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DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS DA ESPERANÇA 

I. PRESSUPOSTOS E CONTEXTOS PARA UM PLANO 
PASTORAL SOBRE A ESPERANÇA

O tema da esperança viria a afirmar-se no coração do século XX como 
uma questão fundamental da modernidade, aos mais diversos níveis. Atenta 
aos grandes desafios da história, também a Igreja abraçou este tema como 
essencial para a sua missão de iluminar os caminhos da humanidade. Numa 
era  de  angústia  existencial,  de  desespero  humanista,  de  vazio  e  de 
desconstruções múltiplas, faz todo o sentido abordar este tema de grande 
alcance pastoral, ao longo do próximo triénio.

A. TRAÇOS  PARA  UM  ITINERÁRIO  DA  ESPERANÇA  NA 

MODERNIDADE

1. A doutrina católica ensina que a Esperança é uma virtude teologal, 
isto  é,  a  sua  vivência  coloca-nos  no  coração  da  experiência  de 
Deus. Se afirmamos que “onde há caridade aí está Deus”, não é 
despropositado afirmar que “onde há esperança aí está o caminho 
que nos leva até Deus”.  Escrevendo aos Romanos,  Paulo afirma 
com convicção: “Ora, a esperança não engana porque o amor de 
Deus foi derramado em nossos corações.”



2. A  história  da  salvação  é  um  percurso  de  esperança  ou,  se 
preferirmos,  a  esperança  encarnada  nos  dinamismos  da  história. 
Um povo pequeno e sem razões dignas de menção, liderado por um 
chefe que não tem descendência, sem território ou qualquer outro 
tipo de segurança,  começa  a percorrer  um itinerário que tem no 
horizonte o encanto duma descendência, dum povo, duma terra e 
duma vida em abundância. O que faz mover Israel é a esperança de 
alcançar tudo isto e que brota genuína da fé no Senhor que salva.  
Enquanto caminha, louva o seu Senhor, mas também desanima e 
cai na infidelidade. Recomeçar é uma constante na vida deste povo 
e  será  em  Cristo,  que  as  esperanças  antigas  ganham  corpo  e 
inspiram a ânsia da salvação. 

3. Tradicionalmente,  o  tema  da  esperança  ficou  confinado,  no 
currículo teológico,  ao tratado dos  Novíssimos.  Estamos  perante 
um atrofiamento e uma desfocagem deste assunto tão primordial 
para a proposta cristã. Trata-se de olhar o presente como lugar onde 
já  experimentamos  a  dignidade  de  filhos  salvos  pela  Páscoa  do 
Cordeiro. A renovação teológica que se desencadeia nos alvores do 
Vat.II,  a  par  de  tantos  outros  movimentos  renovadores,  terá  no 
tratado  da  Esperança  um  pilar  fundamental.  Não  há-de  parecer 
despropositado que o discurso da Esperança tenha readquirido um 
novo vigor com a renovação conciliar e tenha reencontrado o seu 
espaço na própria missão da Igreja.

4. Se  tivermos  que  descobrir  uma  paternidade  desse  movimento 
teológico havemos de consentir que a mesma pertence sobretudo a 
Juergen Molttman, teólogo protestante, que encontra no cenário dos 
campos  de  prisioneiros,  o  lugar  próprio  para  fazer  florir  a  sua 
vocação de teólogo. Publica em 1967 o seu tratado da Esperança 
que tem como pressuposto a destruição causada pela guerra de que 
foi  testemunha  em  primeira  pessoa.  Dirá  que  “o  que  podemos 
esperar?” é a pergunta mais religiosa que o homem do nosso tempo 
pode fazer.  A sua reflexão em torno desta virtude teologal  fá-lo 
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descobrir  a importância da Teologia da Cruz.  É contemplando a 
Cruz que vemos desenhado o rosto da Esperança. Uma implica a 
outra,  tornando-a  fecunda  e  teologal.  Sendo  um  dinamismo  no 
coração  da  história,  a  esperança  que  brota  da  Cruz  faz-nos 
encontrar Deus, ou, como dirá: “-não fui eu que encontrei Deus, foi 
Deus que me encontrou a mim!”.

5. O século XX viveu o dinamismo da esperança de modo pendular. A 
experiência das duas guerras conduziu a sociedade a situações de 
desespero e desânimo nunca antes experimentadas, pelo menos em 
brutalidade, extermínio e dimensão. Todavia, os pós-guerra foram 
oportunidades  decisivas  para  novos  dinamismos  de  certo  modo 
surpreendentes e inesperados. Floresceram a Sociedade das Nações 
e  as  Nações  Unidas  e  outros  organismos  que  são  expressão  da 
vontade  de  construir  um  mundo  melhor  e  mais  humano.  Cada 
cenário de cinzas foi sempre pretexto para novos dinamismos de 
esperança. 

