quem

PLANO DIOCESANO DE PASTORAL 2015|2018

A IGREJA DE AVEIRO, ORGANIZADA EM DIOCESE:
- O povo cristão, no seu conjunto e nos seus membros, famílias, grupos; associações
e movimentos, comunidades: paróquias e ins tutos de vida consagrada;
- Coordenador Pastoral e respec va equipa;
- Os secretariados gerais e seus departamentos especíﬁcos;
- Movimentos com expressão diocesana;
- Os outros serviços da Cúria diocesana.
- Os órgãos de comunicação social, designadamente a imprensa e os meios on-line.
- As equipas/conselhos arciprestais de pastoral.
- O conselho paroquial de pastoral.

como

“Igreja de Aveiro, vive a alegria da Misericórdia!”
O nosso Plano alicerça-se no símbolo do lava-pés
(Jo 13, 11-17)

2015|2016

“Igreja de Aveiro, vive a alegria da Misericórdia na alegria da Fé!”
OBJETIVOS
1. Despertar e educar para a alegria da fé em Jesus Cristo, o rosto misericordioso de Deus Pai.
2. Acolher Maria que nos visita e nos introduz no Mistério de Cristo.
3. Apresentar Santa Joana como modelo na alegria da consagração.
2016|2017

“Igreja de Aveiro, vive a alegria da Misericórdia na ﬁrmeza da Esperança!”
OBJETIVOS
1. Promover uma cultura de encontro e celebrar a vida e a fé em Jesus Cristo, o rosto da esperança.
2. Celebrar Maria, nossa Mãe, que nos congrega e acolhe em Igreja.
3. Apresentar Santa Joana como modelo no amor a Cristo cruciﬁcado.
2017|2018

“Igreja de Aveiro, vive a alegria da Misericórdia no vigor da Caridade!”
OBJETIVOS
1. Levar Jesus Cristo, o rosto do amor, a todos os “feridos da vida”.
2. Aprender com Maria a pron dão e o serviço aos outros.
3. Apresentar Santa Joana como modelo no amor aos pobres.

Tendo em conta as sugestões apresentadas nas assembleias de apresentação
de “A alegria do Evangelho” e aprovado este Plano, destacam algumas programas/acções e critérios:
- Estudo do Plano, especialmente do seu sen do, objec vos e sua fundamentação.
- Elaboração, estudo e ar culação dos programas dos Secretariados diocesanos.
- Reorganização (onde for necessário) das Equipas arciprestais de pastoral:
verdadeiros espaços de comunhão missionária.
- Elaboração das agendas das reuniões mensais do clero e adequada moderação/animação
destas mesmas, tendo em conta o ritmo do Plano.
- Atendendo às linhas de orientação apresentadas para cada ano, privilegiar a família
e a comunidade paroquial, mediante a catequese familiar e a valorização dos
acontecimentos que vierem a ocorrer.
- Valorizar a proposta do Papa Francisco “missionários da misericórdia” que pode dar
um novo impulso aos colaboradores e missionários da Missão Jubilar.
- Diligenciar para que os movimentos apostólicos, designadamente de intervenção social,
tenham consistência e vigor, sejam acarinhados por todos e ar culem a sua missão
com a Igreja diocesana e suas comunidades.
- Repar r e coordenar funções pois todos estão dotados com dons e carismas do Espírito
para o bem comum.

quando [algumas datas...]
Caminhada de Advento/Natal 2015 - Misericórdia
13 de dezembro/2015 - Abertura do Ano Santo da Misericórdia
2 de fevereiro/2016 - Encerramento do Ano da Vida Consagrada
Caminhada da Quaresma-Páscoa/2016 - Reconciliação, Maria
5-6 de março/2016 - 24 Horas para o Senhor (Ação arciprestal)
18 de março/2016 - Início da Visita da Imagem Peregrina de N.ª Sr.ª de Fá ma
10 de abril/2016 - Encerramento da Visita da Imagem Peregrina
10-12 de junho/2016 - IV Congresso Eucarís co Nacional (Fá ma)
20 de novembro/2016 - Encerramento do Ano Santo da Misericórdia
4 de março/2017 - Peregrinação Diocesana ao Santuário de Fá ma/Dia da Igreja Diocesana
junho/2018 - Congresso Eucarís co Diocesano [com jornadas arciprestais preparatórias]…
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