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 Tópicos a serem abordados: 

 Conceitos fundamentais: coordenação, ministério e pastoral; 

 Mística, espiritualidade e missão do ministério da coordenação pastoral; 

 Reflexões sobre o ministério da coordenação pastoral a partir de documentos da Igreja; 

 Maneiras de exercer o ministério da coordenação pastoral; 

 Desafios para o ministério da coordenação pastoral; 

 

 

 

 Segundo o dicionário Aurélio, a palavra COORDENAR tem como definição: organizar(-se) de 

forma metódica; estruturar, ordenar(-se); conjugar, concatenar, interligar. 

 Hoje é muito comum os discursos de liderança e, eles podem e devem, ser atrelados ao conceito de 

coordenar, pois nos possibilita uma ação mais ampla. Uma literatura famosa na área é “O Monge e o 

executivo”, e em muitos trechos o autor faz referência à pessoa de Jesus. Nosso Senhor, mestre e salvador, 

foi um grande líder.  Sua liderança foi servidora e, nesta perspectiva, a autoridade é conquistada pela prática 

do serviço. A marca do líder Jesus era o amor “paciente, bondoso, que não é ciumento, orgulhoso, nem 

vaidoso; que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta; amor eterno” ( I Cor, 13). 

 A liderança é uma virtude! Do ponto de vista filosófico, a virtude é uma força intrínseca 

(CORTELLA, 2014). Como exemplo podemos citar a árvore. Ela está virtualmente contida na semente. 

Portanto, a semente é virtualmente uma árvore. Quando ela passa a ser árvore ela se atualiza. A partir disso, 

podermos afirmar que ninguém nasce líder e que essa habilidade pode ser desenvolvida e treinada. A 

liderança também é circunstancial. Em outras palavras: nenhum de nós é líder em todas as situações ou 

consegue liderar qualquer coisa. Por outro lado, cada um de nós é capaz de liderar alguns processos, algumas 

pessoas, algumas situações. 

 Vejamos algumas características de um bom líder, considerando que na missão de coordenação, é 

importante contemplarmos a dimensão da liderança: 

 Mente aberta: está atento àquilo que muda e está sempre disposto à aprender; 

 Elevar a equipe: os liderados percebem claramente quando você é capaz de, ao crescer, leva-los 

consigo. Muitos líderes utilizam a da filosofia do trapezista: ao fazer seu espetáculo, levanta a escada, 



alguém segura a escada para ele subir e, quando ele chega lá em cima, empurra a escada e ninguém 

mais sobe. “Um poder que se serve, em vez de servir, não serve”. (Cortella, 2014) 

 Recrear o espírito: as pessoas devem se sentir bem onde estão. Serenidade não é sinônimo de tristeza; 

 Inovar a obra: pressupõe exercer a capacidade de se reinventar, de buscar novos métodos e soluções; 

 Não determina, mas influencia; 

 Não é paternalista; 

 É líder com sua presença e ausência. Pensemos um instante: “Se eu morresse hoje, a pessoa que 

assumiria o meu lugar, teria condições de continuar aquilo que comecei?” 

 

 Outro aspecto interessante é a ideia de liderar em segundo plano. Isso mesmo! Você não é o 

verdadeiro líder, coordenador do seu grupo. Você não é o centro! Se todas as pessoas de seu grupo 

sentassem em círculo, fechassem os olhos e apontassem para o líder do grupo, todos deveriam apontar 

para o alto. Substitua o líder de seu grupo e lidere em segundo plano. Jesus, o melhor líder de todos os 

tempos, orou ao Pai a respeito de seu grupo: 

 “Eu manifestei teu caráter em detalhes aos homens e mulheres que me deste. Eles eram teus antes de 

qualquer coisa, e os deste a mim, eles agora fazem o que dizes. Eles sabem agora, sem sombra de dúvida, 

que tudo que me deste, era originariamente teu, pois a mensagem que me deste, eu transmiti a eles!” 

