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Dezembro 2019
Saudamos as famílias da diocese e seus pastores, neste tempo de Natal, desejando a todos que
o Senhor renasça em cada um de nós e nos faça ramos vivos na videira que é Jesus.

Jornada Diocesana da Pastoral Familiar

Apoios à celebração da Eucaristia
com os mais novos

Vilar, 8/2, das 9h às 17h30

Ser cristão no mundo de hoje?
Viver o Batismo todos os dias




Cartaz, folheto e ficha de
inscrição enviados com esta newsletter e
disponíveis no site
Inscrições até 31/1

Está disponível no nosso site um conjunto de
propostas, elaborado por um casal de Coimbra e
experimentado numa comunidade durante um
ciclo litúrgico completo. Estão em formato
editável para cada comunidade poder adaptá-lo
às suas necessidades e circunstâncias.

Jornada Nacional da Pastoral Familiar 2019

Semana da Vida – 10 a 17 maio

“Discernir o acompanhamento dos casais novos”

Proposta (a clarificar assim que o tema
seja divulgado):
Que haja em cada Vigararia uma vigília
de oração, em local público, na noite de
15 de maio (6ª feira)

Estão disponíveis no nosso site algumas propostas
apresentadas

Como ramos da videira, todos filhos de Deus, precisamos de conhecer a
data do nosso nascimento como cristãos!


Propomos que cada paróquia ofereça aos neófitos, daqui em diante, uma recordação do
Batismo, com nome, data e nome da paróquia – um objeto significativo ou o marcador
com oração no aniversário do Batismo, proposto na caminhada deste Natal



Sugerimos ainda que os cristãos possam também adquirir essa recordação, daqui até à
Páscoa, sendo esses símbolos abençoados na Vigília Pascal

Dia Diocesano da Família – Paços de Ferreira – 7-junho-2020




Podem começar desde já a convidar os jubilados e a fazer caminho com eles
Mais informações no início da Quaresma

Lembramos (ver newsletters anteriores) e convidamos a pôr em prática:
Projeto “TANDEM”

Sigam-nos no Facebook e consultem o nosso site para estar em dia
com as novidades da Pastoral Familiar!
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