6. André  Malraux,  autor  do  romance  histórico  “Esperança”, 
profetizaria que a grande missão do século XXI seria “resgatar os 
deuses” para redescobrir  o sentido para a vida.  O nihilismo que 
afetou  o  pensamento  e  o  modo  de  vida  do  homem  moderno 
necessitariam de ser ultrapassados com um rejuvenescimento dos 
ideais espirituais que conferisse ao homem um renovado sentido 
para o seu devir histórico. A ele se atribui, talvez indevidamente, a 
afirmação de que “o Século XXI ou é de Deus ou não é”.

7. A Igreja, na sua grande inquietação de fidelidade e renovação que a 
conduziriam ao Vat. II, formula na Constituição pastoral Gaudium 
et Spes as ideias mestras para uma reflexão em torno da esperança.  
O esquema 13 congregava uma série de temáticas cruciais desde os 
primórdios da preparação do Concílio. O tema da esperança seria a 
gramática com que a Igreja se disponibiliza para abraçar o mundo 
nos seus ideais e na sua vontade de diálogo sem jamais perder a sua 
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consciência  crítica.  Para  trás  tinham ficado a atitude apologética 
condenatória que importava agora reconfigurar. 

8. Bento  XVI  publica  uma  Carta  Encíclica  “Salvos  na  Esperança” 
onde  percorre  toda  a  trajetória  da  Esperança  desde  a  sua  base 
bíblica  até  aos  alvores  da  esperança  gerada  pela  ciência  e  pela 
técnica, bem como pelo progresso que daí adviriam. Não se inibe 
em denunciar também os desencantos dessa trajetória incapaz de 
conferir ao homem uma proposta válida de esperança. 

9. As  ideologias  forjaram dinamismos  de  esperança  que  marcaram 
muito o ritmo da história europeia do século XX. O Marxismo, o 
Nacional Socialismo, a Social Democracia, a Democracia Cristã, o 
Fascismo  e  as  suas  expressões  nacionalistas  incutiram um forte 
sentimento de esperança nos povos que viria a desmoronar com o 
devir da história e dos novos desafios. A queda das ideologias é um 
dado de facto que prova à saciedade a debilidade duma esperança 
forjada pelas mãos e pelas mentes humanas.

10. A “era do vazio” de Gilles Lipovetsky,  a “sociedade líquida” de 
Zigmunt Bauman que denuncia a busca do prazer individual como 
o seu fim último ou dos “super- humanos” de Stephen Hawking que 
profetiza  que no futuro os ricos  vão modificar o  DNA dos seus 
filhos para criarem uma raça superior e assim dominar o mundo, 
para além de outras, são caracterizações que denunciam um débito 
de esperança que a Igreja não pode ignorar na sua missão,  pois, 
sinalizam a experiência real dos encantos e desencantos do homem 
do nosso tempo.

11. O ideal do progresso e do desenvolvimento aliado à sociedade do 
bem-estar são uma forte base de inspiração para uma esperança de 
dinamismos desarticulados e descompensados que não se libertou 
das assimetrias que o mesmo desenvolvimento tem gerado ao longo 
das  últimas  décadas.  O  desenvolvimento  inevitável  dos  povos, 
assumido  quase  como  um dogma  civilizacional  até  há  pouco,  é 
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também hoje um princípio posto em causa, adivinhando muitos que 
estamos  perante  um futuro  onde  os  ricos  serão  mais  ricos  e  os 
pobres ainda mais pobres. 

12. Desenraizando o homem do terreno do sagrado, debilitando os seus 
laços  com  o  transcendente,  o  mundo  limitou  os  horizontes  da 
esperança ao homem da modernidade e pretendeu revelar o mundo 
o  laboratório  da  esperança  possível.  O  resultado  é  a  depressão 
social,  as  desigualdades  gritantes,  a  perda  da  identidade  que  se 
repercute na ideologia do género. 

13. Todavia,  a nossa era  é  também marcada  pela  busca do sagrado. 
Porém se essa busca não conduz ao encontro com o Senhor da vida 
que verdadeiramente  nos salva,  pode conduzir  a  um estuário de 
novas  desilusões  mais  desconcertantes  do  que  os  entusiasmos 
ilusórios  colocados  nos  avanços  das  ciências,  da  técnica  ou  da 
comunicação. Ao fragilizar a relação com o Absoluto, o mundo de 
hoje  estreitou  os  horizontes  e  desconstruiu  a  Esperança.  O 
transcendente  foi  substituído pelo imediato,  o  eterno pelo fugaz. 
Todavia, o coração do homem não desiste de procurar um sentido 
para  a  sua  vida  e  fá-lo  num  desejo  ardente  de  felicidade  que 
pressupõe o caminho da esperança.

