
 

TEXTO DE LEITURA – MAIO 2020 

Autor: José Carlos Pereira, Padre Passionista, Teólogo Pastoralista e 

Doutor em Sociologia pela PUC-SP) 

Obra: Gestão Eficaz, Sugestões para a renovação paroquial, Paulus, 2014 

Continuação... 

AGENDA 

A Agenda é um braço importante do planejamento e uma ferramenta da 

organização. Cum uma agenda bem administrada, as ações são executadas 

evitando-se falhas e improvisos. Quem não sabe usar uma agenda, ou não 

dá importância para isso, perde uma ferramenta importante da gestão 

paroquial. 

Há duas agendas que devem estar sintonizadas: a agenda da paróquia e a 

agenda pessoal do padre. Na agenda da paróquia devem estar os 

compromissos paroquiais. Na agenda pessoal, como o próprio nome diz, 

estão as atividades pessoais do padre, porém deve constar também a 

agenda paroquial, ou os compromissos nos quais o padre precisa se fazer 

presente. 

Assim sendo, organize uma agenda de compromissos, anotando-os em 

ordem de data e urgência. Dê prioridade ao que realmente é mais 

importante e dimensione o tempo que  será utilizado em cada um desses 

compromissos. A agenda é o local onde anotamos o que temos que fazer 

ao longo do dia, do mês e do ano. Devemos revisar a agenda no início de 

cada dia, ou na noite anterior, para que os compromissos não sejam 

esquecidos. A secretária poderá ajudar o padre a lembrar de sua agenda de 

compromissos. Esse procedimento favorece o não esquecimento deles, 

mas não fique na dependência dos lembretes da secretária. Procure você 



mesmo uma maneira de consultar sua agenda bem antes das datas dos 

compromissos. 

Há hoje muitos tipos de agenda, da impressa à eletrônica. Veja qual se 

adequa mais ao seu perfil. Há quem prefira as agendas tradicionais, 

impressas. Outros preferem as eletrônicas, acopladas aos aparelhos 

telefônicos, que podem ser consultadas em todo lugar e momento. Não 

importa o tipo, o que importa é se ela está facilitando visualizar seus 

compromissos e cumpri-los em tempo hábil. 

DEFINIR PRIORIDADES 

Se ter um agenda é importante, é importante também saber definir 

prioridades entre os inúmeros compromissos e atividades planejadas. 

Algumas coisas são urgentes, já outras, nem tanto. Se não for possível 

cumprir todos os compromissos, que pelo menos os mais importantes 

sejam cumpridos. Para isso é importante que se definam prioridades. 

Assim sendo, além da organização, planejamento e agenda, é importante 

fazer apontamentos à parte das tarefas e projetos prioritários. Aconselho 

que se faça uma lista classificando as prioridades como urgente, crítico, 

normal e quando possível.   

Urgente: é tudo aquilo que precisa ser feito no mesmo dia. Assim, pela 

manhã, ao consultar sua agenda, veja o que está marcado para o dia e 

procure executá-lo. 

 Crítico: é tudo aquilo que precisa ser acompanhado de perto, podendo ser 

até uma pendência que está sendo tratada por você já há alguns dias. 

Havendo compromissos dessa natureza em sua agenda, procure resolvê-los 

o mais rápido possível. Quanto mais se espera, maior é a probabilidade de 

não se resolver. Além disso, um compromisso no estágio crítico é um sinal 

de alerta para o gestor, pois indica que sua organização precisa ser 

melhorada.  

Normal: é tudo aquilo que faz parte da agenda convencional e que deve ser 

cumprido. Quando os compromissos normais são cumpridos no seu devido 

tempo, evita-se que eles se tornem críticos ou urgentes, pois essas duas 

modalidades são indícios de que os compromissos normais não foram 

cumpridos, por isso eles se tornaram críticos. 



Quando possível: é aquilo  que normalmente serve para definir imprevistos, 

e estes deverão ser concluídos no menor tempo possível, evitando-se, 

assim, que eles atinjam os estágios de urgentes e críticos. Com esses 

procedimentos, fica mais fácil administrar o tempo.  

FOCO 

Focar é uma palavra  muito usada por fotógrafos e cinegrafistas; significa 

fechar numa imagem dentre tantas outras. Se o fotógrafo ou cinegrafista 

não souber focar  uma imagem, ele não é um bom profissional, pois não 

saberá registrar, ou separar, o essencial do secundário em sua profissão. 

