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Pe. Jucimar Bitencourt 

Vamos começar a refletir 
sobre as diretrizes da Igreja 
no Brasil. Este documento foi 
aprovado na última assembleia 
geral dos bispos e que nos 
orientará nos próximos anos 
que vão desde 2015 até 
2019. Vejo a necessidade 
de apontarmos um pouco o 
histórico deste documento 
que se iniciou com o chamado 
“Plano de Emergência (PE)” 
em 1962. Nesta mesma época 
iniciávamos o Concílio Vaticano 
II que correspondeu à Igreja 
do mundo todo. Percebemos 
assim, como que a Igreja 
no Brasil já estava atenta 
às muitas transformações 
ocorridas e gestava um plano 
para a evangelização no próprio 
País. Terminando o Concílio 

DIRETRIZES GERAIS DA AÇÃO EVANGELIZADORA  
DA IGREJA NO BRASIL

em 1965 a Igreja no Brasil 
propôs o “Plano Pastoral de 
Conjunto (PPC)” com o objetivo 
de implementar as decisões do 
Concílio e dando sequência ao 
Plano de Emergência. A partir 
de 1975 este Plano começa a 
se chamar “Diretrizes Gerais 
da Ação Pastoral da Igreja no 

Brasil (DGAP)” e a partir de 
1995, as DGAP passaram a ser 
chamadas “Diretrizes Gerais da 
Ação Evangelizadora da Igreja 
no Brasil (DGAE)” e até os 
nossos dias, praticamente a cada 
quatro anos acontecem uma 
atualização destas diretrizes. 
Como o próprio nome já diz, as 
diretrizes apontam caminhos 
para que cada Igreja Particular 
(D iocese)  cr iem os seus 
próprios planos de pastorais 
que observem cada realidade 
local. Um País com estas 
dimensões que conhecemos 
oferece uma variedade de 
realidades diferentes e em 
função disso, nada mais correto 
que cada Diocese estabeleça 
seus próprios objetivos e metas 

no caminho da Evangelização 
sem perder o vínculo com as 
demais Igrejas Particulares. No 
próximo artigo começaremos a 
aprofundar o próprio documento 
das diretrizes e teremos a 
possibilidade de avaliarmos o 
nosso próprio caminho enquanto 
comunidade paroquial. Com as 
bênçãos de Deus. 

DNJ 2015 - O setor Juventude da Diocese de Piracicaba prepara o Dia Nacional da 
Juventude (DNJ 2015), que será celebrado no próximo dia 18 de outubro. O encontro 
reunirá a Juventude Católica dos 15 municípios que compõem a Diocese de Piracicaba. 
A concentração será às 8h, na Paróquia Imaculada Conceição da Vila Rezende, em 
Piracicaba. Das 9h às 14h haverá atividades culturais de música, dança e teatro. Às 14h30 
ocorrerá caminhada da juventude até a Catedral Santo Antônio, onde será realizada a 
missa de encerramento das atividades do DNJ 2015, presidida pelo bispo diocesano Dom 
Fernando Mason. Na sua 30ª edição, o DNJ traz como tema “Juventude construindo uma 
nova sociedade” e o lema “Estou no meio de vós como aquele que serve” (Lc 22, 27).

44ª Noite de vigília pelo Brasil 
 No mês de outubro como já é tradição na nossa 
cidade, acontece a 44ª noite de vigília pelo 
Brasil, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida. 
O nosso Pároco, Padre Jucimar reza a missa 
às 9 horas da manha do dia 12 e convida todos 
os seus paroquianos a estarem presentes e 
rezarem juntos pelo Brasil. Neste dia não 
haverá Missa na Paróquia Santa Bárbara.

 “Missão é Servir” é o tema escolhido pelas Pontifícias Obras 
Missionárias (POM) para a Campanha Missionária de 2015, que 
ocorre em outubro em todas as dioceses do Brasil. A reflexão para o 
mês missionário, celebrado em toda Igreja, dá seguimento à proposta 
da Campanha da Fraternidade deste ano “Fraternidade: Igreja e 
Sociedade. Eu Vim para Servir” (Mc 10,45). O lema da Campanha 
Missionária 2015: “Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de 
todos” (Mc 10,44), está baseado na narrativa do Evangelho, onde 
Cristo centraliza no serviço o perfil dos discípulos e missionários. Na Paróquia Santa 
Bárbara, as pequenas comunidades juntamente com homens, do Terço dos homens, 
convida a todos para o Terço Missionários, que será dia 27 de outubro as 19:30 horas.

Campanha Missionária 2015 

PADROEIROS – No mês de outubro, várias paróquias da 
Diocese de Piracicaba celebram seus padroeiros. No dia 
1º de outubro, Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira 
das missões, e de uma paróquia em Piracicaba; no dia 4, 
São Francisco de Assis, padroeiro de três paróquias: em 
Piracicaba, Rio Claro e Santa Bárbara D’Oeste; no dia 7, 
Nossa Senhora do Rosário, padroeira de uma paróquia em 
Charqueada; dia 12, Nossa Senhora Aparecida, padroeira 

de quatro paróquias: em Piracicaba, Rio Claro, Santa Bárbara D’Oeste e Rio das Pedras; 
no dia 18, São Lucas, padroeiro de uma paróquia em Piracicaba e, no dia 28, São Judas 
Tadeu, padroeiro de duas paróquias: em Piracicaba e Santa Bárbara D’Oeste. Todas elas 
programaram celebrações especiais para homenagear seus padroeiros.

Luciana Antunes é fundadora 
da comunidade “Missão 
Libertai” ,  de Campinas. 
Luciana afirma ter vivido um 
processo de conversão e 
hoje tem a graça de uma 
família numerosa e feliz. Como 
solista, acompanhada pelo 
esposo e filhas e às vezes 
também por integrantes da 
comunidade Missão Libertai, 
se apresenta em shows e atua 
como orientadora em retiros 
e encontros para jovens e 
casais.
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