9:00 Receção e Acolhimento
9:30 Oração inicial e intervenção de abertura
D. Manuel Linda

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

Vai realizar-se a 30ª 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!
Em sintonia com o Plano Diocesano de Pastoral,
refletiremos sobre a vivência da vocação batismal
à luz da Exortação Apostólica
Gaudete et
Exsultate, que nos convida a ser santos neste
tempo e neste mundo e recorda que “A santidade
é o rosto mais belo da Igreja.” (9)
Deste modo, como ramos da videira unidos a Deus
porque Seus filhos, vamos procurar discernir
sobre os desafios que o mundo de hoje nos coloca
para sermos sal da terra e luz do mundo.

9:50 Introdução – “Desafios do mundo de hoje aos
cristãos” – Luís Amaral
10:30 Painel “Viver o Batismo todos os dias”:
 Ser cristão na vida política, social, profissional,
familiar e pessoal
Carmo Themudo e Bento Amaral, Maria do Rosário
Rodrigues, Joaquim Correia, Mónica Assunção e João
Carlos Assunção
11:30 Intervalo
12:00 Diálogo entre os membros do painel e com o
público
13:00 Almoço
14:30 Grupos de trabalho: vivência do Batismo no
dia-a-dia e propostas pastorais
A.

Vida profissional – Margarida e Luís Silva

B.

Vida social e política – Luz e António Reis

C.

Vida pessoal e familiar – Linda e Carlos Assunção

D.

Preparação do Batismo nas paróquias e vigararias
– Daniel Basto

15:30 Apresentação das conclusões e propostas
16:15 Síntese: “Viver como batizados”
Daniel Basto
17:00 Conclusões e 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 31 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.
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.
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Custos por pessoa, a pagar no dia: Inscrição 2,5 €. Almoço (ver verso)
Devolver até 31 de janeiro sem falta conforme instruções no verso.
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Jornada Diocesana da Pastoral Familiar – 8 de fevereiro de 2020 – “Ser cristão no mundo de hoje?”

FICHA DE INSCRIÇÃO

Da “Gaudete et Exsultate” do Papa Francisco:

O meu objetivo é humilde: fazer ressoar mais uma
vez a chamada à santidade, procurando encarná-la
no contexto atual, com os seus riscos, desafios e
oportunidades, porque o Senhor escolheu cada um
de nós «para ser santo e irrepreensível na sua
presença, no amor» (cf. Ef 1, 4). (GE 1)
Todos somos chamados a ser santos, vivendo com
amor e oferecendo o próprio testemunho nas
ocupações de cada dia, onde cada um se
encontra. (GE 14)
Deixa que a graça do teu Batismo frutifique num
caminho de santidade. Deixa que tudo esteja
aberto a Deus e, para isso, opta por Ele, escolhe
Deus sem cessar. Não desanimes, porque tens a
força do Espírito Santo para tornar possível a
santidade e, no fundo, esta é o fruto do Espírito
Santo na tua vida (GE 15)
Para um cristão, não é possível imaginar a própria
missão na terra, sem a conceber como um caminho
de santidade, porque «esta é, na verdade, a
vontade de Deus: a [nossa] santificação» (1 Ts 4,
3). Cada santo é uma missão; é um projeto do Pai
que visa refletir e encarnar, num momento
determinado da história, um aspeto do Evangelho.
(GE 19)
Não é saudável amar o silêncio e esquivar o
encontro com o outro, desejar o repouso e
rejeitar a atividade, buscar a oração e
menosprezar o serviço. Tudo pode ser recebido e
integrado como parte da própria vida neste
mundo, entrando a fazer parte do caminho de
santificação. Somos chamados a viver a
contemplação mesmo no meio da ação, e
santificamo-nos no exercício responsável e
generoso da nossa missão. (GE 26)
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