B. TERRITÓRIOS DA NOSSA ESPERANÇA

1. A  Revelação  bíblica  do  Antigo  e  do  Novo  Testamento  é  um 
itinerário  onde  se  manifesta  o  perfil  e  a  novidade  específica  da 
Esperança cristã. A Promessa de Deus ao seu povo é o motor duma 
história de salvação. As vicissitudes do caminho são reconfiguradas 
pela misericórdia de Deus que renova a sua Aliança diante de cada 
desânimo e confere um sentido sempre novo para cada recomeço. 
Jesus é a revelação plena da Esperança que aponta para a salvação 
como palavra definitiva.
- Descobrir o sentido da Esperança bíblica;
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2. O terreno da dor, do sofrimento e das debilidades são cenários da 
condição humana que, para muitos, põem em questão a esperança 
como meta possível peregrinação humana. No entanto, os desertos 
humanos devem ser lugares de busca e de clamor pelo sentido da 
vida que só em Deus se pode encontrar. Os sofrimentos do tempo 
presente  não  podem fazer  desmoronar  a  esperança que  se  há-de 
manifestar em Deus. 
- Refletir sobre o sentido da Esperança perante os cenários da dor;

3. A  rede  institucional  enquanto  respostas  da  comunidade  cristã  à 
questão  social  é  um  dos  sinais  mais  belos  da  incarnação  do 
evangelho na sociedade. Todavia, corre-se o risco das instituições 
cristãs se diluírem na lógica como um campo de esperança onde se 
dá corpo à ação da comunidade cristã.
- Redefinir a vocação da ação social organizada da Igreja;

4. As alegrias e as esperanças do nosso tempo como atualização da 
experiência do evangelho são sinais que manifestam as primícias da 
esperança definitiva em Cristo. A busca desenfreada duma cultura 
da diversão sem outros horizontes que não sejam a imediatez e a 
fugacidade,  pode  confundir  a  busca  da  verdadeira  alegria.  O 
anuncia  salvação  futura  deve  implicar  a  comunidade  cristã  a 
colaborar na construção duma sociedade mais feliz, justa e fraterna. 
- Cuidar dos anúncios catequéticos e litúrgicos como expressões da 
alegria do encontro com Jesus; 

5. Os territórios da Arte, do Património e da Cultura constituem um 
caminho  de  beleza  capaz  de  revelar  uma  mensagem  difícil  de 
exprimir já com palavras. São lugares onde o grito do desespero e 
da angústia  de cada época sempre encontram espaço para  novas 
formulações da Esperança. 
- Levar à descoberta da mensagem do Evangelho e da Igreja como 
Via de Beleza que leva a Deus;
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6. A proposta da Família cristã como comunidade de amor geradora 
de  esperança  parece  ser  posta  em causa  no  mundo  de  hoje.  A 
família  tradicional,  com  raízes  no  anúncio  cristão  continua,  no 
entanto, a ser portadora dum projeto de felicidade que não se dilui 
ao sabor das correntes do tempo. A comunidade cristã há-de ter a 
ousadia de continuar a abraçar a família como escola de valores 
humanos iluminados pelo evangelho que levam à edificação duma 
sociedade mais fraterna e humanizada.

7. Os jovens são hoje um dos maiores desafios pastorais. É nítida a 
dificuldade de transmissão dos valores e dos padrões de vida às 
novas gerações,  a  todos os  níveis.  Também a comunidade  cristã 
sente esta dificuldade e abraça este desafio. Naturais portadores da 
esperança  e  obreiros  do  futuro,  os  jovens  são  destinatários 
privilegiados da missão da Igreja de todos os tempos. A realização 
da Jornada Mundial da Juventude no último ano do presente Plano 
Pastoral é uma oportunidade única de desencadear dinamismos de 
anúncio que sejam veículos de esperança junto das novas gerações. 
Os  itinerários  propostos  a  nível  nacional  deverão  sere  acolhidos 
com entusiamo e empenho por parte de todos os agentes pastorais.
-  Apostar  nas  novas gerações  confiando nos  seus  dinamismos  e 
acreditando nas suas potencialidades;

8. A Igreja é mãe e mestra da Verdade e como tal deve ser amada.  
Não  obstante  os  tempos  de  “fechar  portas”,  de  escândalos 
inqualificáveis, de aridez espiritual, há que reafirmar a “paixão pela 
Igreja”  que  deve  estar  no  coração  dos  cristãos.  O  tempo  de 
purificação que se impõe à Igreja do nosso tempo só pode potenciar 
o  compromisso  de  todos  para  suscitar  novos  florescimentos 
espirituais e civilizacionais.
- Redescobrir a paixão pela Igreja
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II. TRIÉNIO PASTORAL 2019-2022

DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS DA ESPERANÇA

1. A Opção dum Triénio Pastoral sobre a Esperança

Sensível às coordenadas apresentadas e que tentam ilustrar o débito de 
esperança bem patente  nos  cenários  da modernidade,  a Arquidiocese de 
Évora  propõe-se  cumprir  um triénio  pastoral  que  exprima  o  seu  afã  de 
responder aos grandes desafios da pastoral no nosso tempo. A densidade 
deste  tema  aconselha  a  que  o  mesmo  seja  tratado  durante  um  tempo 
suficientemente largo que permita abordar um vasto conjunto de aspetos em 
torno da esperança. Parece-nos que um triénio se ajusta a este objetivo. 

