PLANO DE AÇÃO 2019-2020

OBJETIVO GERAL: Contribuir, no que à Pastoral Familiar diz respeito, para a concretização do Plano Diocesano de Pastoral
LEMA DO ANO: “Como filhos de Deus, anunciamos o Evangelho da Família”
OBJETIVOS ESPECÍFICOS e ESTRATÉGIAS:
Objetivos
específicos

Responsáveis
Estratégias
SDPF

1. Anunciar a
beleza do
matrimónio aos
jovens desde a
preparação
remota do
matrimónio aos
primeiros anos
de casados,
como percurso
catecumenal

2. Consolidar a
relação
matrimonial e
promover o
acolhimento e
integração nas
comunidades,
como resposta
vocacional dos
batizados
casados

1.1. Promover e dinamizar as “Conversas de Namorados”

X

1.2. Colaborar e promover a colaboração de casais e famílias na reflexão vocacional
com a catequese, preparação do Crisma, grupos de jovens e outros

Casais
Ligação
X
X

1.3. Elaborar com o Secretariado Diocesano da Liturgia um guião digital sobre a
celebração do sacramento do matrimónio

X

1.4. Realizar o Encontro Diocesano dos Casais Jovens e complementá-lo com
encontros de continuidade nas vigararias

X

1.5. Promover a criação de grupos de casais jovens nas comunidades, a partir dos
encontros de preparação de noivos, em itinerários de integração progressiva na vida
comunitária e de compromisso missionário

X
X

1.6. Promover a pastoral do batismo: acolhimento, preparação e acompanhamento
das famílias até à inserção na catequese

X

X

2.1. Propor e promover grupos de casais e Comunidades de Vizinhos

X

X

2.2. Promover a criação de equipas de acolhimento e integração comunitária
2.3. Divulgar os Movimentos da área da Família, seus carismas e propostas de vida e
articular trabalho entre os Movimentos e as equipas locais da PF

X
X

2.4. Alargar a Rede de Acolhimento Familiar
2.5. No âmbito da equipa de apoio ao discernimento das situações “irregulares”,
elaborar orientações práticas de procedimento e responder às solicitações de apoio

X
X

2.6. Promover o acompanhamento das situações de luto, na ocasião do falecimento
e no tempo de crise que se lhe segue
2.7. Preparar e difundir no site do SDPF módulos de formação que apoiem a
catequese dos adultos e das famílias:
 A promoção das famílias como agentes da iniciação cristã
 A consciencialização sobre a identidade cristã decorrente do Batismo
 A responsabilidade batismal no Matrimónio
 A participação ativa na vida da comunidade

X

X
X

X

2.8. Realizar ações de formação nas vigararias sobre os documentos acima

X

2.9. Alargar a formação às famílias por ocasião de eventos significativos de
participação eclesial e em ligação com estes

X
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3. Continuar a
construir e a
dinamizar a
rede diocesana
da Pastoral
Familiar

3.1. Manter e aprofundar a articulação de trabalho com os Movimentos da área da
família

X

X

3.2. Realizar reuniões do Diretor e Casais de Ligação com todos os vigários,
assessores e equipas vicariais

X

X

3.3. Participar em reuniões regulares das equipas e do clero vicariais

X

3.4. Estimular a criação de novas equipas vicariais, interparoquiais e paroquiais

X

X

3.5. Reformular o site do SDPF e utilizar a página Facebook para que sejam espaços
de formação, de informação e de partilha de experiências e boas práticas

X

X

REUNIÕES PLENÁRIAS DO SECRETARIADO E MOVIMENTOS
16/9 – 18/11 – 13/1 – 16/3 – 11/5 – 13/7 – Casa Diocesana de Vilar
ATIVIDADES DIOCESANAS


Organizar e promover a participação nas seguintes atividades:
21/9 – Conselho Diocesano da Pastoral Familiar (Vilar)
10/11 – Encontro Diocesano de Casais Novos (Vilar)
7/12 – Vigília Diocesana da Imaculada Conceição (Trindade)
8/2 – Jornada Diocesana da Pastoral Familiar (Vilar)
7/6 – Dia Diocesano da Família (Paços de Ferreira)



Incentivar a participação das famílias nas atividades promovidas por outras instâncias diocesanas

ATIVIDADES NACIONAIS


Assegurar a participação diocesana nas seguintes atividades:
28/9 – Jornadas Nacionais de Pastoral Familiar – Fátima
??? – Conselhos Nacionais da Pastoral Familiar (reuniões dos Secretariados Diocesanos e dos Movimentos da
Pastoral Familiar com a CELF e DNPF)
10 a 17/5 – Semana da Vida



Assegurar a ligação com a Comissão Episcopal do Laicado e Família e com o Departamento Nacional da Pastoral
Familiar

