
PASTORAL E GESTÃO ECLESIAL 

 

Justificativa 

 

A liderança e a gestão de pessoas são grandes desafios em nosso tempo, quando se pede 

o respeito à diversidade e à individualidade, em uma sociedade onde as pessoas estão 

cada vez mais conscientes de seus direitos e exigentes em todos os níveis. O mundo 

contemporâneo apresenta necessidades específicas: os novos comportamentos sociais, 

as novas linguagens produzidas pelo avanço tecnológico e das comunicações. Por isso, 

não se pode improvisar na gestão pastoral, mas é preciso preparar pessoas para que 

cumpram adequadamente esta função e capacitar aquelas que já estão exercendo esse 

serviço.  

 

Objetivo Geral 

 

Contribuir para que o ministério da gestão pastoral possa ser exercido com competência, 

eficiência, eficácia, efetividade e espiritualidade por agentes devidamente qualificados 

em todos os âmbitos. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Relacionar o ministério da gestão pessoal e pastoral com o universo teológico. 

2. Criar condições para que a ação evangelizadora da Igreja seja propositiva, pensada e 

otimizada, tanto na sua dimensão eclesial como social e pessoal. 

3. Dar as informações básicas para que o gestor possa assumir suas responsabilidades 

diante da instituição eclesial. 

4. Ajudar o gestor a superar desafios e melhorar na obtenção de resultados. 

5. Desenvolver um conjunto de atitudes, qualidades e conhecimentos necessários ao 

gestor. 

6. Ajudar na criação de novos valores pessoais e pastorais. 

 

Público-alvo 

 

Coordenadores de pastorais, grupos e movimentos e outros envolvidos na área de gestão 

de pessoas e grupos nas comunidades. Ministros católicos ordenados e não-ordenados. 

Ministros e agentes de outras denominações cristãs. 

 

Grade curricular 

 

PASTORAL E GESTÃO ECLESIAL 

Módulo 1 – Questões introdutórias 

Epistemologia teológica; Hermenêutica bíblica; O cristão leigo, sujeito na 

Igreja e no mundo. 

Fev.,Março 

Abril 

60h/a. 

Módulo 2 – Questões especiais de Pastoral 

A sociedade liquida e seus desafios Maio 

10h/a 

Os fundamentos da Pastoral Maio 

10h/a 

Uma Igreja “em saída”. A eclesiologia da Evangelii Gaudium. Junho 

20h/a 



Pastoral Urbana: os desafios da cidade. Agosto 

20h/a 

A missão na sociedade urbana. Set. 

20h/a 

O Planejamento e a organização da Pastoral. Out. 

20h/a 

A questão ambiental à luz da Laudato Si Nov. 

20h/a 

Módulo 3 – Dimensão prática da Pastoral 

O agir dos cristãos à luz da Gaudium et Spes. Fev./2018 

20h/a 

A prática de Jesus para com os 

marginalizados e excluídos. 

Mar./2018 

20h/a 

O serviço pastoral da Igreja Abril/2018 

20h/a 

Documentos do episcopado latino americano e caribenho e os desafios 

sociais. 

Maio/2018 

20h/a 

Módulo 4 - Monografia  

Trabalho de Pesquisa em Teologia Junho/2018 

20h/a 

Módulo 5 – Gestão e Liderança de pessoas 

Liderança e gestão de equipes. Agos/2018. 

20h/a 

Gestão por competências. Set./2018 

20h/a 

Administração de conflitos e negociação. Out./2018 

20h/a 

A ecoespiritualidade da Laudato Si. Nov./2018 

20h/a 

 


