PLANO DE AÇÃO 2016-2017
OBJETIVO GERAL
Contribuir, no que à Pastoral Familiar diz respeito, para a concretização do Plano Diocesano de Pastoral

OBJETIVOS ESPECÍFICOS e ESTRATÉGIAS
Objetivos
específicos
1. Atuar com foco na
proximidade: sair ao
encontro

Estratégias
1.1. Promover reuniões periódicas com as equipas vicariais, vigários e assessores
nas 4 regiões pastorais e com os Movimentos da área da Família
1.2. Dinamizar ações de formação nas vigararias (ver também 3.)
1.3. Incrementar a participação dos Casais de Ligação na dinamização das
estruturas pastorais vicariais e paroquiais e nos eventos regionais de Pastoral
1.4. Reformular o site do SDPF e criar página Facebook para serem espaços de
formação, de informação e de partilha de experiências e boas práticas

2. Trabalhar a
inclusão de todos
através do
acolhimento e
integração nas
comunidades
3. Melhorar a
formação dos
agentes e de todos
os cristãos, partindo
da “Amoris Laetitia”
(ver também ponto 5.)

4. Acompanhar os
jovens casais desde
a preparação
remota do
matrimónio aos
primeiros anos de
casados

1.5. Divulgar as acções pastorais através dos órgãos de comunicação social eclesiais
e civis
2.1. Propor e promover comunidades de vizinhos
2.2. Divulgar boas experiências práticas de acolhimento e integração
2.3. Articular trabalho com o Secrº Diocesano das Migrações e Turismo
2.4. Divulgar os Movimentos da área da Família, seus carismas e propostas de vida
3.1. Criar rede de agentes formadores com as necessárias competências
3.2. Preparar módulos de formação a partir da “Amoris Laetitia” e difundi-los no
site do SDPF
3.3. Promover ações de formação nas vigararias
3.4. Alargar a formação ligada a eventos, nomeadamente:
Sessões de preparação e de seguimento do Dia Diocesano da Família
Preparação e acompanhamento do Batismo
Sessões sobre a vida e educação dos filhos (Dias da Mãe e do Pai, benção das
grávidas e dos bebés, momentos significativos da catequese, etc.)
4.1. Fazer levantamento e divulgar as propostas pastorais já existentes nos
Secretariados e Movimentos
4.2. Promover um encontro entre CPM e outros modelos de preparação de noivos
4.3. Reavivar e difundir as “Conversas de Namorados”, com o Secretariado
Diocesano da Pastoral Vocacional

5. Trabalhar o
discernimento
vocacional

4.4. Realizar anualmente o Encontro Diocesano dos Casais Jovens, alargando o
tempo de formação e partilha e complementando com encontros de continuidade
nas vigararias
5.1. Promover a articulação do trabalho com outros Secretariados Diocesanos
5.2. Contribuir para fazer do namoro um tempo de discernimento vocacional
5.3. Promover colaboração de casais na preparação do Crisma

6. Continuar a
construir e a
dinamizar a rede
diocesana da
Pastoral Familiar

5.4. Preparar subsídios para a formação sobre a vocação matrimonial, para jovens
e para pais
6.1. Reunir com o Bispo responsável pela PF, o assistente do SDPF e todos os
assessores vicariais
6.2. Promover reuniões do Presidente e Casais de Ligação com todos os vigários,
assessores e equipas vicariais
6.3. Participar, através dos Casais de Ligação, em reuniões das equipas e do clero
vicariais
6.4. Estimular a criação de novas equipas vicariais e paroquiais
6.5. Reunir periodicamente com os Movimentos da área da Família para
articulação de propostas

ATIVIDADES DIOCESANAS
•

Organizar e promover a participação nas seguintes atividades:
7/12 – Vigília Diocesana da Imaculada Conceição
4/2 – Jornada Diocesana da Pastoral Familiar
11/6 – Dia Diocesano da Família
24/9 – Encontro Diocesano de Casais Novos
7/10 – Conselho Diocesano da Pastoral Familiar

ATIVIDADES NACIONAIS
•

Assegurar a participação diocesana nas seguintes atividades:
22 e 23/10 – Jornadas Nacionais de Pastoral Familiar
21/1 – Reunião Nacional dos Secretariados Diocesanos e dos Movimentos da Pastoral Familiar
14 a 21/5 – Semana da Vida

•

Assegurar a ligação com a Comissão Episcopal do Laicado e Família e com o Departamento Nacional da
Pastoral Familiar, agora coordenado pela Diocese do Porto

