
PLANEJAMENTO PASTORAL 

Aprenda que planejar é um instrumento de criatividade e 

discernimento comunitário  

 

O sucesso de um empreendimento depende da forma como ele foi planejado e, por 

isso, é de fundamental importância que os gestores religiosos utilizem a ferramenta do 

planejamento para executar as ações que favoreçam a presença do Reino. Fazer uso 

de uma ferramenta garante que os procedimentos sejam executados de maneira 

lógica, ou seja, ordenados de forma coerente que apresente clareza quanto ao seu 

começo e ao seu fim. Toda ação precisa ser planejada antes de ser executada, uma 

vez que essa atitude favorece a constatação do tempo e dos recursos que serão 

necessários para o sucesso. 

O planejamento é um importante instrumento para o exercício da criatividade, na 

liberdade e no discernimento comunitário. No planejamento, só abrem novos caminhos 

os que teimam em reinventar o passado. É fundamental nunca perder de vista a 

experiência, seja ela marcada por conquistas, seja por fracassos, sob a pena de não 

dispor da base necessária para, sobre ela, edificar o novo. O próprio Jesus nos alertou 

que até o seguimento deve ser pensado com a lógica do planejamento para que não 

se caia no fracasso e no desperdício de recurso e de tempo (Cf. Lc 14, 28-30). Atentar 

para as experiências favorece o sucesso na execução do projeto planejado, contudo 

se a experiência for encarada como dogma de fé, o seja, utilizar o discurso de que 

sempre foi assim, o resultado pode ser prior do que os cenários pensados para o 

fracasso. 

Uma coisa é certa e deve ser levada em consideração quando se fala em 

planejamento pastoral, ou seja, não é possível criar do nada. Partindo do que fazemos 

e pensamos, em sintonia e diálogo com tudo o que se passa ao nosso redor, que se 

gestam os saltos qualitativos capazes de nos situar em patamares mais elevados e de 

nos mergulhar em novas sínteses. Por isso que o planejamento precisa ser executado 

com um tempo determinado e dispor de recursos para favorecer a leitura da realidade 

e a confecção de um processo de execução. Para este a disciplina é a atitude 

primordial para que se possam atingir resultados. 

  

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS SOBRE PLANEJAMENTO 

Na área do planejamento pastoral, serão sempre as experiências os lugares 

privilegiados para o ensaio de novos passos. Em certo sentido, os erros podem 

paralisar o processo ou podem fornecer informações para desenvolver um 

aprendizado, que ao ser aplicado no processo, pode favorecer os ajustes necessários. 

Uma atitude de humildade e de reconhecimento dos limites indicara a maturidade do 

processo e das pessoas responsáveis pelos mesmos. A aprendizagem humana se dá 

na maioria das vezes sobre a condição da tentativa de acerto e erro. O planejamento 

deve ser constituído sobre o alicerce de boas avaliações preliminares que apontem os 

acertos e os erros cometidos até então, contudo, não basta somente constatar, pois é 



preciso uma reflexão apurada para se construir um marco conceitual que reflita a 

realidade. 

As boas ideias não caem do céu, pois elas brotam da realidade e, por isso, atentar 

para os erros e acertos, é importante para que um processo de planejamento possa se 

constituir de maneira eficiente para a obtenção de resultados. As boas ideias que 

surgem do processo de avaliar e planejar a realidade são o laboratório do novo, tão 

urgente hoje para podermos dar conta das novas questões que nos desafiam. Avaliar 

é uma ação difícil, pois as pessoas não estão acostumadas a verificar os processos, 

uma vez que, o censo comum sempre se preocupou com os resultados e não com os 

procedimentos. Parar para avaliar um procedimento requer uma atenção e reflexão 

para os meios utilizados. 

Hoje é muito mais difícil planejar do que ontem e não é uma realidade circunscrita 

somente à Igreja, pois até no âmbito das instituições Econômicas e Financeiras reina o 

pragmatismo do cotidiano, comandado pelas vicissitudes do mercado. Jogar o jogo do 

imediatismo pode hoje levar a altos patamares de sucesso, mas também pode 

conduzir ao mais profundo processo de fracasso. Quantas empresas viram seu 

sucesso se tornar fracasso do dia para a noite à medida que as ações positivas não 

foram analisadas. Quantos pastorais foram criados pelas campanhas da fraternidade e 

com o tempo não se sustentaram devido ao fato de que o gestor não atentou para 

verificar se os procedimentos estavam adequados para os novos desafios. 

As razões se há de buscá-las nas profundas mudanças pelas quais passa o mundo de 

hoje e, consequentemente, a Igreja. As forças que motivam a mudança e que são fruto 

da atual crise de civilização, dos metarrelatos, das ideologias e das utopias 

repercutem diretamente sobre o planejamento que, precisamente, se ocupa em 

projetar um futuro desejável. Por isso que para planejar é preciso antes formar e 

informar os agentes do planejamento, visto que, estes não irão, em muitos casos, 

executar o planejado. Os agentes que executarão precisaram perceber que os 

resultados serão inovadores a ponto de favorecer uma mudança para consequências 

positivas para o dia-a-dia. 

  

4 exemplos para ações importantes: 

 Articule as ideias com objetividade; 

 Faça com que sua equipe interaja nas discussões; 

 Traga para as reuniões os assuntos definidos em assembleia; 

 Promova formação para os seus colaboradores. 

  

O planejamento, como reflexão sistemática da ação e, com ele, o planejamento 

pastoral têm já um longo itinerário e, certamente, não chegamos ao fim da história 

nem, muito menos, ao ocaso da história do planejamento. 

 

  



Diversas metodologias de planejamento estão em uso, tais como: 

 A normativa 

 A estratégica 

 A prospectiva 

 A participativa 

  

Aplicadas ao âmbito da ação pastoral, cada uma é portadora de eclesiologia e mística 

subjacentes diferenciadas. As metodologias não são neutras e, portanto, não é 

qualquer uma que é apta para projetar a ação da Igreja de acordo com as 

necessidades de seu contexto. Por fim, percebe-se que planejar é uma atitude que um 

bom gestor deve sempre aprimorar, pois junto com o organizar, dirigir e controlar é um 

dos pilares da atitude de administrar. Um bom gestor sabe planejar utilizando um ou 

vários métodos para tornar o processo transparente, eficiente e economicamente 

sustentável. 
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