
Sonhemos juntos o caminho
Apresentação do Programa Pastoral 2021-2022

17 de Outubro de 2021



Princípios orientadores do Programa Pastoral

“A realidade é mais importante que ideia” EG 231

1. Contexto de uma sociedade secularizada, onde a 
mensagem cristã e as propostas da Igreja tornaram-se 
irrelevantes.

2. Resultados do inquérito à pratica dominical.

3. Situação decorrente da pandemia e seus efeitos.

4. Consulta ao presbitério aveirense.

5. O Plano do triénio Pastoral 2018-2021 interrompido



Princípios orientadores do Programa Pastoral

“A realidade é mais importante que ideia” EG 231

6. Convocação do Sínodo “Por uma Igreja sinodal…”

7. Realização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa 
em 2023

8. Encontro Mundial de Famílias 22 a 26 de junho 2022 



Princípios orientadores do Programa Pastoral

“A realidade é mais importante que ideia” EG 231

A. Olhar retrospetivo para os últimos anos

B. Leitura atenta do magistério do nosso Bispo

C. Identificação de algumas constantes na caminhada 
destes anos

D. Acolhimento das propostas da Igreja Universal

E. Discernimento acerca das melhores opções a fazer



Linhas constantes nestes últimos anos

1. Impera um forte acento sacramental e devocional na ação 
pastoral, uma pastoral de conservação em vez de uma 
pastoral de processo, de caminho, assistimos a um 
debilitamento da identidade cristã.

2. A realidade aponta para a perda do sentido comunitário 
da fé e da vida cristã. 

3. Os dados do recenseamento requerem da nossa parte um 
modelo de pastoral mais centrado na missão.



Linhas constantes nestes últimos anos

4. Tempo novo carece de renovação … crise é ou deve ser 
sempre uma oportunidade para ir ao essencial 

5. Vamos conduzir a ação pastoral, voltando ao antes ou 
vamos redesenhá-la? A decisão depende apenas de nós.

6. Somos chamados a assumir uma atitude permanente de 
conversão pastoral. Necessário fazer um caminho em 
conjunto.



Linhas constantes nestes últimos anos

7. O ano pastoral 2021-2022 é um ano de transição, um 
recomeço na fidelidade criativa de uma caminhada em 
conjunto
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Princípios orientadores do Programa Pastoral

“O tempo é superior ao espaço” EG 223

Quer dizer que os processos que se iniciam são mais importantes que a 

obtenção de resultados imediatos

1. Necessária renovação pastoral…ao serviço das pessoas … uma 
particular atenção à família … aos jovens

2. Toda a renovação autêntica exige conversão de pessoas e 
estruturas … 

3. Opção por um modelo de pastoral que resulte numa 
revitalização pastoral das comunidades, mais abertas à missão



Princípios orientadores do Programa Pastoral

“O tempo é superior ao espaço” EG 223

Quer dizer que os processos que se iniciam são mais importantes que a 

obtenção de resultados imediatos

4. Apostar na comunhão arciprestal para termos 
comunidades e presbitério renovados…

5. Implementar processos sinodais na nossa ação pastoral: 
dinamismo de escuta recíproca: cada um à escuta dos 
outros e todos à escuta do Espírito Santo. 



Princípios orientadores do Programa Pastoral

Depende se mim toda e qualquer mudança

Não é apenas mais um programa pastoral. Seguindo Jesus, 

queremos que este Programa seja “vinho novo em odres 

novos” (Mc 2, 21-22).

Cada um de nós deve procurar rever-se neste 

programa e nestas orientações



Desafios

❑A Conversão Pastoral das pessoas e das comunidades como atitude;

❑A Família como destinatária e protagonista que se deve privilegiar;

❑Os Jovens como agentes de pastoral juvenil, acompanhados e 
guiados, mas livres;

❑O Arciprestado como estrutura de referência para promover a 
sinodalidade, de modo a promover a cultura do encontro e da 
partilha;

❑A Sinodalidade como critério maior nos processos a implementar;



Objetivos

❑ Ajudar cada fiel, na sua condição própria, a reconhecer que depende de cada 
um toda e qualquer renovação e conversão pastoral;

❑ Implementar a pastoral familiar ao nível paroquial, arciprestal e diocesano, 
fazendo de cada família destinatária e protagonista dessa missão;

❑ Valorizar o arciprestado e o papel do arcipreste, criando uma cultura de 
encontro e de partilha onde se experimenta a intensa necessidade e beleza de 
caminhar juntos;

❑ Aprender a dialogar e a delegar, valorizando e promovendo as estruturas de 
corresponsabilidade (equipas de pastoral e conselhos pastorais paroquiais);

❑ Implementar o processo sinodal em todas as ações pastorais e nas formas de 
organização eclesial.
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O que é o caminho sinodal?