A esperança é um bem desejado e intensamente procurado por todos e 
por cada um. De muitos modos a humanidade anseia por este bem e, no seu 
horizonte,  está  a  utopia  da esperança como motor  da história.  Uma  das 
grandes  causas  da  depressão  social  da  nossa  era  e  que  tantos  ilustram, 
resulta  do  desencanto  existencial  que  é  consequência  dum materialismo 
desenfreado e do mero desejo de ter, mais do que da esperança de ser. As 
consequências estão à vista. Tal como já foi descrito, nunca o mundo teve 
tantas coisas e nunca o débito da esperança foi tão evidente.

Procurar-se-á, ao longo de três anos, propor o ideal da esperança em 
chave cristã. Há uma esperança tipicamente cristã que não podemos deixar 
sufocar pelos critérios do consumismo hedonista.  A esperança,  enquanto 
virtude  teologal,  abre  ao  ser  humano  caminhos  de  infinito  e  horizontes 
espirituais que levam à experiência Deus.

O primeiro ano decorrerá sob o tema ”Procurar e Acolher”, o segundo, 
“Cuidar e Inserir”, o terceiro, “Confiar e Enviar”. Serão estas as linhas de 
força  que  desenvolveremos  em  cada  ano  para  descortinar  as  várias 
dimensões da esperança. 

No primeiro ano, a frase bíblica inspiradora das diversas dinâmicas, 
será:  “Vinde  a  mim,  vós  que  andais  cansados  e  oprimidos  e  eu  vos 
aliviarei” (Ma 11, 28), no segundo: “Dai-lhes vós de comer!” (Jo 6, 27) e no 
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terceiro: “Levantou-se e foi apressadamente para a montanha...” (Lc 1, 39).  
A  Palavra  de  Deus,  ilustrada  em  cada  ano  com  temas  de  formação 
elaborados a partir da proposta pastoral, é a fonte e o segredo do bom êxito 
deste triénio que agora se inicia.

Para  enriquecer  ainda  mais  a  riqueza  dos  conteúdos  de  cada  ano, 
recorreremos  à  força  simbólica  das  cores  que  ajudarão  a  ilustrar  os 
conteúdos. No primeiro ano, será privilegiada a cor verde, no segundo, o 
amarelo  e  no  terceiro,  o  alaranjado.  Para  além deste  recurso  simbólico, 
procurar-se-á criar uma série de subsídios gráficos e outros que facilitarão a 
divulgação das dinâmicas pretendidas durante o ano pastoral. 

O evento cristão atesta, nas origens, algo radicalmente novo que não 
podemos esquecer e que é nossa preocupação maior: o encontro com Jesus 
Cristo,  o  Senhor  de  todos  os  senhores  e,  por  Ele,  o  encontro  com  a 
esperança que não engana.  Este  é o ponto fulcral  que deverá orientar  o 
presente Plano Pastoral em toda a sua extensão. Ao propor a esperança, a 
Igreja propõe o encontro com Cristo e com a sua mensagem.

Uma preocupação deverá estar sempre presente ao longo deste Plano 
Pastoral: para nós, hoje, a fé cristã é também uma esperança que transforma 
e  sustenta  a  nossa  vida  e  nos  compromete  como  seus  missionários?  O 
atrofiamento do ideal cristão e as atitudes redutoras do evangelho que Jesus 
nos deixou são uma tentação de cada época contra o qual há que lutar e 
estar vigilantes. Uma Igreja que esteja debilitada no anúncio da esperança 
não exprime a alma libertadora e redentora que constitui a sua génese.

A este ponto, é fundamental termos esta consciência: para podermos 
anunciar  aos  outros,  temos  de começar  por  nós.  As primeiras  periferias 
aonde somos enviados estão dentro de nós, no nosso coração desalentado, e 
nas nossas comunidades onde o entusiasmo e o compromisso missionário, 
não  de  raro,  estão  gravemente  debilitados.  O Papa Francisco  exorta-nos 
com veemência: “Convido todo o cristão, em qualquer lugar e situação que 
se encontre, a renovar hoje mesmo, o seu encontro com Cristo...” (EG,3). 
Daqui parte todo o anúncio cristão que requer a coerência dos discípulos 
missionários do nosso tempo.
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Uma Igreja renovada na sua consciência de missionária da esperança 
há-de descobrir o seu dever de ir ao encontro dos outros tal como Jesus 
ensina  ao  percorrer  os  caminhos  da  Galileia,  da  Judeia  e  da  Samaria, 
impelido  pelo  Espírito  para  salvar  os  cativos  de  Sião.  Este  desejo  de 
anúncio da salvação, comunicado aos apóstolos como seu modo de vida 
específico e transmitido a toda a comunidade cristã não pode perder fulgor 
e vitalidade no nosso tempo. 

