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juntos em toda
a nossa diversidade
Em direção a uma pastoral intercultural

Em direção
a uma pastoral
intercultural
As pessoas vivem cada vez mais em mobilidade.  
O nosso mundo está a mudar e a Igreja Católica na  
Suíça também está a mudar.

A Igreja Católica conta atualmente com várias 
 comunidades linguísticas. Cada uma delas vive a fé  
de acordo com a cultura do seu país de origem.  
Esta  diversidade cultural é uma mais-valia e uma opor-
tunidade para toda a Igreja. É uma oportunidade  
única de melhor viver em conjunto ultrapassando as 
 barreiras linguísticas e culturais.

A Igreja desenvolveu um conceito para melhorar a 
 coabitação. Este folheto apresenta-vos o projeto em 
 detalhe.



Viver juntos mais
ativamente e conviver
de forma mais respeitosa
Num mundo marcado pela diversidade cultural, é essencial que haja 
 lugares onde cada um possa viver a sua fé, independentemente do seu 
país de origem. A Igreja Católica na Suíça deseja oferecer a todos uma 
pátria religiosa e cultural. Quer criar ligações que vão para lá das fronteiras 
linguísticas e culturais. O objetivo é alcançar uma pastoral intercultural. 
Cinco mensagens fundamentais a sustentar este projeto:

1.
A Igreja Católica acompanha
aqueles e aquelas que procuram
uma pátria religiosa e cultural.
As bases são a colaboração e o respeito mútuo. Nós desejamos  descobrir 
novas formas de ser cristãos. Isso implica vivermos unidos, apreciando e 
valorizando mutuamente as diferentes paróquias locais e as  comunidades 
linguísticas.

2.
As paróquias locais e comunidades linguísticas
trabalham em estreita colaboração.
As comunidades linguísticas atuam como uma pátria. Juntamente com as 
 paróquias locais, elas criam pontes que as ligam umas às outras. Isto permite 
viver e celebrar a fé em conjunto.

3.
Viver juntos mais ativamente e superar
as barreiras culturais é um desafio. 
Todos devem participar.
Muitas vezes, as paróquias e as comunidades linguísticas organizam a vida 
religiosa, cada uma à sua maneira. Isto já não tem sentido no mundo atual. 
Todos devem participar a para viver juntos de forma mais ativa.

4.
Fazemos todos parte da mesma Igreja.
Uma comunidade diversa e variada.
Os migrantes contribuem para o financiamento da vida eclesial na Suíça. A 
Igreja Católica deve preocupar-se com as necessidades religiosas e apoiá-los 
financeiramente. Todos devem ser tratados igual.

5.
Viver juntos mais ativamente e conviver 
mais respeitosamente constituem as bases 
de uma pastoral comum.
A Igreja Católica deseja reforçar o viver uns com os outros mais  ativamente 
e conviver de forma mais respeitosa. Devemo-nos respeitar mutuamente 
e considerar-nos em pé de igualdade. Devemos interessar-nos uns pelos 
 outros, bem como pelas nossas raízes culturais e religiosas.

Como iremos alcançar este objetivo juntos?
Atingiremos este objetivo indo ao encontro uns dos outros, vivendo e 
 celebrando a nossa fé em toda a sua diversidade e riqueza. É  igualmente 
 importante que os membros das diferentes comunidades  linguísticas 
 estejam prontos para colaborar com as autoridades eclesiásticas e 
 corporações ao serviço da pastoral intercultural. As autoridades eclesiás-
ticas apoiam esta colaboração. Desejamos que no decorrer dos próximos 
meses e anos, cada vez mais e mais, sejam realizados projetos que visem 
viver e celebrar juntos a nossa fé. Convidamos-vos a todos vós, para jun-
tos, participarmos ativamente.

Pastoral intercultural
Na Suíça, muitos homens e mulheres crentes falam outras línguas, vêm de 
outras culturas ou têm visões diferentes da vida religiosa. Esta diversidade 
é uma riqueza para a pastoral intercultural. O objetivo é que os serviços 
pastorais e a vida religiosa tenham em conta as especificidades de todos 
os homens e mulheres crentes e as suas expetativas. A pastoral intercul-
tural deseja mostrar que a fé nos ajuda a respeitar as nossas diferenças, a 
aprender uns com os outros, e a viver juntos superando as nossas diferen-
ças. A pastoral intercultural dá coragem. Independentemente da sua cul-
tura e do seu país de origem, permite a cada um e a cada uma fortalecer 
a sua confiança em Deus (Fé), ser solidário uns com os outros (Amor), e 
partilhar juntos a alegria e esperança (Esperança).
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