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9APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Os autores deste livro olham para a pessoa da se-
cretária e do secretário paroquial sob o aspecto da ca-
pacidade de acolhida e de serviço manifestada em ati-
tudes e ações que possibilitam realizar seu trabalho na 
perspectiva da espiritualidade cristã. Esta mobiliza a 
vida e lhe traz a água viva do sentido no ato mesmo do 
transcender-se para servir, para doar-se e para amar na 
concretude das experiências diárias, vividas sob a inspi-
ração transformadora do Evangelho. 

Os temas abordados pelos autores proporcionam a 
capacitação dos atendentes paroquiais, compreendida 
no processo da dinâmica da vocação cristã, dinamizada 
pelo Espírito Santo. Essa perspectiva ultrapassa a sim-
ples capacitação técnica e os conceitos frios de compe-
tência, de qualidade ou de produtividade. Ressignifica 
e dignifica a vivência do secretariado paroquial em ter-
mos de participação na missão da Igreja: anunciar Jesus 
Cristo. Desta forma, o serviço na secretaria é compreen-
dido como serviço ao Reino de Deus, à Igreja, à comuni-
dade e aos irmãos e irmãs na fé, bem como àqueles que 
estão mais distantes e precisam ser ungidos no bálsamo 
do amor de Deus. 

Os autores comunicam à secretária e ao secretá-
rio paroquial o entendimento da Igreja, que os con-
sidera evangelizadores no coração das comunidades 
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paroquiais. São como Marta e Maria recebendo o Se-
nhor na pessoa de cada irmão ou irmã que adentra a 
paróquia e é bem recebido como o Senhor outrora o foi 
na casa de Betânia. 

Os dez pontos propostos para a secretária e para o 
secretário paroquial pelos autores, na segunda parte da 
obra, são expressão da singularidade e da importância 
com que a Igreja concebe a pessoa e o serviço de suas 
filhas e filhos que se dedicam a esse verdadeiro serviço 
evangelizador. Cada um desses pontos, alicerçados no 
Evangelho, na Tradição da Igreja e na sua prática pasto-
ral, confirma na fé e no serviço aqueles que dinamizam 
a vida eclesial em nossas comunidades de fé. A refle-
xão sobre esses pontos constitui aquele momento em 
que o Senhor reúne os discípulos em um lugar à parte, 
para restaurarem as energias e as motivações profun-
das. Assim, continuam a percorrer o caminho do servi-
ço de doação de si na alegria de anunciar o Evangelho 
e de vivê-lo com entusiasmo, contagiando a todos e 
ajudando a edificar o povo de Deus. 

Abençoo a todos com o desejo de que encontrem, 
neste livro, o sinal do amor da Igreja a quem serve ao 
mistério do Reino, dinamizando a secretária e o secretá-
rio paroquial como centros de onde emana a água viva 
da misericórdia, da caridade, da generosidade e do ser-
viço, cuja fonte é o Senhor Jesus. 

Dom Jorge Pierozan

Bispo auxiliar de São Paulo

Vigário episcopal para a região Santana
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INTRODUÇÃO

Refletir sobre a espiritualidade é um desafio para 
os dias atuais. Há uma pluralidade de espiritualidades 
que se ofertam como mercadoria, buscando apresentar 
respostas rápidas para os problemas comuns da vida. 
Muitas pessoas buscam na espiritualidade a resolução 
de seus problemas, a prosperidade, a saúde ou um es-
cape para a dureza da vida. A espiritualidade, segundo 
a interpretação do capitalismo ocidental, tornou-se um 
voltar-se para si mesmo, para encontrar a paz interior, 
criando uma situação de indiferença em relação ao 
mundo e à própria vida. 

Esse estilo de espiritualidade, tão difundido na 
atualidade, não corresponde à espiritualidade cristã. A 
vida interior do cristão difere radicalmente da vida espi-
ritual que se volta para si mesma em busca de uma paz 
que se confunde com indiferença. O cristão, ao possuir 
e cultivar uma vida interior, o faz em favor de uma ação 
concreta. A espiritualidade cristã possui uma dinâmica 
singular, na qual interior e exterior se articulam simul-
taneamente. Aquilo que é meditado e rezado interior-
mente é transformado em prática exterior, em estilo de 
vida profético, evangélico, mistagógico e missionário.

A dinâmica da espiritualidade cristã fundamen-
ta-se em uma pessoa: Jesus Cristo. Diferente de tan-
tas propostas espirituais que se originaram no mundo 



12 ESPIRITUALIDADE DA SECRETÁRIA E DO SECRETÁRIO PAROQUIAL

ocidental e oriental, principalmente nos séculos XX e 
XXI, a espiritualidade cristã não lida com uma ideia, um 
conceito, uma prática de meditação, mas consiste, an-
tes de tudo, em seguir o Mestre e Senhor. Para os cris-
tãos, a espiritualidade pode ser resumida de maneira 
simples, pois ela é o configurar da vida e do coração à 
Pessoa de Jesus de Nazaré. Ele é o centro da vida e da 
espiritualidade cristã.1 Sem a centralidade de Jesus, não 
há espiritualidade autenticamente cristã, pois é ele que 
fundamenta a vida do cristão, particularmente da secre-
tária e do secretário paroquial.