2. Redescobrir a Esperança como Acão Pastoral

Os  cenários  da  modernidade  acima  referidos  elevaram o  homem a 
patamares de desenvolvimento nunca antes atingidos, mas têm exigido uma 
abdicação de valores e de princípios que o têm conduzido a grandes vazios 
e angústias existenciais. Há, claramente, um débito de Esperança no mundo 
de hoje que lança sérios desafios à profecia cristã e à missão da Igreja. 
Importa saber ler a complexidade existencial da nossa era para encontrar os 
caminhos do anúncio cristão que sejam capazes de gerar a esperança no 
coração do homem.

Falar de esperança em chave cristã é ter a ousadia de propor a salvação 
como projeto de realização plena para o ser  humano. No início da  Spes 
Salvi, Bento XVI faz a ligação entre a redenção e a esperança: “A redenção 
foi-nos oferecida no sentido que nos foi  dada a esperança”.  (SS,  1)  Por 
consequência, o anúncio da salvação pressupõe a necessidade de gerar a 
esperança no coração dos homens e das mulheres do nosso tempo. 

Jesus de Nazaré veio anunciar uma salvação que mudou radicalmente a 
vida dos discípulos enquanto os fez descobrir a comunhão plena com Deus 
como ponto de chegada do percurso da sua vida. O fruto desse anúncio foi  
uma  alegria  nunca  antes  experimentada  e  o  desejo  de  abraçar  a  missão 
confiada pelo Mestre. Este compromisso levaria os discípulos a dar a vida 
pelo anúncio do evangelho.

É nítida a tensão escatológica que caracterizava a vida da comunidade 
das origens. A esperança da vinda definitiva do Senhor é bem patente no 
modo como a comunidade celebra, como vive o seu empenho de construir 
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um mundo melhor e como olha o futuro em Deus. Ser cristão, implica desde 
as origens, anunciar a morte e a ressurreição do Senhor até que Ele venha.

A experiência da vida da Igreja dos primeiros tempos deverá servir-nos 
de inspiração para os desafios que hoje temos em mãos. Nos primórdios, 
Paulo lembra aos efésios que, antes do seu encontro com Cristo, “estavam 
sem esperança e sem Deus no mundo” (Ef 2,12). No mesmo tom, diz aos 
tessalonicenses: “Não deveis entristecer-vos como os outros que não têm 
esperança” (1 Ts 4, 13). 

O cristianismo não era só uma “boa-nova”, no sentido dum conjunto 
de ideias que se propunha mudar o rosto da experiência religiosa do tempo. 
Com efeito, era mais do que uma ideologia: era uma experiência de vida 
que  envolvia  o  homem  todo  e  que,  no  tempo,  se  revelaria  como  uma 
proposta  regeneradora  da  humanidade  redimida  em  Cristo.  Bento  XVI 
atesta-o  na  sua  referida  Exortação:  “O  evangelho  não  é  apenas  uma 
comunicação de realidades que se podem saber, mas uma comunicação que 
gera factos e muda a vida. A porta tenebrosa do tempo, do futuro, foi aberta 
de par em par. Quem tem esperança, vive diversamente; foi-lhe dada uma 
vida nova” (SS 2). 
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III. PROCURAR E ACOLHER OS SEDENTOS DA ESPERANÇA

ANO PASTORAL 2019/2020

“Vinde a mim, vós que andais cansados e oprimidos E Eu vos  
aliviarei” (Mt 11, 28)

1. Os Desafios da Esperança

Consciente do grande desafio de renovar a esperança no nosso tempo, 
o  Papa Francisco começa por  afirmar  na Exortação  Evangelii  Gaudium: 
“Ninguém nos pode tirar a dignidade que este amor infinito e inabalável nos 
confere. Ele permite-nos levantar a cabeça e recomeçar, com uma ternura 
que nunca nos defrauda e sempre nos pode restituir a alegria.” (EG., 3) Esta 
constatação e a urgência da Acão pastoral que lhe é consequente, são um 
campo fecundo que deverão incutir na comunidade o reencontro com os 
caminhos da Esperança como uma urgência pastoral.

O Papa Francisco convida a Igreja a ser a casa aberta do Pai e uma mãe 
de coração disponível para acolher todos os seus filhos. O acolhimento é o 
primeiro rosto da Igreja que se descobre num primeiro olhar a quantos dela 
se aproximam. Antes da densidade da doutrina, da beleza das suas liturgias 
ou da sua moral  ao serviço do homem,  o acolhimento  deve revelar  um 
mistério escondido no coração dos discípulos de Jesus e que se manifesta na 
docilidade  dos  gestos  que  não  fazem aceção  de  pessoas,  antes,  a  todos 
acolhem como uma mãe de coração aberto. Na Evangelii Gaudium, o Papa 
manifesta  o  seu desejo de que “se  alguém quiser seguir  uma moção do 
Espírito e se aproximar à procura de Deus, não esbarrará com a frieza duma 
porta fechada. (...) Todos podem fazer parte da comunidade e nem sequer as 
portas  dos  sacramentos  se  deveriam fechar  por  uma qualquer  razão...  A 
Igreja não é uma alfândega; é a casa paterna, onde há lugar para todos com 
a sua vida fatigante.” (EG 47)