“Para uma Igreja sinodal: comunhão, participação, missão”

▪ 3 fases, entre outubro de 2021 e outubro de 2023

▪ itinerário concebido como um dinamismo de escuta recíproca

▪ “Escutar-se uns aos outros; falar uns com os outros e ouvir-se uns 
aos outros. Não se trata de recolher opiniões, não. Não é um 
inquérito!”  Papa Francisco





O que é o caminho sinodal?

O Sínodo coloca a seguinte questão fundamental: 

Uma Igreja sinodal, ao anunciar o Evangelho, “caminha em 
conjunto”. Como é que este “caminho em conjunto” está a 
acontecer hoje na vossa Igreja local? Que passos é que o 

Espírito nos convida a dar para crescermos no nosso 
“caminhar juntos”? (DP 26)



O que é o caminho sinodal?

Somos convidados a:                                                                  
Recordar as nossas experiências: que experiências da nossa 
Igreja particular a interrogação fundamental vos traz à mente?



O que é o caminho sinodal?

Somos convidados a:                                                                               
Reler estas experiências mais profundamente: Que alegrias 
proporcionaram? Que dificuldades e obstáculos encontraram? 
Que feridas fizeram emergir? Que intuições suscitaram? 



O que é o caminho sinodal?

Somos convidados a:                                                                                                         
Colher os frutos para compartilhar: Nestas experiências, onde 
ressoa a voz do Espírito? O que ela nos pede? Quais são os 
pontos a confirmar, as perspetivas de mudança, os passos a 
dar? Onde alcançamos um consenso? Que caminhos se abrem 
para a nossa Igreja particular?





FASE DIOCESANA

FASE DIOCESANA decorre entre outubro 2021 e abril 2022

1. Assembleia Diocesana 17 Outubro

2. Encontros de preparação a nível arciprestal 20-29 Outubro

3. Trabalho dos grupos a nível paroquial ou outros  Novembro-Janeiro

4. Reunião pré-sinodal a nível arciprestal Fevereiro

5. Reunião pré-sinodal diocesana 6 Março



FASE DIOCESANA

A. Encontros de preparação a nível arciprestal para criar a dinâmica: 
representantes de cada paróquia e equipa sinodal

B. Trabalho dos grupos a nível paroquial ou outros

C. Enviar as sínteses de cada grupo para sinodo@diocese-aveiro.pt

D. Cada arciprestado reflete o itinerário percorrido

E. A diocese faz o seu discernimento

O caminho não está feito, mas faz-se caminhando

mailto:sinodo@diocese-aveiro.pt


FASE DIOCESANA

1. Reunião pré-sinodal a nível arciprestal – fazer um discernimento a 
partir do caminho percorrido, apresentando as sínteses de cada 
paróquia Fevereiro de 2022

2. Reunião pré-sinodal diocesana, apresentando as sínteses de cada 
arciprestado e preparando a síntese diocesana 6 Março 2022



FASE DIOCESANA

Nesta fase de escuta, incentivamos as pessoas:

• a reunir-se

• a responder em conjunto às perguntas 

• a escutarem-se umas às outras 

• a dar um feedback individual e em grupo 

• propor ideias, exprimir reações e apresentar sugestões.



Encontro Equipas Arciprestais
Sensibilização e explicação da dinâmica sinodal

Águeda 29 Outubro

Albergaria-a-Velha 26 Outubro

Anadia 25 Outubro

Aveiro 26 Outubro

Estarreja/Murtosa 28 Outubro

Ílhavo 29 Outubro

Oliveira do Bairro 27 Outubro

Sever do Vouga 25 Outubro

Vagos 20 Outubro



Apoio às Equipas Arciprestais
Sensibilização e explicação da dinâmica sinodal

➢ Equipa Sinodal Apoio, acompanhamento, monitorização…

Contacto sínodo@diocese-aveiro.pt

➢ Materiais Documento preparatório

Vademecum (manual de instruções)

Materiais de divulgação: cartazes, lonas…

Guiões para as reuniões

➢ Página web: www.diocese-aveiro.pt/sinodo

Partilha de experiências

mailto:sínodo@diocese-aveiro.pt
http://www.diocese-aveiro.pt/sinodo
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Obrigado pela vossa atenção


