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Caracterização da Teologia Pastoral como ciência teológica e não simples justificativa para diversas técnicas pastorais e aplicação da teoria. Busca de compreensão do estudo pastoral com uma
identidade mais clara e como articular mais profundamente a pastoral fundamental no currículo
teológico global. Demonstração de que a formação teológico-pastoral se dá no âmbito acadêmico
e no espaço extra-universitário concomitantemente. Estabelecimento de diálogo crítico e intencional com as ciências humanas, sobretudo psicologia, sociologia e antropologia. Análise teológica
da situação presente da Igreja no seu interno e no seu relacionamento com o mundo, em vista de
uma evangelização mais condizente com os tempos atuais. Produção de novos caminhos de
evangelização em meio às questões de opressão, violência, narcotráfico, banalização da vida e
da dignidade humana.
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