9:30 Oração inicial e intervenção de abertura
D. António Taipa

Às Comunidades de Vida Religiosa
Aos Secretariados Diocesanos, Equipas Vicariais
e Paroquiais, Delegados de Paróquia e
Responsáveis de Movimentos da Família
A toda a Diocese

Anunciamos a realização da 29ª edição da Jornada
Diocesana da Pastoral Familiar.
Toda a comunidade diocesana está convidada e, de
modo especial, todos os agentes da pastoral que
incluem nas suas preocupações a Família, nas suas
múltiplas facetas. Não nos cansemos de motivar e
mobilizar todos a participar!
Continuando a Jornada anterior, refletiremos
sobre a Encíclica Laudato Si, que nos convida a
uma ecologia integral, que reponha o homem e a
sua relação com o mundo em consonância com os
desígnios do Criador.
Nesta Jornada queremos refletir sobre a situação
da Terra e dos que nela habitam, conhecer
algumas boas práticas do cuidado da casa comum e
encontrar propostas concretas de atuação na vida
familiar, social e eclesial.
Deste modo, como discípulos missionários,
aprendemos a cuidar melhor da “casa comum” e
fazemos da alegria do Evangelho a nossa missão,
ao serviço de cada pessoa e de todas as pessoas.

9:50 Introdução – “O que está a acontecer à nossa
casa” – Amnistia Internacional Portugal
10:30 Painel “Cuidando da casa comum”:
 Evitar a poluição e reciclar materiais – LIPOR
 Reduzir e reaproveitar o desperdício alimentar –
RE-FOOD
 Promover a ecologia integral – casal Virgínia e
Pedro
 Cuidar de quem chega – Secrº Diocº Migrações e
Turismo
11:30 Intervalo
12:00 Diálogo entre os membros do painel e com o
público
13:00 Almoço
14:30 Workshops temáticos e propostas pastorais
A.

Cuidar da casa comum – LIPOR

B.

Cuidar de quem tem fome – RE-FOOD

C.

Educar para a ecologia integral – casal Virgínia e
Pedro

D.

Cuidar do acolhimento e integração comunitária –
SDMT

16:00 Apresentação das conclusões e propostas
16:30 Síntese: “Os desafios da Laudato Si”
Frei Vítor Arantes (OFMCap.)
17:15 Conclusões
17:30 Encerramento

Instruções importantes para a inscrição:

Aos Rev. Senhores Vigários da Vara, Assessores
da Pastoral Familiar, Párocos e Reitores

Este folheto pode ser fotocopiado para distribuição e para facilitar o maior número de inscrições.
Por favor utilize apenas um dos modos de inscrição seguintes, para não haver duplicações:
1. Pode recortar esta parte do desdobrável e enviá-lo pelo correio para R. Viana da Mota 149, 4470-218 Maia.
2. Pode igualmente digitalizá-lo e enviar por e-mail para pastoralfamiliar.porto@gmail.com.
3. Pode ainda fazer a inscrição pela internet, no site do Secretariado ou no da Diocese, através do link neles indicado.
Em qualquer dos casos, a inscrição deve ser enviada até ao dia 19 de janeiro.
As inscrições por e-mail ou pela internet receberão uma confirmação.
Se vai participar nos trabalhos de grupo, a realizar durante a tarde, PF coloque no quadrado as letras dos 2 temas que
prefere.

9:00 Receção e Acolhimento

No que respeita ao almoço, a escolha da opção buffet (12,5 €) constitui uma reserva que será atendida por ordem de chegada
e limitada à lotação do espaço. Chamamos a atenção de que, em caso de faltarem no dia, esta opção terá de ser paga.
Como alternativa, a Casa disponibiliza o self service, mais económico (6-7 €). Para esta opção a Casa não aceita reservas, pelo
que a indicação na ficha se destina apenas a informar sobre o provável número de almoços a servir.

PROGRAMA

Grupos

…………………….…………..……………….

…………………….…………..……………….

…………………….…………..……………….
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…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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Custos por pessoa, a pagar no dia: Inscrição 2,5 €, Almoço (ver verso)
Devolver até 19 de janeiro sem falta conforme instruções no verso.

…………………….…………..……………….
…………………………………………………………………………………

Buffet Self
Paróquia, Vigararia, Movimento
Nome

Jornada Diocesana da Pastoral Familiar – 26 de janeiro de 2019 – “A Família cuida da casa comum”

FICHA DE INSCRIÇÃO

Da encíclica “Laudato Si” do Papa Francisco:
8. O Patriarca Bartolomeu tem-se referido
particularmente à necessidade de cada um se
arrepender do próprio modo de maltratar o
planeta, porque «todos, na medida em que
causamos pequenos danos ecológicos», somos
chamados a reconhecer «a nossa contribuição –
pequena ou grande – para a desfiguração e
destruição do ambiente». Sobre este ponto, ele
pronunciou-se repetidamente, de maneira firme
e encorajadora, convidando-nos a reconhecer os
pecados contra a criação: «Quando os seres
humanos destroem a biodiversidade na criação
de
Deus;
quando
os
seres
humanos
comprometem a integridade da terra e
contribuem
para
a
mudança
climática,
desnudando a terra das suas florestas naturais
ou destruindo as suas zonas húmidas; quando os
seres humanos contaminam as águas, o solo, o
ar… tudo isso é pecado». Porque «um crime
contra a natureza é um crime contra nós
mesmos e um pecado contra Deus».
9. Ao mesmo tempo Bartolomeu chamou a
atenção para as raízes éticas e espirituais dos
problemas ambientais, que nos convidam a
encontrar soluções não só na técnica mas
também numa mudança do ser humano; caso
contrário, estaríamos a enfrentar apenas os
sintomas. Propôs-nos passar do consumo ao
sacrifício, da avidez à generosidade, do
desperdício à capacidade de partilha, numa
ascese que «significa aprender a dar, e não
simplesmente renunciar. É um modo de amar, de
passar pouco a pouco do que eu quero àquilo de
que o mundo de Deus precisa. É libertação do
medo, da avidez, da dependência».
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