(João 17, 6, 7) 

 

 Já o termo MINISTÉRIO, do latim, significa estar abaixo, isto é, implica serviço. De acordo com o 

documento 62 da CNBB, temos a definição de carismas: cantar, tocar, ler, entre outros e de que o ministério 

é uma carisma colocado à serviço da comunidade. 

 Há quatro condições fundamentais para assumir o ministério, entendendo-o como missão e não mera 

função: 

 Eclesialidade: O ministério da coordenação não pode ser exercido por iniciativa própria. É preciso 

receber esse encargo por meio da mediação eclesial, conforme for o caso; 

 Credibilidade: Para exercer a coordenação são necessárias a confiança da comunidade e a força moral 

do testemunho; 

 União e conformidade com Jesus Cristo: Sem esta união e conformidade com o único Mestre e 

Senhor corremos o risco de roubar o seu lugar. Por isso, a necessidade de orar muito, de discernir, de 

indagar o que o Senhor faria em cada momento; 

 A condução do Espírito: Também neste ministério o principal agente é o Espírito Santo. Sem sua 

assistência não é possível exercer uma adequada coordenação pastoral. Isto implica a exigência de 

uma permanente atitude de escuta e de uma total disponibilidade para deixar-se conduzir por ele. 

 

 Por fim, PASTORAL, vem da palavra pastor e, isso, nos remete à figura de Jesus, o Bom Pastor, 

aquele que dá a vida por suas ovelhas (João 10, 11-1).  Essa é a referência que não podemos perder de 

vista! Pedro, na palavra, também nos ensina sobre o pastoreio: 

  “Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas 

de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não ajam 

como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho, Quando se 

manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória.” 

(I Pedro 5, 2-4) 



 Partiremos agora para algumas reflexões sobre o ministério da coordenação pastoral a partir de 

documentos da Igreja. 

 Iniciamos sobre uma distinção necessária e imprescindível sobre Igreja individualista X Igreja 

particular:  

 A igreja particular (diocese) é apresentada como porção do povo de Deus; a paróquia, entretanto é 

parte da Igreja particular. Somos advindos de diferentes realidades que nos diversifica, mas sabemos das 

raízes que nos une, por isso buscamos unidade na diversidade. Já a Igreja individualista, é a minha Igreja, 

são minhas convicções. Infelizmente, ainda temos muitas Igrejas individualistas. Essa é uma diversidade que 

não gera unidade, pelo contrário, é fonte de divisões. Nesse sentido, o coordenador pastoral não é ao 

salvador, é sinal de salvação. Ele não é o dono da obra, mas servo. 

 As temáticas sobre a Nova evangelização e Conversão Pastoral também devem ser “pano de fundo” 

para o ministério da coordenação Pastoral. São reflexões e diretrizes importantes da nossa Igreja e, 

apropriar-se delas nos afasta do risco de sermos igreja individualista: “faço o que acho melhor, da maneira 

que acho melhor”. NÃO!!!! Você precisa estar em comunhão com seu pároco, seu bispo, com o Papa. Sua 

paróquia tem um plano paroquial pastoral? Você o conhece? Busca estar por dentro as diretrizes da sua 

diocese, os documentos da Santa Igreja? 

 

 Nova evangelização 

 

 A Igreja deve possibilitar o encontro com a pessoa de Jesus Cristo! Isto não é novo, a pessoa de Jesus 

é a mesma. No entanto, a nova evangelização nos interpela para que o evangelho seja anunciado com novo 

entusiasmo, novas linguagens compreensíveis numa condição cultural diferente e novas metodologias 

capazes de transmitir o sentido profundo que permanece inalterado (FISICHELLA,2014). 