Estas palavras incisivas do sucessor de Pedro são coroadas pelo seu 
anseio: “Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa 
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consciência é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e 
consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os 
acolha, sem um horizonte de sentido de vida” (EG 49). Acolher implica,  
pois, ir ao encontro e não permanecer no lugar cómodo de quem espera na 
presunção de que somos os detentores da verdade e de que “os outros” é 
que têm a preocupação de se aproximar de nós. Nós somos “o outro do 
outro” e no fundo do nosso coração e do nosso Sim à missão que o Senhor 
nos confia, deverá surgir com novo vigor as suas palavras inquietantes: “-
Dai-lhes vós mesmos de comer!” (Mc 6,37).

O primeiro ano deste Plano Pastoral deveria ser caracterizado por esta 
fecunda  tensão:  Ir  ao  encontro  para  acolher.  O  acolhimento  cristão  é 
dinâmico  e  não  estático.  Não  impõe  aos  outros  que  venham  ao  nosso 
encontro, antes, impele-nos a sair das nossas casas e dos nossos templos, 
dos nossos interesses e seguranças para ir abraçar as dores e aflições dos 
nossos  irmãos.  Certamente  que  esta  atitude  implica  o  respeito  pelas 
diferenças  e  pelas  opções de vida a  que cada um tem direito,  mas  este 
respeito não pode justificar o imobilismo e a tibieza pastoral.

A atitude dos discípulos é a de quem sabe que é enviado para servir. A 
sua atitude não é, pois, a de quem impõe, mas a de quem tem a humildade 
do ouvir um não e de abraçar a recusa dos seus planos e das suas boas 
intenções. Em situações de extrema recusa dos seus gestos e do anúncio de 
Jesus Cristo, o discípulo missionário da esperança saberá ter a simplicidade, 
se necessário for, de sacudir o pó das sandálias e recomeçar a missão em 
novos caminhos.

Pretende a proposta pastoral deste ano, antes de mais, sensibilizar as 
comunidades cristãs a que sinalizem os lugares privilegiados para a sua 
ação. Não é possível fazer tudo em pouco tempo, tal como a ação da Igreja 
não se esgota num único Plano Pastoral. Todavia, uma coerente pedagogia 
da  ação,  aconselha  a  definição  dos  seus  campos  de  missão  e  os  seus 
destinatários mais urgentes. 

Esta sensibilização deverá motivar todos os grupos já organizados das 
nossas  comunidades  e  fomentar  o  aparecimento  de  novos  grupos  que 
abracem as  intuições  do  presente  Plano  Pastoral.  Mesmo  os  grupos  de 
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índole formativa ou de reflexão deveriam assumir que a mensagem cristã ou 
a atitude orante dos fiéis só é coerente e eficaz quando nos leva ao encontro 
dos outros com gestos concretos e respostas eficazes. Teilhad de Chardin 
preconizava  que  o  mundo  será  daqueles  que  lhe  derem  um  pouco  de 
esperança.

Os objetivos do primeiro ano deste triénio pastoral, sem prejuízo da 
criatividade que possa surgir  nos  mais  diversos contextos  da nossa vida 
diocesana, poderiam ser definidos deste modo:   

a) Objetivo Geral: 
Testemunhar  aos  homens  e  às  mulheres  do  nosso  tempo  os 
caminhos da Esperança pela experiência do acolhimento.

b) Objetivos específicos: 
- Aproveitar o dinamismo da Visita Pastoral do Arcebispo para fazer 

desencadear ritmos de esperança nas comunidades visitadas e que deverão 
servir de mote para todas as comunidades em comunhão com a missão do 
seu Pastor;

- Criar consciência nos grupos paroquiais de reflexão e de formação,  
dos  cenários  existenciais  onde  sejam mais  nítidos  os  sinais  da  falta  de 
esperança; 

- Fomentar uma cultura de voluntariado missionário junto dos grupos 
já existentes para que se passe dos fins desejados às respostas concretas no 
âmbito do novo Plano Pastoral;

-  Valorizar  o  “Dia  do  Pobre”  e  da  Palavra  propostos  pelo  Papa 
Francisco  e  que  têm  tido  um  discreto  acolhimento  junto  das  nossas 
comunidades;

-  Potenciar  o  alcance  evangelizador  das  nossas  instituições  de 
solidariedade  social  que não  se  podem reduzir  a  simples  prestadoras  de 
serviços sob pena de desvirtuar a sua vocação e dar um rosto evangelizador 
à caridade social que já se exerce através dos grupos de ação social; 

