
TEOLOXÍA PASTORAL

PASTORAL:

TEOLOXÍA:
ciencia que tiene como objeto a Dios, teniendo como base el discurso que Dios hace de si mismo, 
esto es la Revelación acontecida en la historia y llevada a su pleno cumplimiento en Jesucristo.

(Cristian Roncagliolo, La teología al servicio de la acción pastoral)

una primera aproximación puede señalarnos que por pastoral se entiende ordinariamente a lo 
práctico en la Iglesia […] Pero hemos de reconocer que existe un nivel específico del ser de la 
Iglesia que es ‘pastoral’ y que no se reduce a un simple arte de guiar a los fieles sino que consiste 
en una cierta visión de la historia de la salvación que incluye “todo lo que afecta a este encuentro 
de Dios con el hombre en el designio divino de la salvación y a su manifestación”. 

(Cristian Roncagliolo, La teología al servicio de la acción pastoral)

L A  PA S TO R A L N O E S O T R A CO SA Q U E E L E J E R C I C I O D E L A M AT E R N I D A D D E L A I G L E S I A
(Papa Francisco, Encuentro con el episcopado brasileño. 27-07-2013).



TEOLOXÍA PASTORAL
Raíz histórica

A Igrexa sempre fixo
pastoral pero non sempre
fixo reflexión teolóxica
sobre a pastoral.

03-11-1774: Reforma 
universitaria de Mª Teresa 
de Austria 
(F. S. Rautenstraucht)



TEOLOXÍA PASTORAL
Raíz bíblica

CRISTO, BO PASTOR

AT-
o pastor prefigura a Cristo

NT-
a Igrexa continúa o pastoreo



TEOLOXÍA PASTORAL

A Teoloxía Pastoral 
= acción do pastor (párroco)

Concilio Vaticano II: Teoloxía Pastoral 
= acción de todo o pobo de Deus que 
participa, cada quen segundo a súa
vocación, da acción de Cristo bo pastor

Raíz eclesiolóxica

A IGREXA CONTINÚA A MISIÓN DE CRISTO CO ANUNCIO DO REINO PARA O MUNDO



RAICES ECLESIOLÓXICAS DA T. P.
CRISTO
FUNDAMENTO TEOLÓXICO
A Igrexa enténdese en continuidade co misterio da
encarnación (Christus totus)
REPERCUSIÓN PASTORAL
A acción da Igrexa non é propia senón derivada
Hai diversidade entre Cristo e a Igrexa
A pastoral só pode ser comprensible á luz da misión
de Cristo que a Igrexa continúa
A distancia entre a Igrexa e Cristo convértese en
permanente chamada á fidelidade e en urxencia da
conversión.



RAICES ECLESIOLÓXICAS DA T. P.
REINO
FUNDAMENTO TEOLÓXICO
Non se pode separar o Reino de Deus da Igrexa.
Pero a non separación non implica total identificación

REPERCUSIÓN PASTORAL

A acción pastoral é dinámica e progresiva, en tensión
escatolóxica cara ao Reino.

O Reino de Deus, centro do anuncio e da mensaxe da
Igrexa, pois foi o centro do anuncio e damensaxe de Xesús.

Apertura aos signos dos tempo e ao diálogo co mundo;
hai valores do Reino que están máis alá dos límites
visibles da Igrexa.



RAICES ECLESIOLÓXICAS DA T. P.
MUNDO
FUNDAMENTO TEOLÓXICO
A Igrexa non se entende sen o mundo, onde está
encarnada e a onde é enviada para evanxelizar.
Pero non se identifica cos mundos e os seus valores

REPERCUSIÓN PASTORAL

Inculturación (=Encarnación)

Cristo ábrenos a unha humanidade nova e a un
mundo novo.

Comuñón. A Igrexa, expresión da comuñón
trinitaria, anticipa no mundo a comuñón do Reino



RAICES ECLESIOLÓXICAS DA T. P.
OUTROS TEMAS ECLESIOLÓXICOS
POBO DE DEUS

ECLESIOLOXÍA DAS IGREXAS LOCAIS

SINODALIDADE

SACRAMENTO UNIVERSAL DE SALVACIÓN

BINOMIO COMUÑÓN-MISIÓN



CRITERIOS DA ACCIÓN PASTORAL

A continuidade da misión de CRISTO animada polo E.S.,

o camiño cara ao REINO

e a presenza e misión no MUNDO,

convértense en:



CRITERIOS DA ACCIÓN PASTORAL
QUE BROTAN DA CONTINUIDADE DA MISIÓN DE CRISTO

TEÁNDRICO (Theos – Andrós) = (Deus – home)

A estrutura teándrica da encarnación repítese, dalgunha maneira, na estrutura
eclesiolóxica. Así pois, na acción pastoral mestúrase a acción divina e humana.

