
A PASTORAL URBANA 

A cidade, na concepção do Antigo Testamento, é o lugar onde Deus habita, mas possui 

também elementos que contradizem a proposta de Deus. Hoje com o crescimento exagerado da 

urbanização, da globalização, do relativismo, do imediatismo e outros movimentos, o urbano 

se apresenta como um desafio. Elaborar modelos teológicos e pastorais que respondem a todas 

as expectativas da pastoral urbana é muito complexo. Seja nos permitido fazer um corte 

temático para falar de um modelo de elaboração teológica que tentou responder aos anseios da 

vida cristã nas cidades. 

 A Civitas Dei de Santo Agostinho foi o modelo teológico que inspirou o modo de vida 

urbana da Idade Média, e que embora “ultrapassado”, em alguns aspectos, podemos ainda 

aproveitar algumas ideias. O esforço da pastoral urbana hoje é tornar a vida urbana mais 

próxima da vida que Deus nos trouxe, isso não simplesmente num plano de experiência pessoal, 

mas também social. Aqui podemos lembrar a ideia de Santo Agostinho de que as realidades 

terrestres devem ser pautadas pelo ideário divino, e como todos nós caminhamos para a Cidade 

Eterna, devemos ainda aqui fazer o possível para já experimentarmos essa vida futura. 

Não estamos defendendo uma união entre poder religioso e poder temporal, como se 

conheceu pela história, mas simplesmente querendo dizer que o esforço da pastoral urbana é 

fazer que o Reino de Deus se torne mais visível mesmo nos grandes centro urbanos. Precisamos 

reler a Cidade de Deus de Santo Agostinho, e sem julgarmos os “erros históricos”, aproveitar 

dessa inspiração para o nosso trabalho pastoral urbano sem esquecer as três categorias básicas 

de qualquer planejamento pastoral: a pessoa, a comunidade, a sociedade. 

Hoje evangelização no mundo urbano é sem dúvida o maior desafio para a Igreja. Por isso, 

uma exigência decorrente da conversão pastoral será planejar a ação pastoral ao estilo próprio 

da vida urbana em sua linguagem, estruturas, práticas e horários; é necessário um plano de 

pastoral, orgânico, articulado, que tenha incidência sobre a cidade, em seu conjunto; é preciso 

estratégias para chegar aos condomínios fechados, prédios residenciais e favelas; é preciso uma 

maior presença nos centros de decisão da cidade, tanto nas estruturas administrativas como nas 

organizações comunitárias. As grandes cidades são laboratórios da cultura contemporânea 

complexa e plural, com uma linguagem nova, e uma nova simbologia, que se difundem também 

no mundo rural. 

Frente a estes desafios a Conferência de Aparecida propõe uma pastoral urbana que:  



a) Atenda às variadas e complexas categorias sociais, econômicas, políticas e culturais, 

compostas de elites, classe média e pobre;  

b) Abra-se às novas experiências, estilos de linguagem;  

c) Transforme as paróquias cada vez mais em comunidades de comunidades;  

d) Fomente a pastoral da acolhida aos que chegam na cidade e aos que vivem nela; 

e) Intensifique a presença eclesial nas periferias urbanas, que crescem devido às 

migrações internas e situações de exclusão;  

f) Aposte na experiência de comunidades ambientais, integradas em comunidades em 

nível supra-paroquial e diocesano;  

g) Promova uma formação específica para presbíteros e agentes de pastoral, capaz de 

responder aos novos desafios da cultura urbana.  

Um modelo de planejamento pastoral urbano que leve em consideração a pessoa, a 

comunidade e a sociedade, além de todas as alternativas que o documento de Aparecida cita, é 

necessário a integração da mensagem do Evangelho às mass-media e fazer que o anúncio 

chegue as novas classes de minorias, como os negros, a escravidão branca, as prostitutas, as 

crianças de rua, os presidiários de suas próprias residências devido a violência e tantas outras 

situações que nos desafiam.  
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