  Trata-se de um novo espírito, novo ardor, novas dinâmicas, pois a sua missão é “transmitir uma 

herança. (...) Para transmitir a herança é preciso entregá-la pessoalmente, tocar a pessoa para quem você quer 

doar, transmitir essa herança” (PAPA FRANCISCO, Discurso aos Bispos do Brasil, JMJ 2013, p.4) 

 Não pode ser mero discurso, pois evangelizar implica-se apaixonar-se pelo objeto anunciado; 

realizar-se em seu anúncio. Nesse sentido, o documento 120 da CNBB nos ensina a “anunciar a partir de 

Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, como igreja discípula, missionária, profética e misericordiosa, 

alimentada pela Palavra e pela Eucaristia, à luz da evangélica opção pelos pobres, para que todos tenham 

vida, rumo ao Reino definitivo”.  

 

Conversão pastoral 

 

Vamos elencar alguns ensinamentos contidos em documentos da Igreja que nos provoca a seguirmos 

rumo a uma conversão pastoral que é urgente e é a partir de cada um de nós. 

O Papa Francisco, em sua exortação apostólica, Evangelli Gaudium, nos traz uma dimensão do ser 

Igreja, que atravessa a estrutura da coordenação pastoral, vai além, contemplando a dimensão social de uma 

Igreja em saída, ao encontro do seu povo: 

    “O que nos deve santamente inquietar e preocupar(...) é que haja 

    tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade 

    com Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de 

    sentido e de vida”. 



 As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de 

todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos 

discípulos de Cristo; e não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu 

coração. Neste sentido a Igreja (nós), sente-se real e intimamente ligada ao gênero humano e sua história 

(VATICANO II. Pastoral Gaudim et Spes). 

 Em um de seus discursos aos Bispos, durante a Jornada Mundial da Juventude realizada aqui no 

Brasil em 2013, o Papa utiliza o “ser mãe” como parte da identidade da Igreja. Ele nos diz que a pastoral 

nada mais é que o exercício da maternidade da Igreja. Ela gera, amamenta, faz crescer, corrige, alimenta, 

conduz pela mão. Ainda nos falta uma Igreja capaz de redescobrir as entranhas maternas da misericórdia. 

Pois sem misericórdia, são poucas possibilidades temos no mundo de hoje de ir ao encontro de „feridos‟ 

que tem a necessidade de compreensão, perdão e amor. 

 Nesse sentido precisamos transicionar de uma pastoral ocupada apenas com atividades internas para 

uma pastoral que dialogue com o mundo. 

 A conversão pastoral exige algumas condições. São elas: 

 Processo de transformação permanente e integral; 

 Mudanças de estruturas e métodos eclesiais; 

 Nova atitude dos pastorais, agentes de pastorais, movimentos eclesiais; 

 Conversão pastoral: conversão a Jesus Cristo; 

 Conversão pessoal e comunitária.  

 Referindo-se ao item “conversão pessoal”, não é raro entre nós muito agentes de pastoral que não 

fizeram um encontro pessoal com Jesus Cristo, capaz de mudar a  sua vida para se configurar cada vez 

mais ao Senhor. Outros desenvolvem trabalhos, mas perderam o sentido do discipulado e a força 

missionária que implica o seguimento a Jesus. 

 

 As diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil (2015-2019), documento 102 da 

CNBB, nos apresenta cinco urgências na evangelização que precisam estar presentes no planejamento 

pastoral das Igrejas particulares e instituições eclesiais: 

• Igreja em estado permanente de missão; 

• Igreja como casa da iniciação à vida cristã; 

• Igreja é lugar de animação a vida e da pastoral; 

• Igreja é comunidade de comunidades; 

• Igreja está a serviço da vida plena para todos; 

 

Igreja em estado permanente de missão 

Somos convocados a superar uma pastoral de mera conservação ou manutenção para assumir uma 

pastoral decididamente missionária.  Onde tem gente, ali deve estar a igreja. Para isso, é preciso desinstalar e 

ir ao encontro dos irmãos.  

Outro aspecto a ser considerado é que cargos cumulativos nem sempre nos fazem missionário. Somos 

muitos, porém poucos com muito e muitos querendo se encontrar no trabalho pastoral.  

