PLANO DE AÇÃO 2020-2021

Pressupostos:
O Plano Diocesano de Pastoral mantem o foco no Batismo, apelando ao mesmo tempo a que se reflita mais sobre a
figura do Pai e sobre a nossa vida como irmãos porque todos filhos de Deus.
Para além disso, a experiência dos últimos meses de pandemia e suas sequelas fez emergir exigências e experiências
novas: consciência da fragilidade, redescoberta dos valores essenciais, reforço da vida em família, celebração da fé
em casa e em união “virtual”, união nas comunidades apesar da separação física, explosão dos recursos digitais na vida
eclesial, novas formas de voluntariado e de caridade, urgência da conversão ecológica, exigência duma economia mais
humana, capacidade de reação ao inesperado. Importa potenciar estas novidades, nomeadamente quanto ao exercício
do sacerdócio comum dos fiéis e à vivência em “igreja doméstica”.
Sendo assim:
•

Continuamos a ter a nota pastoral “Anunciar o Evangelho da família é a nossa missão” como documento de
referência orientador da prática pastoral;

•

Mantemo-nos focados na concretização das ações nela recomendadas, desde a preparação remota de descoberta
da vocação pessoal à preparação próxima mais específica da vocação matrimonial e ao acompanhamento dos casais
para que seja fecundo o seu Matrimónio;

•
•

Enfatizamos a prioridade duma pastoral pessoal e de proximidade, colocando os eventos ao serviço desta;
Adaptamos algumas propostas do nosso Plano de Ação às novas realidades de vida “à distância”.

OBJETIVO GERAL:
Sermos “Todos família, todos irmãos”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ESTRATÉGIAS E RESPONSÁVEIS:
Objetivos Específicos:
1. Anunciar aos jovens a beleza do matrimónio desde a preparação remota do matrimónio aos primeiros anos de
casados.
2. Cuidar a relação matrimonial: acompanhar quer os casais estáveis quer os que vivem situações difíceis ou
“irregulares”.
3. Fomentar a caridade na família nuclear, na família alargada e na comunidade.
4. Continuar a construir e a dinamizar a rede diocesana da Pastoral Familiar.
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Estratégias

SD

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

Responsáveis
Mov
CL
X

2. Promover a colaboração de casais e famílias na reflexão vocacional com a catequese,
preparação do Crisma, grupos de jovens e outros

X

Eq
X

X

X

X

X

X

X

X

5. Difundir e incentivar a participação dos noivos nos encontros de preparação do Matrimónio
propostos pelos CPM, Encontro Matrimonial ou outros

X

X

X

6. Propor a criação de grupos de casais jovens, a partir dos encontros de noivos, em itinerários
de integração progressiva na vida comunitária e de compromisso missionário

X

X

X

7. Propor e promover grupos de casais e comunidades de vizinhos

X

X

X

X

X

X

3. Organizar e dinamizar as “Conversas de Namorados”
4. Divulgar o guião sobre a celebração do matrimónio produzido pelos CPM

X

8. Promover a criação de equipas de acolhimento e integração comunitária e alargar a Rede de
Acolhimento Familiar

X

9. No âmbito da equipa de apoio ao discernimento das situações “irregulares”, elaborar
orientações práticas de procedimento e responder às solicitações de apoio

X

10. Prestar atenção às necessidades de cada um, partilha de bens, cuidado dos idosos, etc.,
quer na família nuclear quer na família alargada

X

11. Cuidar dos vizinhos com carências: pobreza material, fome, doença, falta de trabalho,
dificuldade de acompanhamento do estudo dos filhos, etc.

X

12. Atender aos idosos: apoio nas necessidades diárias, tempo para “fazer companhia”

X

13. Acompanhar as situações de luto, especialmente após o funeral, tendo em conta o
sofrimento adicional provocado nos enlutados pelos constrangimentos sanitários

X

X

14. Promover iniciativas concretas de cuidado da Casa Comum: sobriedade no consumo, recolha
e reciclagem de resíduos, cuidar de espaços públicos, consciencialização, etc.

X

X

X

X

15. 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

X

X

16. Reunir Diretor do SDPF e CL com todos os vigários, assessores e equipas vicariais

X

X

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

X

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

X

19. 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

X

20. Preparar e difundir módulos de formação que apoiem a catequese das famílias

X

X

X

X

X

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

SD – Secrº Diocesano; Mov – Movimentos; CL – Casais de Ligação; Eq – Equipas Vicariais e Paroquiais

X

X
X

PLANO DE AÇÃO 2020-2021

Notas:
1. O SDPF assume a missão de coordenar, dinamizar, congregar e fornecer materiais.
2. Os Movimentos prestam a sua colaboração de acordo com os carismas e áreas de atuação de cada um.
3. Os Casais de Ligação e Equipas Locais decidem a priorização das estratégias acima, em função das necessidades
específicas das suas áreas pastorais.

REUNIÕES PLENÁRIAS DO SECRETARIADO
7/9 – 16/11 – 18/1 – 15/3 – 17/5 – 19/7 – Casa Diocesana de Vilar ou online

ATIVIDADES DIOCESANAS
•

Organizar e promover a participação nas seguintes atividades:
12/9 – Conselho Diocesano da Pastoral Familiar (online)
8/11 – 7º Encontro Diocesano de Casais Novos (Vigª Gondomar)
“Família, protagonista na igreja em missão”
29/11 – 19º Dia Diocesano da Família (celebrações vicariais simultâneas)
7/12 – Vigília Diocesana da Imaculada Conceição (Sé + online)
6/2 – 31ª Jornada Diocesana da Pastoral Familiar (Vigª Baião + online)
“A preparação do Batismo com as famílias”
30/5 – 20º Dia Diocesano da Família (Paços de Ferreira, se já houver condições)

•

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

ATIVIDADES NACIONAIS
•

Difundir e dinamizar a Semana da Vida – 9 a 16/5

•

Assegurar a participação diocesana nas atividades promovidas pela Comissão Episcopal do Laicado e Família e pelo
Departamento Nacional da Pastoral Familiar

