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Programa Pastoral Diocesano 
2018-2019 

Tomamos como lema para este ano 
 

Creio em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo 
 

Introdução 
1. Depois da temática do ano transato, centrada no mistério da Igreja Povo de Deus, Corpo de Cristo e Templo do Espírito Santo, entraremos neste ano pastoral no mistério da 
Fé cristã na qual todos fomos batizados e que, domingo após domingo, professamos solenemente na celebração da Eucaristia, como resposta coletiva à Homilia do Presidente, 
e antes da Oração dos Fiéis.  
Trata-se de ajudar os fiéis da diocese a passarem da sua fé religiosa à fé da Igreja, segundo a aclamação que repetimos na celebração do Batismo das Crianças:  

 
Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo Nosso Senhor! 

 
De acordo com os números 43, 44 e 45 da nossa Constituição Sinodal, iniciaremos neste ano uma pastoral que prepare suficientemente para os Sacramentos da Iniciação 
Cristã (Batismo, Confirmação e Eucaristia) os adultos que se aproximam da Igreja e querem viver como cristãos. Esta pastoral será também um elemento dinamizador das 
comunidades paroquiais 
 
2. Na perspetiva de um outubro Missionário a ser vivido intensamente por toda a Igreja em 2019 por mandato do Papa Francisco, a Conferência Episcopal Portuguesa decidiu 
alargar a todo o ano pastoral 2018-2019 esse mesmo dinamismo. Assim, este será um Ano Missionário para nos ajudar a descobrir e a viver essa dimensão da vida cristã a 
nível pessoal, familiar, paroquial e diocesano. 
 
Objetivos gerais: 

1. Ajudar os cristãos batizados a fazerem sua a fé da Igreja, e a esperarem a Vida Eterna que ela nos oferece 
2. Fomentar o espírito missionário da Igreja 
3. Continuar a evangelização dos fiéis praticantes 
4. Implementar a Iniciação Cristã e o Catecumenato em toda a diocese 
5. Continuar a fomentar nas paróquias a Catequese de Adultos 
6. Incentivar a Catequese da Infância e da Adolescência 
7. Dar particular atenção ao Serviço da caridade, tendo o serviço dos pobres como preocupação da Igreja diocesana 

Nível diocesano 
Objetivos operacionais Estratégias Quando Avaliação 

1. Preparar e realizar a ordenação de 
Diáconos Permanentes 
 

Curso de formação 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 
2018-2019 
Ordenações no dia 01 de Maio de 
2019 

No fim de cada módulo de 
formação 

2. Propor sete catequeses sobre o 
Credo para os grupos paroquiais de 
adultos 

Elaboração em livro Lançamento no «Dia Diocesano» e 
constituição de grupos em outubro de 
2018 

Nas reuniões arciprestais de 
janeiro e maio de 2019 
 

3. Implementar o Catecumenato em 
toda a Diocese 

Dar formação sobre o processo catecumenal, 
escolher algumas paróquias e iniciar o projeto 
 

Durante o ano pastoral 
 
Outubro /Novembro 2018 

No Conselho Presbiteral 
Diocesano 
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 Colaboração do Secretariado 
Diocesano de Liturgia (SDL) 
 

No Conselho Pastoral 
Diocesano 
Nas reuniões arciprestais de 
janeiro e maio de 2019 

4. Conhecer a realidade da catequese 
na Diocese 

Realizar um inquérito sobre a catequese das 
crianças, adolescentes e jovens, nas paróquias 
 
Responsabilidade do SDEC a elaboração, o 
lançamento e tratamento do questionário 
 

Recolher questionário em junho e 
fazer o tratamento em julho 2018 
 

No fim de julho de 2018 
 

5. Preparar a celebração dos 250 anos 
da restauração da Diocese 

Realizar uma celebração assinalando, um ano antes, 
a data da restauração 
 
Abertura do Ano Jubilar 
 

10/07/2019 
 
 

01/12/2019 

1ª em fevereiro 
 
 
04/02/2020 

6. Incentivar o serviço da área 
sociocaritativa  

 Visitas às paróquias; realização de ações com o 
projeto «+ Próximo»  
Jornadas da Pastoral Social  
 

