sua contribuição para a teo-
logia pastoral ao oferecer-nos a oportunidade de abrir criteriosamente 
o campo de visão sobre a realidade paroquial. Pessoalmente, registro 
minha gratidão pela convivência fraterna e pelo aprendizado nesses 
anos iniciais do ministério episcopal na Igreja Particular de Belo Ho-
rizonte. Que a leitura das páginas seguintes interpele os leitores e 
leitoras a contribuírem para a edificação da paróquia renovada.

+ João Justino de Medeiros Silva

Arcebispo Coadjutor de Montes Claros



INTRODUÇÃO 

A paróquia, mesmo enfrentando sérios desafios no contexto 
atual, é sinal de esperança na vida da Igreja. Nos primeiros sécu-
los do cristianismo, não existiam paróquias, existiam apenas os 
bispados administrados pessoalmente pelos bispos. Pelos fins do 
século IV é que apareceram as primeiras paróquias na Itália e em 
Alexandria.

Com o passar do tempo e, recentemente, com os processos de 
urbanização e conurbação, a estrutura paroquial tornou-se objeto 
de discussão e questionamento. O âmbito desse questionamento é 
muito variado: uns comentam a abolição desse modelo, pois o con-
sideram sem perspectiva; alguns dizem que é algo medieval e rural 
e outros ainda afirmam que é uma realidade totalmente voltada para 
si mesma, uma instituição eclesiástica que ignora o crescimento e o 
desenvolvimento do mundo.

O surgimento da civilização urbana transforma os modos de 
viver, as estruturas habituais da existência e os relacionamentos na 
família e na vizinhança, modificando os próprios moldes da comu-
nidade eclesial.

A presente obra está dividida em cinco capítulos. O primeiro 
apresenta a Revitalização das Paróquias, resgatando princípios 
como territorialidade e administração. O segundo é sobre a Pa-
róquia como lugar da transmissão da fé, focando a dinâmica da 
conversão pastoral desde a Gaudium et Spes até o Documento de 
Aparecida, não esquecendo da Conferência de Santo Domingo. O 
terceiro capítulo fala sobre a Paróquia e a Nova Evangelização. 
O quarto capítulo traz pistas para uma ação evangelizadora em 
transformar as paróquias em uma visível Igreja de Jesus Cristo. O 
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último capítulo fala sobre a Homilia na Contemporaneidade, com 
intuições do Papa Francisco, para ajudar a dinamizar as paróquias 
e a acolher e vivenciar cada vez mais a Palavra de Deus, resga-
tando o valor das homilias nas celebrações onde 90% dos fiéis 
participam: no dia do Senhor.


