
 

Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2020. 

 

“A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram 

com Jesus. Quantos se deixam salvar por Ele e são libertados do pecado, da tristeza, do 

vazio interior, do isolamento! Com Jesus Cristo, a alegria renasce sem cessar” (Papa 

Francisco, EG, n. 1). 

Estimado Irmão Bispo 

Saudações fraternas no Cristo, Bom Pastor que dá a vida por suas ovelhas (Jo 10,11)! 

Um grupo de professores e pesquisadores em teologia pastoral, junto com alguns 

pastoralistas, ligados à PUC Minas, à Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, ao Instituto 

Santo Tomás de Aquino, ao Centro Loyola de Fé e Cultura e à Arquidiocese de Belo 

Horizonte, que tem organizado há vários anos um Colóquio de Teologia Pastoral, decidiu 

organizar um Congresso de Teologia Pastoral no Brasil. Para isso, consultou outras 

instituições católicas de nosso país dedicadas ao ensino e à pesquisa em teologia.  

Acreditamos que é hora de somar esforços e reunir pastoralistas e teólogos (as) para, por 

um lado, fazer memória agradecida da rica experiência pastoral vivida pela Igreja do 

Brasil desde a renovação desencadeada pelo Concílio Vaticano II. Por outro lado, 

sobretudo nos últimos anos, nosso país vem sofrendo os impactos profundos da 

“mudança de época”, sobre a qual falaram os bispos do CELAM em Aparecida (AP 44). 

Essa mudança afeta a questão do sentido, de ordem espiritual e cultural, mas também 

o modo de pensar e viver as relações sociais, políticas e econômicas. Tudo isso tem se 

dado, como tão bem perceberam as últimas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 

da Igreja no Brasil, num contexto cada vez mais urbano, fragmentado, plural, relativista, 

combinado com a dramática história de desigualdades que marcam tão injustamente 

nossa sociedade. 

A proposta do Congresso Brasileiro de Teologia Pastoral, que tem como tema “A pastoral 

no mundo contemporâneo: realidade, desafios, tarefas”, ocorre em um momento de 

grandes polarizações no mundo e na Igreja, presentes também em nosso país, onde 

coexistem visões eclesiais que avançam e retrocedem na maneira de entender o ser e o 

agir dos cristãos no mundo. Cada grupo busca arregimentar adeptos e seguidores 

através de ações concretas e vários tipos de estratégias evangelizadoras e metodologias 

proselitistas de todos os matizes. Neste contexto, mais do que nunca devemos nos 

perguntar: o que é evangelizar? Como ser testemunha da “alegria do Evangelho”, 

sobretudo nas periferias existenciais e geográficas, às quais nos chama o Papa Francisco?  

O Congresso Brasileiro de Teologia Pastoral, previsto para os dias 4 a 7 de maio, na PUC 

Minas, quer ser um momento privilegiado de retomada de nossa tradição eclesial pós-

Vaticano II à luz das provocações do tempo presente e do magistério do Papa Francisco. 

Em anexo enviamos a programação do congresso, um cartaz e Flyers de divulgação. 

Para informações, ver: 

https://www.faculdadejesuita.edu.br/eventos/congressoteopastoral  Gostaríamos de 

https://www.faculdadejesuita.edu.br/eventos/congressoteopastoral


pedir-lhe que divulgue esse congresso entre as forças vivas e atuantes de sua Diocese. 

Acreditamos que as conferências apresentadas, os debates previstos, as pesquisas 

apresentadas e as experiências compartilhadas, contribuirão em muito para fazer 

avançar, no pluralismo que é constitutivo de nosso tempo, o nosso desejo de ser uma 

Igreja samaritana ao serviço do Reino. Desde já, muito obrigado por seu apoio e 

contribuição. Caso deseje participar do congresso, seja muito bem-vindo. 

Fraternalmente. 

 

Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães (Reitor da PUC Minas e bispo auxiliar de BH) 

 

 

Prof. Dr. Pe. Frei Jacir de Freitas Faria, OFM (Reitor do ISTA) 

 

 

Prof. Dr. Pe. Geraldo Luiz De Mori, SJ (Reitor da FAJE) 