A definir pela Pastoral Social (Cáritas) 
e Sociedade de São Vicente de Paulo 

Em janeiro e maio 2019 nas 
reuniões da Cáritas 

7. Organizar a Peregrinação diocesana 
a Fátima 

Informar e criar boa preparação espiritual das 
comunidades 
Elaboração do Guião para a preparação, a viagem e 
a oração no Santuário de Fátima 

Ao longo do ano de 2019 
29 e 30 de Junho de 2019 

Nas reuniões arciprestais de 
maio de 2019 

8. Formar os agentes da evangelização 
 
 

Trabalho do SCAP, do SDEC e do SDL 
Simpósio diocesano (SDEC) 
Formação de animadores 

Responsabilidade do SCAP, do SDL, 
do SDEC e da Equipa Missionária 

Nas reuniões arciprestais 
 

9. Revitalizar a pastoral dos jovens Reformular a equipa diocesana 
Realizar atividades que mobilizem os jovens e os 
comprometa na missão 
Coordenação da Pastoral Juvenil com o CNE 

Até ao Dia Diocesano 
Durante o ano pastoral 

Na reunião arciprestal de 
janeiro e nas reuniões da 
Direção do SDEC e do CNE 

10. Preparar a realização do Dia 
Diocesano - 22 de setembro de 2018 

Informação às paróquias 
Elaborar e distribuir os materiais 
 

Até 15 de Setembro de 2018 - SCAP Na reunião arciprestal de 
janeiro e no Conselho Pastoral 
diocesano 

11. Criar e pôr a funcionar os 
Conselhos Pastorais e os Conselhos 
para os Assuntos Económicos onde 
não existam 

Levantamento, mediante questionário, das paróquias 
que não têm Conselhos ou não funcionam, sob a 
responsabilidade da Vigararia Geral e dos 
Arciprestes 
 

Em outubro, novembro e dezembro de 
2018 

Nas reuniões arciprestais e no 
Conselho Pastoral diocesano 

 

Nível arciprestal 
1. Implementar o catecumenato Ação formativa sobre o catecumenato 

Procurar locais experimentais 
Coordenação do SDL 
Nas reuniões arciprestais de novembro 
e janeiro  

Reunião arciprestal de março 
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2. Formar leitores e salmistas para 
melhorar a transmissão da Palavra nas 
diversas celebrações 

Realizar ações de formação a nível arciprestal para 
os diversos serviços 
 
Celebração da Festa da Palavra: “Tu tens Palavras 
de Vida Eterna” 

Uma ação em cada trimestre da 
responsabilidade do SDL 
 
Festa da Palavra conclusiva do ano 
catequético dedicado à Sagrada 
Escritura 

Nas reuniões arciprestais do 
ano e nas reuniões do SDL 

3. Promover a Visita Pastoral ao 
Arciprestado de Almodôvar 

Fazer o levantamento da situação religiosa das 
paróquias e definir o modelo de Visita Pastoral que 
se impõe 
 

Enviar atempadamente para o Sr. 
Bispo 

Na reunião arciprestal a seguir 
à Visita Pastoral 

4. Despertar para a dimensão missionária 
da Igreja, criando estruturas voltadas para 
a missão 

Sensibilizar as paróquias para a missão Criar 
grupos que se comprometam a ir em missão aos 
lugares menos assistidos pelo pároco 
Pagela com oração missionária e guião para 
acolher e valorizar a simbologia da “Vela”, da “Cruz” 
e “Bíblia” em cada paróquia 

Criação dos grupos e sua preparação 
em Outubro 
Lançamento no Dia diocesano 
Ao longo de todo o ano pastoral 
 

Nas reuniões arciprestais 
No Conselho Pastoral 
diocesano 
Na Comissão Diocesana para 
o Ano Missionário 

5. Organizar sectorialmente o arciprestado   Designar sacerdote, diácono, religiosa ou leigo 
responsável pela catequese, liturgia e caridade 