Em inglês se diz close quando a imagem é fechada, ou aproximada, numa 

determinada parte do corpo a ser destacada, ou em outra realidade 

qualquer que se queira focar. Essa palavra já foi incorporada ao linguajar 

comum e é muito usada para se referir ao concentrar da câmera numa 

determinada imagem a ser capturada.  

Usamos essa comparação para falar da atenção que devemos dar às 

questões principais da gestão, sem nos perder no meio de tantas outras 

questões. Além disso, usamos essa expressão como sinônimo de atenção, 

concentração sem dispersão, pois é muito fácil se dispersar no meio de 

tantos desafios. 

Uma pessoa focada é uma pessoa que consegue se concentrar nos seus 

compromissos, sem se perder no emaranhado de atividades. Esse 

procedimento é muito importante para quem está gerindo uma paróquia, 

pois são muitas as coisas que contribuem para tirar o foco das questões 

principais a serem resolvidas ou desenvolvidas, sobretudo quando falamos 

de tempo. 

Percebemos claramente isso numa reunião, quando todos querem falar ao 

mesmo tempo e quem coordena não consegue controlar ou conduzir o 

assunto de modo que os presentes não desviem dele. Assim, há pessoas 

que não conseguem ter foco numa reunião e por isso tem dificuldade de 

coordená-la de modo adequado, deixando que os demais divaguem nos 

assuntos sem chegar a uma conclusão, ou então que se dê muita volta para 

concluir um assunto. Desse modo, as reuniões são momentos em que 

podemos perceber quem tem ou não foco. 

Portanto, é preciso não perder o foco nos compromissos se queremos 

realizá-los em tampo hábil. Isso vale para todas as instâncias da gestão 



paroquial, desde as pequenas ações até as mais vultosas. Durante um dia 

de atividade, são muitas as coisas e situações que nos tiram do foco (bate-

papo,telefonemas, e.mails, distrações...).  

É preciso, a cada dia, definir aonde se quer chegar, que metas se quer atingir 

e quais os compromissos a serem realizados no dia. Para não perder o foco, 

anote cada um deles e procure reservar tempo para cada coisa. Evite 

interromper as atividades constantemente e procure fazer uma coisa de 

cada vez. Primeiro conclua a que iniciou para depois iniciar a seguinte. 

É fácil avaliar se temos ou não foco nas questões essenciais. Veja se quando 

você está rezando, lendo ou estudando sua mente se distrai com qualquer 

coisa. Seu grau de distração reflete seu grau de foco na questão principal. 

Se você está rezando, deve concentrar-se na oração. Se durante a oração o 

pensamento costuma voar para outros lugares e situações, é sinal de que 

você tem dificuldade de concentração, e a dificuldade de concentração é 

um indício de falta de foco. 

O mesmo serve para os estudos ou a leitura. Se ao ler ou estudar você 

começa a pensar em outra coisa depois de alguns minutos de atividade, isso 

também é sinal de que sua concentração precisa ser trabalhada.  

Assim sendo, tome algumas decisões práticas. Evite deixar sobre a mesa de 

estudos ou leitura materiais que possam tirar sua concentração, como, por 

exemplo, revistas, jornais, livros que não estão em uso no momento. Até 

mesmo sua agenda deve estar fora do alcance dos olhos nesse momento 

para que você não se preocupe com outros compromissos em vez de 

estudar, pois se seu objetivo no momento é estudar, as outras coisas 

podem esperar. 

 Agindo assim você aproveitará melhor o tempo, pois é comum perdermos 

tempo divagando nos momentos de estudo ou oração! 

Enfim, o tempo é o primeiro e o mais importante elemento que devemos 

saber administrar. Quem não consegue administrar o tempo dificilmente 

saberá administrar qualquer outra coisa, porque tudo depende o tempo. 

Segundo Peter Drucker, para melhor administrar o tempo, vale a pena se 

questionar: o que estou fazendo que não precisa ser feito? O que estou 

fazendo que poderia ser feito por outra pessoa? O que estou fazendo que 

apenas eu posso fazer? O que eu deveria fazer que não estou fazendo?  

Procure seguir essas dicas e responder a esses questionamentos, e você vai 



adquirir uma das mais importantes habilidades que um gestor paroquial 

necessita ter: gerir o tempo. 
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Pastoral Missionária 

Cuidando bem de quem já participa, acolhendo bem quem nos 

procura e procurando pelos afastados 


