O COORDENADOR E O PLANEJAMENTO PASTORAL
Pe. Antonio Ramos do Prado, sdb

Conceito de Planejamento
Planejamento é uma palavra que signiﬁca o ato ou efeito de planejar, criar
um plano para otimizar o alcance de um determinado objetivo. Esta palavra
pode abranger muitas áreas diferentes.
O planejamento consiste em uma importante tarefa de gestão e administração, que está relacionada com a preparação, organização e estruturação
de um determinado objetivo. É essencial na tomada de decisões e execução
dessas mesmas tarefas. Posteriormente, o planejamento também conﬁrmará se
as decisões tomadas foram acertadas (feedback).
Um indivíduo que utiliza o planejamento como uma ferramenta no seu trabalho demonstra um interesse em prever e organizar ações e processos que vão
acontecer no futuro, aumentando a sua racionalidade e eﬁcácia.
Existem três níveis de planejamento: estratégico, tático e operacional. O estudo dos sistemas, proposto por L. Bertalanﬀy, originou grandes avanços na área
tecnológica do planejamento, revolucionando a educação, a organização militar
e a forma como são tratados os problemas ecológicos.
O conceito de planejamento tem um caráter multidisplinar. Por exemplo,
o planejamento econômico - que surgiu depois da II Guerra Mundial em alguns países ocidentais - tem como objetivo determinar objetivos e meios dentro de uma empresa, criando estratégias que culminam no benefício dessa mesma empresa.
O conceito de planejamento ﬁnanceiro está relacionado com a atividade de
gerir as vertentes ﬁnanceiras de uma empresa, família etc. Fazer um orçamento
mensal ou poupar para poder comprar alguma coisa são tarefas de planejamento ﬁnanceiro.
No Brasil, o Ministério do Planejamento foi criado em Janeiro de 1962, e o
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seu nome foi alterando ao longo dos anos, até se tornar no MPOG - Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão. Este ministério tem como alguns dos
seus objetivos fazer o planejamento e coordenação de políticas de gestão da
administração pública federal e viabilizar novas fontes de recursos para planos
do Governo.
Planejamento estratégico
O planejamento estratégico é um importante componente do planejamento
empresarial, que facilita de forma substancial a gestão de uma empresa.
Pensar e fazer planos de uma maneira estratégica é essencial no contexto do
empreendedorismo, porque facilita na determinação de objetivos e estratégias
para alcançar esses objetivos.
Planejar estrategicamente signiﬁca usar os recursos disponíveis de forma eﬁciente, aumentando a produtividade de um indivíduo ou empresa. A gestão do
tempo é crucial para qualquer empresa, pois é um dos recursos mais valiosos
à nossa disposição. A gestão estratégica dos riscos também é uma área importante para qualquer empresa.
O planejamento ﬁnanceiro também pode ser incluído em uma forma de planejamento estratégico. É de grande importância para a empresa, sendo que remete
para a previsão das receitas e despesas, criando uma estimativa dos meios ﬁnanceiros que serão necessários para o futuro e manutenção da empresa.
Planejamento familiar
O planejamento familiar está garantido pela Constituição Federal e representa o conjunto de medidas que ajudam pessoas a planejarem a gestão do
tamanho da sua família.
O planejamento familiar pode dar mais qualidade de vida de um casal, que
tem somente os ﬁlhos que foram planejados de acordo com as suas condições.
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Infelizmente, no Brasil muitas vezes o planeamento familiar só está disponível `as pessoas de classes sociais mais altas, sendo que indivíduos mais pobres
têm vários ﬁlhos sem condições para criá-los de forma digna.
Planejamento escolar
O planejamento escolar é uma ferramenta usada por um professor, que facilita o seu trabalho. Tem como objetivo melhorar a qualidade do ensino.
Através do planejamento escolar, um professor programa e planeja as atividades que vai propor aos seus alunos, e determina quais os objetivos pretendidos para cada atividade. Existem três modalidades nesta área: o plano de
ensino, plano de aulas e plano da escola.
Planejamento Pastoral (PP)
O Planejamento é extremamente fundamental para o desenvolvimento de
qualquer projeto.
Quando falamos de Planejamento Pastoral (PP) entendemos que a vida do
grupo e a vida da Igreja não se separa. Todo PP deve levar em consideração os
seguintes documentos: 1. Encíclicas do Papa; 2. Documentos da Conferência
Episcopal do País; 3. Plano Diocesano; 4. Documentos e Plano Nacional da Pastoral Juvenil do País; 5. Plano Pastoral Paroquial.
Esse processo se faz necessário para que o coordenador se inteire da caminhada da Igreja e não seja um grupo isolado.
Planejamento Pastoral do Grupo Jovem (PPGJ)
O coordenador do grupo jovem, acompanhado pelo assessor, procura ter
em mãos os documentos da Igreja citado acima. Todos os membros do grupo
devem estudar os documentos (parte doutrina e a parte que é dirigido aos jovens), após esse processo o grupo inicia a elaboração do PPGJ.
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O PPGJ não é calendário e sim os fundamentos que sustentam a vida do grupo. Lembrar que o PPGJ pode ser trienal (três anos) ou sexênio (seis anos) de
acordo com o planejamento paroquial e/ou diocesano.
Como que o PPGJ se concretiza? O PPGJ se concretiza através dos micros
projetos com suas linhas de ação e seu calendário, exemplo:
1. Objetivo geral
2. Objetivo especíﬁco
3. Como?
4. Onde?
5. Quando?
6. Com quem?
7. Investimento
8. Execução do Projeto
9. Prestação de contas
10. Avaliação
Esses dez passos são fundamentais para qualquer atividade de um grupo.
Modelo de uma atividade:
REUNIÃO MENSAL DO GRUPO JOVEM
2016
OBJETIVO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

COMO?
QUANDO?
COM QUEM?

- Formar os membros do grupo `a luz das ações evangelizadoras
da juventude na Igreja do Brasil, do documento 85.
- Reunir todos os ﬁnais de semana ;
- Organizar e avaliar as atividades pastorais;
- Discutir a realidade juvenil no qual o grupo;
- Pertence e suas ações transformadoras.
- Através de reuniões e estudos.
- Todos ﬁnais de semana do ano de 2016.
- Os membros efetivos do grupo, que caminham na construção
do grupo.
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INVESTIMENTO

- Materiais, sala de reunião etc.

EXECUÇÃO DO
PROJETO

-No dia e hora combinados apresentar aquilo que foi proposto.

PRESTAÇÃO DE
CONTAS

-Trimestral.

AVALIAÇÃO

- Final do ano.

PERGUNTAS:
• Quais são os tipos de planejamentos?
• Porque o planejamento pastoral é importante para a Pastoral Juvenil?
• Porque o grupo de jovem precisa ter um planejamento pastoral e um
calendário?
REFERÊNCIA
http://www.signiﬁcados.com.br/planejamento
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