-  Gerar  a  sensibilidade  da  preocupação pelos  “últimos”  que  deverá 
suscitar a criatividade dos fiéis em promover campanhas e iniciativas em 
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favor dos mais necessitados por forma a desenvolver um estilo de ação nas 
nossas comunidades;

- Tornar mais consistentes os serviços de acolhimento às famílias em 
risco com espaços mais divulgados e conhecidos nas paróquias para que 
estas sejam mais identificadas como um lugar onde se vai não unicamente 
por  questões  de indigência,  mas  também como resposta  a  situações  que 
possam requerer apoio espiritual, matrimonial ou outro;

-  Procurar  que  as  grandes  ações  departamentais  sejam  eco  da 
preocupação  de  acolher  e  ir  ao  encontro  das  situações  humanas  de 
depressão social em que o Evangelho possa ser proposto como caminho de 
Esperança; 

- Dar atenção aos que estão afastados da comunidade, mas que têm 
ainda alguns laços,  e a visitam por ocasião da catequese dos filhos,  dos 
batismos,  dos  casamentos  ou  outras  circunstâncias.  Esses  momentos 
deveriam ser  um  pretexto  para  a  descoberta  da  beleza  da  fé  e  para  o 
reencontro com a mesma. 

2. Principais Dinamismos e Atividades Pastorais

a) Atividades de nível Geral
   Celebrar o Dia da Igreja Diocesana;
   Participar no Encerramento do Ano Missionário e na Peregrinação 

Nacional do AO em Fátima;
   Promover a Semana da Fé e da Família;
   Participar na Peregrinação Diocesana das Famílias a Vila Viçosa.

b) Departamento do Clero
   Organizar, a 9 de Setembro, a reunião geral do clero de reflexão 

sobre  o  tema  da  Esperança  que  domina  o  próximo  Triénio 
Pastoral do Plano Pastoral do ano;

   Proporcionar  ao  Clero  (Presbíteros  e  Diáconos)  o  Curso  de 
Atualização  Teológico-Pastoral,  organizado  pelo  ISTE  para  as 
Dioceses do Sul (20 a 23 de Janeiro);
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   Promover  nas  três  Zonas  Pastorais  as  Reuniões  Mensais  de 
Formação e acompanhamento do Plano Pastoral;

   Proporcionar  as  Recoleções  de  Advento  e  Quaresma  para  os 
Presbíteros;

   Promover ao longo do ano três encontros para Diáconos (um para 
os  Diáconos  com  mais  de  doze  anos;  outro  para  os  “jovens” 
Diáconos e outro para todos com a presença das esposas) e ainda 
Recoleções de Advento e Quaresma orientadas pelo Arcebispo;

c) Departamento  da  Catequese  de  Adultos  e  do  Apostolado  dos 
Leigos 
   Elaborar um conjunto de dezasseis  temas  para  serem refletidos 

nos Grupos Paroquiais de Adultos e outros grupos de leigos, ao 
longo do ano, seguindo a metodologia da Lectio Divina;

   Realizar uma ação de formação com os animadores de grupos, nas 
três zonas pastorais, no dia 12 de Outubro;

   Fomentar a criação de novos grupos nas paróquias e incentivar os 
movimentos a participar nesta dinâmica;

   Colaborar com as Paróquias em ações de formação de adultos;
   Estreitar a relação com os movimentos laicais;
   Promover a participação no V Encontro Nacional de Leigos no 

dia 23 de Novembro, em Santarém;
   Participar na celebração da solenidade de Cristo-Rei, na Sé de 

Évora, convocando todos os movimentos para a celebração com 
o Senhor Arcebispo;

   Em colaboração com o Instituto Superior de Teologia de Évora, 
organizar  dois  ou  três  workshops sobre  temas  teológico-
pastorais.

d) Departamento da Liturgia
   Realizar,  em conjunto  com o  Departamento  de  Catequese,  a 

Jornada Diocesana;
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   Preparar, em conjunto com o Departamento de Catequese, um 
retiro espiritual;

   Promover,  em conjunto com a Pastoral da Saúde,  a formação 
contínua  dos  Ministérios  Extraordinários,  principalmente  o 
acolhimento ao doente e a sua visita;

   Valorizar,  pela  formação  litúrgica  e  espiritual,  os  ministérios 
litúrgicos da comunidade;

   Cuidar  da  formação  dos  responsáveis  de  acólitos  das  várias 
comunidades  e  incentivar  os  acólitos  à  participação  nas 
Peregrinações Diocesana e Nacional;

   Promover a participação da Arquidiocese na Semana Nacional 
de Pastoral Litúrgica;

   Elaborar  um  caderno  formativo  e  celebrativo  em  ordem  a 
preparar e dinamizar o Congresso Eucarístico Internacional, na 
nossa Arquidiocese.

e) Departamento da Pastoral Familiar
 Formar  agentes  pastorais  qualificados e  capazes  de realizar  a 

missão da Pastoral da Família e da Igreja em geral;
 Participar  nas  atividades  e  formações  realizadas  pelo 