SACRAMENTAL
A Igrexa, sacramento universal de salvación, realiza a súa acción pastoral de forma
sacramental; é decir, de forma visible (estructuras e institución).

CONVERSIÓN
A Igrexa é santa porque o seu fundador é Santo pero está marcada polo pecado dos
que formamos parte dela; por iso nós e as nosas acción pastorais precisamos de
continua conversión.



CRITERIOS DA ACCIÓN PASTORAL
QUE BROTAN DO CAMIÑO CARA AO REINO

HISTORICIDADE

A Igrexa actúa na historia e de forma histórica, pero ela está chamada a ser fermento
do Reino e facer da historia historia de salvación

APERTURAAOS SIGNOS DOS TEMPOS
É función da Igrexa “escrutar os signos dos tempos e interpretalos á luz do Evanxeo”
(G.S: 4). Isto implica: lectura crente da realidade, discernimento evanxélico, descubrir
os interrogantes humanos e a resposta divina
UNIVERSALIDADE
A universalidade da salvación é un imperativos para a acción eclesial Igrexa. A
universalidade é cuantitativa (a todos os homes) e cualitativa (a todo o home)



CRITERIOS DA ACCIÓN PASTORAL
QUE BROTAN DA PRESENZA E MISIÓN NO MUNDO

DIÁLOGO
Diálogo co mundo sen perder a identidade propia.
Diálogo intraecleisal buscando a conversión e transformación misioneira

ENCARNACIÓN
A Encarnación prolóngase de maneira pneumática (E.S.) no misterio da Igrexa, que se
expresa ante o mundo por medio do visible, do humano e do estrutural.

MISIÓN

Pola graza do E.S a misión salvífica de Cristo ten continuación na Igrexa. Esta misión
dálle á Igrexa identidade e unidade ante o mundo. E dela participamos todos os
bautizados, cada quen segundo a súa vocación e carisma.



TEOLOXÍA PASTORAL
Definición

Por tanto, es necesario el estudio de una verdadera y propia disciplina teológica: la teología
pastoral o práctica, que es una reflexión científica sobre la Iglesia en su vida diaria, con la fuerza
del Espíritu, a través de la historia; una reflexión, sobre la Iglesia como «sacramento universal de
salvación» (Cf. LG, 48), como signo e instrumento vivo de la salvación de Jesucristo en la
Palabra, en los Sacramentos y en el servicio de la caridad. La pastoral no es solamente un arte ni
un conjunto de exhortaciones, experiencias y métodos; posee una categoría teológica plena,
porque recibe de la fe los principios y criterios de la acción pastoral de la Iglesia en la historia, de
una Iglesia que «engendra» cada día a la Iglesia misma, según la feliz expresión de San Beda el
Venerable: «Nam et Ecclesia quotidie gignit Ecclesiam». (Explanatio Apocalypsis, Lib. II, 12). Entre estos
principios y criterios se encuentra aquel especialmente importante del discernimiento evangélico
sobre la situación sociocultural y eclesial, en cuyo ámbito se desarrolla la acción pastoral.

(Juan Pablo II, Pastores Dabo Vobis, 1992)



TEOLOXÍA PASTORAL
Especificidade
Ámbito: Os estudos teolóxicos

Referencia próxima: A concepción eclesiolóxica

Referencia última: A fe da Igrexa

Obxecto: A acción da Igrexa

Campos: A acción en si mesma considerada
A acción considerada nas súas realizacións históricas

Método: Análise / Proxeción / Liñas de acción

Axuda: As ciencias auxiliares (interdisciplinariedade)

Finalidade próxima: Iluminar a práctica eclesial concreta e dar pautas para a súa identificación

Finalidade última: Servir á misión da Igrexa (o Reino de Deus)



TEOLOXÍA PASTORAL
Aclaracións
1. A teoloxía pastoral é fundamentalmente teoloxía (metodoloxía teolóxica)
2. Está centrada na reflexión, previa a toda acción, e na acción e nos seus fundamentos.
3. O obxecto de estudio da TP é o obrar da Igrexa. É un obrar de fe e desde a fe debe
ser tratado (non facemos socioloxía nin antropoloxía).

4. Isto non impide que a Igrexa, nos seus aspectos humanos, sexa analizada por
outras ciencias. Pero non debemos confundir iso coa teoloxía pastoral. Esas ciencias
teñen o carácter de auxiliares.

5. A teoloxía pastoral exerce unha función crítica dentro da Igrexa, pois avalía o obrar
da mesma desde criterios que nacen da fe.

6. A teoloxía pastoral non é un absoluto na acción e na práctica da Igrexa. O seu
quefacer é un servizo eclesial.