 

Igreja como casa da iniciação à vida cristã 

É necessário que a catequese de doutrinação e conteúdo conceda espaço à catequese de vivência da fé 

e experiência comunitária. Trata-se de uma catequese de motivação para adesão da fé: conhecer, 

apaixonar-se por Jesus e optar por segui-lo; 



 

 Igreja é lugar de animação bíblica da vida e da pastoral 

 O discípulo-missionário, o coordenador de pastoral é chamado a redescobrir o contato pessoal e 

comunitário com a Palavra de Deus como lugar privilegiado de encontro com a pessoa de Jesus Cristo. É 

ser íntimo da palavra e dar testemunho dela. 

   

 Igreja é comunidade de comunidades 

  Esta é uma exigência que compôs outro documento da nossa Igreja: Comunidades de comunidade: 

uma nova paróquia – a conversão pastoral da paróquia. 

 Nas comunidades paroquiais, na grande massa, existe anonimato e solidão. A configuração de 

pequenas comunidades de discípulos permite que cada um de nós tenha um rosto, um nome, uma 

história. 

 A descentralização da paróquia e a consequente valorização das pequenas comunidades é uma missão 

que busca desenvolver a cultura da proximidade e do encontro. 

 

Igreja está a serviço da vida plena para todos 

 A nossa Igreja proclama com vigor que “as condições de vida de muitos abandonados, excluídos e 

ignorados em sua miséria e dor, contradizem o projeto do Pai e desafiam os discípulos-missionários a  um 

maior compromisso em favor da cultura da vida” (p. 51). E esses irmãos, nestas condições não estão apenas 

fora da Igreja (templo), mas estão perto de nós, sentam ao nosso lado na missa, participam da nossa pastoral, 

 

  

 Concluímos, assim, nossa reflexão deste dia, em que nos propusemos a repensar nosso ministério de 

coordenação pastoral já exercido por alguns de nós e que poderá ser exercido por muitos outros em nosso 

meio. 

 

“Cada cristão ser um missionário, cada missionário ser um propagador da pessoa e da causa de 

Jesus Cristo; cada propagador um íntimo e testemunha da Palavra, fascinado pela pessoa de Jesus, 

tendo sua fé numa experiência comunitária que respeita sua caminhada e o possibilita ter vida para 

fazer ouros viverem”. (CARAMANO, 2015) 

 

“O que derruba as estruturas caducas, o que leva a mudar o coração dos cristãos é, justamente, a 

missionariedade.” (PAPA FRANCISCO, 2013) 

 

 Em anexo, segue dois artigos com informações relevantes sobre características do coordenador 

pastoral e seus desafios. 
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Anexos: 

 

COORDENADOR DE PASTORAL: AQUELE QUE SERVE COM ALEGRIIA!! 

 

José Luiz Garcia 

Jornal Missão Jovem 

 A coordenação de pastoral é um serviço importantíssimo nas comunidades. 

 A boa coordenação, aberta a Deus e às pessoas, faz a comunidade prosperar e o Reino de Deus 

acontecer. É um serviço que deve proporcionar prazer e felicidade. Sim, a coordenação deve ser mais 

alegria que sofrimento, porque a palavra “evangelho”, em si, é “boa notícia”, e um coordenador estressado, 

desanimado ou acomodado, não consegue anunciá-lo bem à comunidade. 

 

 O COORDENADOR JESUS 

 Na bíblia, podemos analisar Jesus coordenador: 

 1) João 13, 1-9 (O lava-pés): Jesus amou seus coordenados ensinando que a coordenação é um 

serviço à comunidade; o serviço deve ser a marca da comunidade e não a dominação e a servidão. Ensinou 

que todo trabalho é importante. 

 2) Marcos 4, 35-41 (A tempestade acalmada): Jesus vê quena outra margem há gente que precisa 

dele. No barco, acalma os discípulos para depois ensinar que se ele está presente ninguém perece. Às vezes, 

parece que Jesus dorme nos dias de hoje... O coordenador acalma, transmite esperança e coragem; mantém o 

equilíbrio, sem apavorar-se diante das dificuldades. 

 

 

 O QUE FAZ UM COORDENADOR? 

