
Conselho Diocesano da Pastoral Familiar
18-set-2021



Programa

18-set-2021 CDPF

9h30 – Saudação inicial
9h35 – Cada vigararia e cada movimento apresentam um sucesso ou inovação 
e uma preocupação pastoral – 3 minutos
10h45 – Balanço e Plano de Ação do SDPF
11h10 – Tempo de diálogo
11h30 – Encerramento do CDPF
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Balanço e Diálogo

18-set-2021 CDPF

Cada Vigararia e Movimento apresentam um sucesso e uma
preocupação pastoral – 3 a 4’ cada



Balanço SDPF
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Balanço SDPF

18-set-2021 CDPF

5



Balanço SDPF

18-set-2021 CDPF
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Balanço SDPF

18-set-2021 CDPF

Eventos (nº participantes):

Conselho Diocº da Pastoral Familiar: 27 (*)

Encontro Diocesano de Casais Novos: não houve

Jornada Diocesana da Família: 87 (*)

Dia Diocesano da Família: 922 casais inscritos (mais baixo desde 2009)

(*) pior nº de sempre



Plano da PF para 2021/2022

18-set-2021 CDPF

Plano de Ação da PF
• Continuamos a ter a nota pastoral “Anunciar o Evangelho da família é a nossa missão” como
documento de referência orientador da prática pastoral, nota que está em sintonia com as
orientações pastorais para o ano “Família Amoris Laetitia”.
• Mantemo-nos focados na concretização das ações recomendadas nestes documentos, 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;
• Assumimos o dinamismo missionário que resulta do imperativo “Levanta-te!”
• Adaptamos algumas propostas do nosso Plano de Ação às novas possibilidades de vida “à
distância”.
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Plano da PF para 2021/2022

18-set-2021 CDPF

Objetivo Geral: 
Ser agente da evangelização, em atitude de saída (ad gentes) e dinâmica (Levanta-te!), dando 
rosto familiar a toda a pastoral

Objetivos Específicos:
1. Apoiar e capacitar as famílias para que cresçam como Igrejas domésticas e assumam a sua 
missão educativa primária e indelegável.
2. Cuidar a relação matrimonial e familiar: acompanhar quer os casais estáveis quer os que vivem 
situações de crise, difíceis ou “irregulares”, ao longo de todo o seu percurso de vida.
3. Fomentar a caridade e a hospitalidade na família nuclear, na família alargada e na comunidade.
4. Investir na formação de casais e promover o seu envolvimento nos diversos âmbitos, de modo a 
tornar familiar toda a pastoral.
5. Continuar a construir e a dinamizar a rede diocesana da Pastoral Familiar.
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Plano da PF para 2021/2022
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Plano da PF para 2021/2022
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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, sempre com foco nos destinatários da pastoral familiar e não nas suas 
próprias (in)disponibilidades ou preferências, selecionam e decidem a priorização das estratégias acima em função 
das necessidades específicas das comunidades que servem.
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11. Dia Diocesano da Família 2021

13-set-2021 SDPF

• 17 de outubro
• Manter a data, sem exceções!
• Celebração a nível local - vicarial (preferencial);

várias vig. já marcaram local
• Anunciado no site, Facebook, newsletter e VP
• Cartaz distribuído aos CL em julho
• Cartazes e diplomas impressos a nível central, com

possibilidade de edição local para os retardatários
– entrega local pelos CL
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