É uma tentação constante dos cristãos, desde as 
mais antigas comunidades, buscar uma fonte de vida 
espiritual que não se origine em Jesus. O seguimento a 
Jesus é exigente, marcado por coragem e renúncia. Sem 
a verdadeira disponibilidade de abrir mão da própria 
vida, não há seguimento, não há verdadeira conforma-
ção a Cristo. A exigência do caminho cristão esconde 
uma alegria que permeia a vida e lhe confere um novo 
sentido. Todavia, muitos amedrontados ou desencanta-
dos com o caminho do seguimento preferem buscar es-
piritualidades inautênticas, forjadas apenas a partir de 
alguns aspectos da fé cristã exageradamente valoriza-
dos em detrimento de outros igualmente importantes. 

O desfio do cristianismo atual não está em simples-
mente recuperar o centro de sua fé e de sua espirituali-
dade, voltando-se para o Evangelho com todas as suas 
forças, mas em reassumir para si, a partir do coração, o 
projeto de Jesus. O projeto do Reino que foi anunciado 
por Jesus é uma verdadeira interpelação para a Igreja 

1  CATÃO, F. Espiritualidade cristã. Valência (Espanha): Siquem; São Paulo: 
Paulinas, 2009, p. 25.
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em todos os tempos e lugares, pois toca diretamente o 
estilo de vida cristão. A proposta libertadora do Reino, 
que transforma a experiência vital com Deus em ação 
concreta no meio do mundo, hoje parece esquecida 
pela maioria dos cristãos. O futuro da Igreja e do cristia-
nismo depende da retomada, a partir da espiritualida-
de, do projeto de Jesus como centro de vida e ação.

Nessa perspectiva, esta obra deseja tratar, de modo 
muito simples e elementar, em seu primeiro capítulo, 
da vida espiritual cristã, apresentando algumas consi-
derações que podem ajudar a elaborar uma reflexão ini-
cial sobre o que é e para que serve a vida espiritual no 
cristianismo. No segundo capítulo, serão abordados os 
dez elementos fundamentais da espiritualidade da se-
cretária e do secretário paroquial. 

Uma vida cristã que prescinde da espiritualidade 
não pode ser autenticamente cristã, da mesma forma 
que uma pastoral ou ministério eclesial que se esquece 
da espiritualidade não produz frutos duradouros. As-
sim, a vida espiritual, que perpassa a vida toda da Igreja, 
também toca a totalidade da vida cristã. O coração e a 
mente tomados pela graça de Deus dirigem-se para ele, 
a fim de buscar nele a verdade, a paz e o sentido para a 
vida. Por isso, na segunda parte desta obra, pretende-
-se expressar, de maneira concreta, alguns elementos 
de espiritualidade que tocam a vida da secretária e do 
secretário paroquial.

A secretária e o secretário paroquial são os princi-
pais destinatários deste livro. Mulheres e homens, jovens 
e adultos, que colaboram com seu trabalho para a edi-
ficação da comunidade cristã, dedicando-se a realizar 
o serviço burocrático e a articulação pastoral. A maio-
ria passa anos a fio servindo diariamente às paróquias 
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e às dioceses. Dedicam-se ao seu trabalho com amor e 
carinho e, assim, vivem uma vida cristã exemplar. Ao 
apresentar a espiritualidade da secretária e do secre-
tário paroquial, este livro pretende abrir os horizontes 
para a compreensão de uma vida cristã mais profunda 
e autêntica que se expressa neste serviço indispensável 
para a Igreja.

O trabalho da secretária e do secretário paroquial 
não se resume a uma simples organização burocrática 
da paróquia ou ao auxílio na articulação pastoral. É um 
serviço prestado à comunidade cristã e deve ser visto 
como um ministério. O trabalho dos atendentes paro-
quiais, ao contrário do que muitos pensam, não lida 
exclusivamente com dinheiro ou papéis, mas, sim, com 
vidas. Em cada nota contada, em cada certidão de batis-
mo, de crisma ou de casamento que é redigida, em cada 
dízimo que é conferido, em cada pauta de reunião que 
é impressa, em cada momento do dia em que alguém 
procura a secretária e o secretário, trata-se de vidas, 
histórias, conflitos, alegrias, sentimentos. Na secretaria 
paroquial, a vida, em sua totalidade, acontece diaria-
mente. A secretária e o secretário paroquial devem agir 
como se fossem “porteiros do céu”.

A atendente ou o atendente paroquial lida com vi-
das. Vidas que só serão compreendidas como tal a par-
tir da espiritualidade. Não há como deixar-se tocar no 
profundo do coração e dedicar-se a refletir sobre a vida 
que desabrocha no meio da comunidade, em toda a sua 
complexidade, se não se viver uma espiritualidade cris-
tã autêntica. A atendente e o atendente paroquial são 
constantemente convidados a expressar, de maneira 
exemplar, a dinâmica espiritual da vida, fazendo ecoar, 
em seu cotidiano, as realidades interiores da vida cristã.
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Este livro pretende ser uma contribuição para que 
a secretária e o secretário de todas as paróquias com-
preendam que seu trabalho é muito mais do que sim-
plesmente resolver rotinas burocráticas. O secretariado 
paroquial, enquanto trabalho desenvolvido em função 
da comunidade cristã, é uma missão exigente, capaz 
de fazer ecoar a profundidade da vida cristã. A partir de 
elementos fundamentais da espiritualidade, transfor-
mados em práticas cotidianas no trabalho da atendente 
e do atendente paroquial, espera-se que a vida burocrá-
tica e jurídica da paróquia assuma um novo rosto, uma 
nova perspectiva, que leve a torná-la mais samaritana, 
misericordiosa, próxima, acolhedora e funcional. 