 1) Ele inclui as pessoas. O coordenador cristão soma os dons que o grupo possui. 

 2) Ele anima e conduz o grupo, nas turbulências (acalmando) e na calmaria (provocando 

movimento). 

 3) Ele leva o grupo a atingir seu objetivo. 

 4) Ele se apresenta para ajudar a resolver os problemas. 

 5) Ele delega responsabilidades, tarefas e poderes de decisão. 

 

 DE QUE PRECISA PARA COORDENAR BEM? 

 1) Transitar pelo grupo todo – manter diálogo com todos. 

 2) Ter uma caminhada comum com o grupo – um bom tempo de participação, para saber o valor 

das conquistas e o sofrimento dos erros cometidos. 

 3) Conhecer bem o assunto que coordena e ter noções básicas de outros assuntos ligados ao que 

coordena. 

 4) Saber decidir: pessoas indecisas transmitem insegurança. Após examinar bem a realidade, ouvir 

os envolvidos e buscar o auxílio necessário, cabe ao coordenador a decisão sobre a maioria dos assuntos. Os 

mais importantes, é claro, são decididos pelo grupo. 

 5) Ser equilibrado: não estar excessivamente animado ou desanimado; hoje querendo tudo e amanhã 

nada, controlando seus impulsos para manter-se na linha do objetivo traçado pelo grupo. A abertura para o 

diálogo com o mundo começa pelo diálogo interior 

 6) Conhecer seus pontos fortes e fracos: ninguém é perfeito, mas o coordenador será chamado a 

falar em público, escrever, dialogar, negociar e organizar. Assim, ele deve desenvolver suas aptidões e 

buscar auxílio para suprir suas limitações. 

 7) Observar, ouvir e falar com seu grupo: cada pessoa é importante, cada fato deve ser trabalhado 

e estudado, como também a realidade (particular e coletiva) nunca deve ser esquecida. 



 8) Fazer partilha com outras pastorais: fomos acostumados a resolvermos apenas os problemas do 

nosso grupo imediato. O coordenador precisa articular-se com outros coordenadores para resolver problemas 

comuns, sendo verdadeiramente “Igreja de Cristo”. 

 9) Fidelidade: afinal, o Reino que buscamos não é meu e nem seu, é de Deus. 

 

 COORDENAR EM EQUIPE 

 A melhor maneira de coordenar se realiza em comunidade, em equipe. Um coordenador que fica no 

cargo por anos seguidos tende a se desgastar por tanto trabalhar ou a acomodar-se. O primeiro foge quando 

pode e o segundo tende a se perpetuar no poder. 

 A solução é montar uma equipe partindo das necessidades do grupo, criando assessorias (e 

preparando novos líderes): secretário, assessor de comunicação, de liturgia, de formação, de eventos, etc... 

 É preciso dividir tarefas, responsabilidades e autonomia, formando uma “família” que promova 

reuniões regulares e divida alegrias e desafios. 

 Se o Reino dos Céus é semelhante a um grão de mostarda, pequenino, que se torna a maior das 

árvores, a coordenação deve ser simples, mas com solidez e competência, criando raízes em Jesus Cristo. 

 Coordenador: Reze, peça sabedoria, confesse, comungue, leia muito, informe-se, cresça! Entregue-

se nas mãos de Deus e seja feliz! 

 

 

 

 

SOMBRAS NA COORDENAÇÃO PASTORAL 

 

Dom Orlando Brandes 

Arcebispo de Londrina 

 

 1. Messianismo: É a mania de fazer planos pastorais, sem consultar a vontade de Deus. Daí vem o 

estrelismo das pessoas que se projetam a si mesmas. Deus fica em segundo lugar, serve de estepe para que 

nossos planos não falhem segundo nossa vontade, nossas ideologias e nossas óticas. 

 2. Ativismo: Pouca oração e muita agitação. Vale o que eu faço e não o que eu sou. A pastoral vira 

profissão, burocracia. O ativismo leva à impaciência apostólica. É fruto do vazio interior e da vaidade 

pessoal. 