Na primeira reunião arciprestal indicar 
os responsáveis e suas atribuições 

Nas reuniões arciprestais 
 
 

6. Cuidar de um modelo de reuniões 
arciprestais que permita o diálogo pastoral 
com criatividade e partilha 

Participação pontual de outros agentes. 
Estudo de documentos sobre o RICA, a Catequese 
e a Missão: «A Alegria do encontro com Jesus 
Cristo», «Para que Acreditem e tenham Vida», 
«Todos, Tudo e Sempre em Missão» 

Nas reuniões arciprestais Na reunião arciprestal final de 
avaliação 

 

A nível paroquial 
1. Trabalhar, em grupos, as sete 
catequeses sobre o Credo 

Constituição dos grupos em cada paróquia ou 
aproveitar os que já existem 
 

Outubro/novembro de 2018 Nas reuniões arciprestais 

2. Incentivar o funcionamento da 
catequese da infância e da adolescência 

Estabelecer um calendário de formação de 
catequistas nalguma paróquia ou paróquias de 
cada arciprestado e acompanhá-los 
 
Festa da Cruz (1º Ano da Catequese) 
 
Festa da Profissão de Fé 
 

Durante o ano pastoral 
 
 
 
 
Na festa litúrgica do Batismo do 
Senhor 
Na festa litúrgica da Santíssima 
Trindade 

No Conselho Pastoral 
paroquial 

3. Investir na Pastoral dos jovens, para o 
seu crescimento na fé e prática da vida 
cristã 

Constituição de grupos nas paróquias e 
acompanhá-los 
Encontros de oração como meio de evangelização 
Incentivar o empenho dos agrupamentos do CNE e 
interligação com os grupos juvenis existentes 
  

Ao longo do ano pastoral 
 
 

Na reunião mensal do SDEC 
No Conselho Pastoral 
paroquial 

5. Incentivar a leitura e o estudo da Bíblia, 
fomentando a «Lectio Divina» da mesma 

Constituir grupos de «Lectio Divina» e incentivar os 
que já existem 

Novembro/Dezembro de 2018 
 

Nas reuniões arciprestais e ao 
longo do ano 
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Realizar ações de formação sobre o Evangelista 
do ano 
 

Ao longo do ano pastoral 

6. Criar ou reforçar a atividade 
sociocaritativa nas paróquias 

A definir pelas paróquias com a Pastoral Social 
através da Cáritas e/ou Sociedade de São Vicente 
de Paulo e/ou Centros Sociais Paroquiais 
 

Ao longo do ano pastoral Conselho Pastoral paroquial 
Conselho pastoral Diocesano 

 
Ao nível da Família 

1. Incentivar e acompanhar a constituição 
de famílias cristãs alicerçadas no amor de 
Cristo e na doutrina da Igreja 

Constituir uma equipa diocesana da pastoral da 
família e definir as suas atribuições. 
Rever o curso de preparação para o matrimónio e 
para o batismo 
 

Durante o mês de outubro e novembro 
de 2018 
 

Nos diversos Conselhos 
Diocesanos e no Conselho 
Pastoral paroquial 

2. Implementar e fomentar o culto 
doméstico, a oração em família, a 
transmissão da fé, a obediência à lei de 
Deus e aos preceitos do Evangelho 

Suscitar e constituir grupos de Casais nas 
paróquias 
Elaborar ou indicar material de suporte para a 
oração em família 
Celebrar os aniversários de casamento e do 
batismo dos filhos 

Durante o mês de outubro, novembro e 
dezembro de 2018 
 
 
Ao longo do ano pastoral 

Nas reuniões arciprestais e 
Conselho Pastoral paroquial 

3. Cultivar a vivência do domingo em família Promover o convívio de famílias ao domingo 
Intervenção de famílias na celebração da 
Eucaristia 
Celebrar o dia da família preparado por famílias 
Envolver as famílias na catequese da paróquia 

Outubro/Novembro de 2018 
Ao longo do ano pastoral 
 
 
A definir pelo Conselho paroquial 

Nas reuniões arciprestais e no 
Conselho Pastoral paroquial 

 


