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ポルトガル語 
 

 
LINHAS DE EVANGELIZAÇÃO E PASTORAL E SUAS PRIORIDADES 

DIOCESE DE SAITAMA 
(Período de 2012 a 2021) 

 
Desde o ano 2000, a diocese de Saitama, veio caminhando durante 10 anos, sob 

o lema “Viver o evangelho com todos, preferencialmente com os excluídos”. Para a 
próxima década, a partir do ano 2012, baseando nessa caminhada queremos 
aprofundar a comunhão como Igreja Multicultural e ser sinal de Cristo. Para isso, foi 
elaborado essas linhas de evangelização e pastoral com suas prioridades e 
posteriormente, serão elaboradas as prioridades e ação concreta a nível de paróquia, 
blocos, também para os diferentes grupos linguísticos. 
 

LEMA: “Aprofundando nossa fé, queremos viver e anunciar 
o evangelho com todos, preferencialmente com os excluídos.” 

– Sermos um em Cristo.- 
 
I.  LINHAS BÁSICAS DE AÇÃO: 
1. Formar comunidade de fé que irradie a força do anúncio do evangelho através do 

encontro pessoal com Cristo na sociedade atual, orando e aprendendo juntos os 
ensinamentos de Cristo. 
 

2. Buscar um maior crescimento dos fiéis, os agentes de pastorais (padres, religiosas, 
leigos...) como irmãos e irmãs, dialogando, colaborando e partilhando a graça do 
Senhor. 

 
3. Construir uma comunidade que trabalhe, ore, solidarize para que todas as pessoas 

vivam dignamente como seres humanos. 
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II.  PRIORIDADES DA DIOCESE 
1. Aprofundar, viver e transmitir a fé 
. Familiarizar-se com a Palavra através dos Círculos bíblicos; 
. Intensificar a formação da fé das crianças e jovens; 
. Valorizar a oração em família e a celebração eucarística; 
. Construir, iluminados pela palavra, comunidades de fé que testemunhem o amor 
de Cristo. 
 
2. Aprofundar e estender a comunhão fraterna na Igreja Multicultural 

. Reconhecer que somos uma Igreja multicultural; 

. Viver a alegria de sermos chamados à mesma fé como uma Igreja 
multicultural, aprofundando a comunhão na riqueza das diferentes línguas e 
culturas; 
. Aprofundar o entrosamento entre os fiéis através das atividades como missa 
internacional, bazar, eventos e festas, etc. 
 

3. Viver com os excluídos 
. Apoiar mutuamente e valorizar as relações com as pessoas que estão em 
situações desfavorecidas; 
. Comprometer-se com os problemas sociais e dar ajuda integral às vítimas das 
calamidades. 
 

4. Dinamizar a Pastoral de conjunto 
. Viver a fraternidade e dinamizar a solidariedade entre os leigos, religiosas, 
diáconos, sacerdotes e bispo valorizando-se reciprocamente; 
. Continuar esforçando-se na formação dos Ministros leigos. 
 

5. Viver uma Vida Simples  
. Buscar a harmonia com a natureza, vivendo a partir do Evangelho uma vida 
simples; 
. Aprender e viver valorizando a riqueza espiritual mais que a riqueza material; 

6. Rezar e buscar a paz mundial 
. Aprofundar a comunhão com as outras religiões e juntos rezar pela paz; 
. Intensificar a oração pela Paz, especialmente na Semana de Oração pela Paz. 
 

7. Aprofundar a Solidariedade com todos os povos, iniciando pela Ásia e América 
Latina 
. Aproveitar oportunidades para conhecer outras culturas e pessoas com 
histórias diferentes e aprender outra forma de viver, através das 
peregrinações e a “Oferta da Mesa de Jesus”. 

 
8. Comprometer-se com a restauração das regiões atingidas pela catástrofe leste 

do Japão. 
. Trabalhar na restauração valorizando o encontro pessoal com as vítimas que 
já se mudaram para suas casas provisórias; 
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III –PRIORIDADES PASTORAIS NAS PARÓQUIAS, BLOCOS E DIFERENTES GRUPOS DE 
IDIOMAS 

 
   Concretizar em cada grupo, considerando as novas Prioridades da Diocese 
1- Cada comunidade ou grupo elaborará suas prioridades pastorais, escolhendo entre 

as Prioridades da Diocese ou partindo da realidade peculiar de cada local. 
2- Que os objetivos sejam alcançados no período de 3~5 anos. 
3- Avaliar o plano pastoral em período mediano. 
 
Explicação sobre as Linhas Básicas de Ação Pastoral 
 
Estão anexados os textos bíblicos e de documentos da Igreja. Poderão utilizar nas 
comunidades ou grupos nas ocasiões em que irão aprofundar estas Linhas de Ação 
Pastoral. 
 
Linha Básica de Ação I: Valorizando o nosso encontro pessoal com Cristo nesta 
sociedade em que vivemos , e aprofundar seus ensinamentos a nivel pessoal e 
comunitário, rezando, partilhando e estudando juntos para testemunhar o amor de 
Cristo. E buscamos construir uma comunidade onde emana forças para que vivamos 
os valores evangélicos com todas as pessoas. 
 
   “ ... todos juntos, integrados na construção para vos tornardes morada 
de Deus pelo Espírito ” Ef 2,22 
 
Lumen Gentium 4 ( O Espírito que santifica a Igreja) 
Lumen Gentium 5 ( O Reino de Deus ) 
Linha Básica de Ação II : Dentro de uma sociedade atual complexa, a Diocese de 
Saitama adotou a nova maneira de trabalhar na pastoral : a Pastoral de Cooperação – 
Conjunto, onde os leigos, missionários(as) leigos(as), religiosos e religiosas, padres e 
bispo todos juntos dialogam para trabalhar em cooperação, bucando um maior 
crescimento como irmãos e irmãs em Cristo. 
 
    “ Que o amor fraterno vos una com mútua afeição”    Rom 12,10 
    “ Eram assíduos nos ensinamentos dos apóstolos e à comunhão 

fraterna,à fração do pão, e às orações.”  At 2,42 
 
Lumen Gentium 39~42 ( Capítulo 5 – Vocação universal à santidade dentro da Igreja) 
At 6,1-7 
Prefácio da Liturgia dos Santos 
 
Linha Básica de Ação III  
     Rezar sempre e comprometer-nos com os problemas sociais na luta pela paz do 
mundo, ecologia e apoio as vítimas da calamidade, para que todos vivam uma vida 
digna como pessoas humanas. A vida comprometida com os excluídos da sociedade 
iluminará a nossa caminhada de fé. E construir uma comunidade que trabalhe em 
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solidariedade com todas as pessoas independentemente de país, nacionalidade, e a 
religião e rezar unindo forças para uma ação transformadora da sociedade. 
 
    “Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram” Rm 
12,15 
    Lumen Gentium  Capítulo 1   Mistérios da Igreja 
    At 9,36-42; 13,44-52 (46 e 47) 


