
 

O que é Pastoral Social? 

Este espaço semanal disponibilizado para o Vicariato para a Caridade Social será um 

instrumento para levar aos leitores uma reflexão a respeito das pastorais sociais: o que são, como 

atuam e os desafios atuais. Começaremos, hoje, falando a respeito da Pastoral Social no seu 

fundamento.  

A missão da Igreja é o anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, que tem uma destinação 

universal. O mandato da caridade deve alcançar todas as dimensões da existência, todas as 

pessoas, todos os ambientes da convivência e todos os povos. Nada do humano pode lhe parecer 

estranho. A Igreja sabe, por revelação de Deus e pela experiência humana da fé, que Jesus Cristo 

é, verdadeiramente, a resposta total, superabundante e satisfatória às perguntas humanas sobre a 

verdade, o sentido da vida e da realidade, a felicidade, a justiça e a beleza. As preocupações da 

Igreja são as inquietudes que estão arraigadas no coração de toda pessoa e que pulsam no mais 

profundo da cultura dos povos. (Cf. Documento de Aparecida 380) 

O amor do próximo, radicado no amor de Deus, é um dever para cada um dos fiéis, mas é 

também para a comunidade eclesial inteira. Consequência disto é que o amor tem necessidade 

também de organização enquanto pressuposto para um serviço comunitário ordenado (Cf. Deus 

Caritas est 20). Por isso, as pastorais sociais assumem a clara tarefa de ser a presença lúcida, 

consciente, organizada, articulada e vivificadora da Igreja em todos os setores de nossa sociedade. 

Cada uma das pastorais sociais, no seu modo particular de agir, assume a responsabilidade de dar 

visibilidade, pela ação da Igreja, ao amor de Deus. 

Podemos nos perguntar: Que presença a Igreja precisa ter na sociedade? Que serviço ela 

deve prestar na sociedade? 

A presença e o serviço da Igreja devem ter sempre como referência a perspectiva de quem 

olha a realidade a partir do Evangelho. Atitude sempre desafiadora, pois, exige a abertura da 

mente e do coração para perceber as necessidades do ser humano em cada tempo, e a busca 

permanente de uma intimidade com a Palavra de Deus e com a Eucaristia. Pois, a comunhão tem 

sempre e inseparavelmente uma conotação vertical e uma horizontal: comunhão com Deus e 

comunhão com os irmãos e irmãs. 

As pastorais sociais articulam, assim, de modo inseparável a vivência evangélica com a 

inserção concreta na realidade. Por isso, as pastorais sociais querem ser um serviço da Igreja à 

sociedade, mas também o lugar na Igreja, onde o apelo das angústias de cada ser humano encontra 

no Evangelho a resposta para o serviço à justiça, à solidariedade e ao bem comum. As diversas 

pastorais sociais procuram dar atenção diferenciada às necessidades específicas, que requerem a 

presença de serviço da Igreja  



 

Para ser fiel à missão que recebeu de Jesus, a Igreja deve cada vez mais anunciar o Reino 

de justiça, de amor e paz.  A fé deve se manifestar nas atitudes concretas de cada dia. Aí está o 

grande desafio para toda Igreja e as pastorais sociais: entrosar-se, articular-se e fazer um 

planejamento comum em vista de uma ação conjunta na sociedade. 
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