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HORIZONTE APOSTÓLICO COMUM  

- PAC.2 – 

 

     Já está muito próximo o desafio de promulgar um novo PAC na CPAL. No final do mês 

de maio esperamos apresentar ao P. Geral nosso plano para os próximos seis anos. 

Desde março de 2020 iniciamos o processo de avaliação do primeiro Projeto Apostólico 

Comum (2010-2020) e de recolher elementos e discernir o que Deus pede à Conferência 

nos próximos seis anos (2021-2027). 

 

Mais de três mil pessoas entrevistadas entre os meses de maio e agosto de 2019, e sete 

rodadas de consultas de alcance diverso, nos ofereceram o material básico para 

estabelecer ganhos, falhas e erros, fortalezas e debilidades, acertos e desacertos 

metodológicos, áreas de maior impacto e desafios estruturais e organizacionais, entre 

outros elementos que alimentam o discernimento em vários níveis. 

 

Em 2019, o P. Geral pediu à CPAL um plano de reestruturação das províncias da América 

Latina e do Caribe; na verdade, foi um pedido seu para cada uma das seis Conferências. 

Nessa ocasião, os superiores maiores da CPAL reunidos em Assembleia pediram ao P. 

Geral um tempo a mais para pensar, discernir e decidir primeiro a nossa missão 

(Horizonte Apostólico Comum), em segundo lugar definir as estratégias e os desafios 

que implica realizá-la, e - em terceiro lugar - propor um Plano Apostólico (PAC.2) que, 

como todas as decisões da Assembleia, nos vincula como um e único Corpo. 

 

O PAC.2 está em gestação e até agora o sentimento dos vários níveis envolvidos é de 

consolo e impulso apostólico. Conscientes de que este processo é de todos, queremos 

compartilhar com vocês a proposta do Horizonte Apostólico Comum que nos inspira e 

os elementos estratégicos para realizar a missão no próximo sexênio. 

 

Pedimos a todos vocês, companheiros e companheiras deste Corpo Apostólico, que 

coloquem esta proposta em oração e na conversação espiritual, que aqueles e aquelas 

de vocês que desejarem expressar seu ´parecer no Senhor´ façam-no com toda a 

liberdade (presidente@cpalsj.org), e que confiemos ao Senhor as instâncias e pessoas 

que hão de concluir, conosoco, este discernimento. 
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Estratégias para implementar essa missão 2021-2027 

 
1. Fomentar em todos os nossos serviços apostólicos uma experiência e uma 

formação espiritual que ponha cada pessoa em relação com Deus e a motive a 
conhecê-lo, amá-lo e segui-lo mais de perto (EE nº 104). 

2. Contribuir para que na educação e formação das pessoas e comunidades - 
especialmente crianças, adolescentes e juventudes - promova-se sempre o seu 
desenvolvimento pessoal e social integral, sua criatividade, sua formação ética-
cidadã e sua responsabilidade ecológica integral (cuidado da Casa Comum) 

3. Colaborar na gestação de uma cultura da reconciliação na justiça: 

 

 Estando junto da vida das pessoas empobrecidas, excluídas e vítimas de todo 
tipo de violência, reconhecendo e apoiando seus valores, cultura, capacidades, 
organizações e tornando visíveis suas lutas e necessidades. 

 Incentivando um compromisso concreto e efetivo com as pessoas forçadas a 
migrar, com as populações indígenas e afro-americanas e com os povos da 
Panamazônia, de Cuba e de Haiti. 

 Estimulando espaços de investigação científica, de estudo e reflexão, de diálogo 
e ação, através da colaboração e participação intersetorial, interprovincial e 
interinstitucional. 
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Anunciar Jesus Cristo,  

Caminhar com os pobres e excluídos, 

Ser agentes e reconciliação na justiça 

 


