Aos Secretariados Diocesanos, Equipas Vicariais e
Paroquiais, Delegados de Paróquia e
Responsáveis de Movimentos da Família
A toda a Diocese
Anunciamos a realização, uma vez mais, 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!
A Encíclica Laudato Si convida-nos 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 oferecer a oportunidade
de refletir sobre os desafios que o mundo de hoje
coloca a quantos trabalham, procurando descobrir
como ser Família evangelizadora neste campo.
Deste modo caminharemos um pouco mais para,
movidos pelo Amor de Deus, fazermos da alegria
do Evangelho a nossa missão, ao serviço de cada
pessoa e de todas as pessoas.

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.

Às Comunidades de Vida Religiosa

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:
Pode recortar esta parte do desdobrável e enviá-lo pelo correio para R. Viana da Mota 149, 4470-218 Maia.
Pode igualmente digitalizá-lo e enviar por e-mail para pastoralfamiliar.porto@gmail.com.
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 26 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 um X no quadrado.

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

9:30 Receção e Acolhimento
10:00 Oração inicial e intervenção de abertura
D. Pio Alves
10:30 Painel
“Pela Família, mudar o paradigma do trabalho”
O olhar dum cristão sobre o trabalho
Joaquim Tavares – LOC/MTC
Harmonização entre a vida profissional e a vida
familiar
Rui Calejo - ACEGE
Uma economia voltada para o Homem
Alberto de Castro – UCP-Business School
11:30 Intervalo
12:00 Diálogo entre os membros da mesa e com
o público
13:00 Almoço
14:30 Conferência
“O sentido do trabalho à luz da doutrina social
da Igreja”
Jorge Cunha – UCP-Teologia
15:15 Diálogo
15:45 Intervalo
16:15 Trabalhos de Grupo
Propostas pastorais para a área da família
17:15 Plenário e diálogo
18:00 Encerramento

Instruções importantes para a inscrição:

PROGRAMA













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

………………………………………………………………………………… …………………….…………..……………….
Custos por pessoa, a pagar no dia: Inscrição 2,5 €, Almoço (ver verso)
Devolver até 26 de janeiro sem falta conforme instruções no verso.
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…………………………………………………………………………………







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

Buffet Self Trab. Grupo
Paróquia, Vigararia, Movimento
Nome

Jornada Diocesana da Pastoral Familiar – 3 de fevereiro de 2018 – “Pela Família, mudar o paradigma do trabalho”

FICHA DE INSCRIÇÃO

Da “Laudato Si”
127. Afirmamos que «o homem é o protagonista,
o centro e o fim de toda a vida económicosocial». Apesar disso, quando no ser humano se
deteriora a capacidade de contemplar e
respeitar, criam-se as condições para se
desfigurar o sentido do trabalho. Convém
recordar sempre que o ser humano é «capaz de,
por si próprio, ser o agente responsável do seu
bem-estar material, progresso moral e
desenvolvimento espiritual». O trabalho deveria
ser o âmbito deste multiforme desenvolvimento
pessoal, onde estão em jogo muitas dimensões
da vida: a criatividade, a projetação do futuro, o
desenvolvimento das capacidades, a exercitação
dos valores, a comunicação com os outros, uma
atitude de adoração. Por isso, a realidade social
do mundo atual exige que, acima dos limitados
interesses das empresas e duma discutível
racionalidade económica, «se continue a
perseguir como prioritário o objetivo do acesso
ao trabalho para todos».

28ª JORNADA DIOCESANA
DA
PASTORAL FAMILIAR

Pela Família, mudar o
paradigma do trabalho
3 de fevereiro de 2018
Casa Diocesana de Vilar

98. (…) Jesus trabalhava com suas mãos,
entrando diariamente em contacto com matéria
criada por Deus para a moldar com a sua
capacidade de artesão. É digno de nota que a
maior parte da sua existência terrena tenha sido
consagrada a esta tarefa, levando uma vida
simples que não despertava maravilha alguma:
«Não é Ele o carpinteiro, o filho de Maria?» (Mc
6, 3). Assim santificou o trabalho, atribuindo-lhe
um valor peculiar para o nosso amadurecimento.
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