 3. Perfeccionismo: Busca-se o êxito, o sucesso, o resultado. A confiança não está na graça de Deus 

mas nos planos e ações bem escritas nos livros pastorais e nas pessoas envolvidas. Tudo deve dar certo. 

 4. Mutismo: Consiste em calar verdades, omitir correções e falar só o que agrada. As grandes 

verdades silenciadas são: a castidade, o purgatório, o inferno, a infidelidade conjugal, a renúncia. O que 

importa é agradar. Por isso, há falta de profetismo. 

 5. Pessimismo: Prega-se problemas, incertezas, azedumes e queixas. A Palavra de Deus não é 

proclamada. No seu lugar estão as dúvidas, suspeitas e vazios do pregador, do catequista, do pastoralista. 

Joga-se sobre o povo, problemas pessoais não resolvidos. 

 6. Falta de esperança: É o pecado do reducionismo que consiste em reduzir a esperança, não crer na 

ressurreição, na eternidade, na vida futura. Tudo fica reduzido a este mundo, à matéria, à ciência 

experimental. Sem esperança não há consistência. 

 7. Burocracia: As pessoas são deixadas de lado e esquecidas. Cumprem-se as leis, marca-se o ponto, 

tudo vira pura burocracia eclesiástica e administração. O burocrata cumpre o dever, mas abandona as 

pessoas, os pobres, os sofredores. O que importa é o funcionamento da máquina eclesial. 

 8. Discriminação: Uns são privilegiados e outros descartados. Uns bem recebidos, outros rejeitados. 

Faz-se acepção de pessoas. Os ricos, os amigos, os privilegiados têm vez, os outros são discriminados. 

 9. Sectarismo: É a falta de abertura, de pluralismo e de ecumenismo. Sectário é que secciona, busca 

o que lhe interessa e agrada. É o grupismo. Só meu grupo, minha espiritualidade, meu movimento, minha 



pastoral, meu interesse é que vale. O sectário ignora o outro, o diferente e o despreza, critica e combate. 

Falta o espírito de comunhão e de unidade. É a pastoral de gavetas e sem articulação que acaba no 

paroquialismo. 

 10. Carreirismo: É quem busca promoção. Fecha-se na sua experiência e desfaz a experiência dos 

outros. Eu é que estou certo os outros estão errados. O carreirista acha-se insubstituível e infalível. Não solta 

os cargos. Perpetua-se no poder. É grudado na sua função. Mata a pastoral pelo apego ao poder. Não quer 

mudança nem transferência. Não dá lugar para os outros. 

 11. Individualismo: É quem espera gratificações, recompensas, aplausos e louvores. Precisa toda 

hora de elogios, pois do contrário cai em aflição ou na crítica azeda. O que vale é a sua imagem, sua fama, a 

projeção de si. 

 12. Perda da alegria: Faz tudo por obrigação, cai na rotina, vive na superficialidade. Não tem 

entusiasmo perdeu a alegria e o humor. Vem o desgaste, a amargura e a dramatização da vida. 

 13. A mesmice: É quem perdeu a criatividade, caiu na instalação, na mediocridade. Faz tudo sem 

amor, instala-se nos próprios defeitos e os justifica. Tem explicação para todos os seus erros e desleixos. 

Não muda e não se dispõe a mudar. 

 14. Vitimismo: É quem se acha injustiçado, rejeitado e por isso vive na apatia, arranja doenças, 

apega-se a defeitos psicológicos para justificar o vitimismo. Vive mais cuidando de si do que da pastoral do 

rebanho. 

 15. A inveja pastoral: Consiste em menosprezar o trabalho dos outros, aumentar seus defeitos, 

competir e tratar os outros com cinismo. O invejoso procura bloquear o sucesso alheio. Acontece aqui a 

“contradição dos bons”, ou seja, não recebemos apoio e incentivo dos nossos colegas, amigos, irmãos de 

caminhada, pelo contrário, somos invejados, incompreendidos e criticados. 

 