Departamento Nacional da Pastoral Familiar.
 Proporcionar encontros, formações e momentos de partilha entre 

famílias sobre as realidades das famílias, seu potencial e forma 
de atuação na sociedade;

 Garantir  a  articulação  próxima,  conjunta  e  eficaz  com outras 
pastorais  da  Arquidiocese  e  movimentos  Eclesiais,  sobretudo 
com a Pastoral da Juventude e Vocacional;

 Colaborar,  em  parceria  com  o  CPA  (Centro  Pastoral 
Arquidiocesano, Vila Viçosa): na realização de encontros para 
jovens casais  e  para  namorados;  na  divulgação de Exercícios 
Espirituais;

 Realizar a Peregrinação Diocesana das Famílias à Terra Santa;
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 Realizar,  em  harmonia  com  a  Comissão  Diocesana,  a 
Peregrinação das Famílias a Vila Viçosa;

f) Departamento da Catequese da Infância e da Adolescência
 Dinamizar a formação dos catequistas aderentes ao Projeto para 

adolescentes “Say, Yes”.
   Promover a formação inicial e contínua de todos os catequistas 

de acordo com o novo programa do CEP.
   Incentivar  a  realização  de  atividades  conjuntas  com  os 

Departamentos da Pastoral Vocacional e da Pastoral Juvenil.

g) Departamento da Pastoral Juvenil
• Conhecer  em  cada  paróquia  a  dinâmica  juvenil  instalada, 

nomeadamente através da identificação dos movimentos juvenis 
presentes  e  dos  jovens  ativos,  com  especial  enfoque  na 
recuperação/definição de canais de comunicação;

• Reforçar a identidade dos “Jovens de Cristo” nos movimentos 
existentes na Arquidiocese de Évora;

• Proporcionar  momentos  que  levem  os  jovens  a  aderir  a  um 
caminho  de  espiritualidade  centrada na simplicidade das  suas 
ações diárias;

• Apoiar as Paróquias e os Movimentos na construção de ações 
que reforcem a vivência do Evangelho na vida dos seus jovens, 
reforçando a coesão na comunidade;

• Estabelecer  plano de formação para  animadores  de jovens da 
Arquidiocese de Évora;

• Proporcionar  ações  de  voluntariado  que  levem  os  jovens  a 
desenvolver a sua missão evangelizadora na Arquidiocese, junto 
dos mais pobres e desfavorecidos;

• Levar  a  Arquidiocese de Évora  e  os  seus  jovens a  viver  um 
tempo  forte  de  preparação  para  as  Jornadas  Mundiais  da 
Juventude 2022, em Lisboa;
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h) Departamento da Pastoral das Vocações
    Promover  momentos  de  interioridade,  espiritualidade  e 

discernimento na vida dos jovens com vista à definição da sua 
vocação;

    Desenvolver com os jovens atividades no Seminário Maior de 
Évora para maior contacto com a vida dos seminaristas;

    Apresentar  as  diversas  formas  de  assumir  a  vocação  cristã, 
como  vocação  para  a  família,  vocação  para  o  sacerdócio  e 
vocação para a vida consagrada;

    Esclarecer os jovens de que a vocação é dom de Deus e não 
mera escolha pessoal, e que a mesma se reconhece na escuta, 
no discernimento e na missão;

    Implementar  a  oração  pelas  vocações  nos  diversos  grupos 
existentes  nas  paróquias  e  incentivar  a  oração  em todas  as 
famílias;

    Realização periódica de encontros do Pré-Seminário, enquanto 
lugar de descoberta da vocação ao sacerdócio;

    Preparação de subsídios para a ação pastoral nas paróquias e 
respetivas  catequeses,  nomeadamente  nas  Semanas  dos 
Seminários, das Vocações e da Vida Consagrada;

    Continuar a promover encontros de cariz vocacional no âmbito 
da catequese paroquial e da disciplina de Educação Moral e 
Religiosa Católica;

    Levar  a  Arquidiocese  de  Évora  e  os  seus  jovens  a  viver  o 
tempo de preparação para as Jornadas Mundiais da Juventude 
2022, em Lisboa;

i) Departamento da Comunicação Social
 Divulgar os principais eventos do Plano Pastoral no Semanário 

diocesano, “a defesa” e respetivo Site e Página do Facebook da 
Arquidiocese  e  no Grupo  “Discípulos  Missionários” e  no 
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programa  de  rádio  “Ser  Igreja”,  através  do  espaço “Espiga 
Doirada” e de outros espaços de entrevista e reportagem;

 Divulgação multimédia no Facebook, fazendo uma aposta cada 
vez maior nos conteúdos de vídeo e nas transmissões em direto;

 Atualizar o layout do Site da Arquidiocese, apostando mais em 
conteúdos audiovisuais;

 Intensificar  o  circuito  de  informação entre  as  entidades  da 
Arquidiocese,  para  que  chegue  mais  informação  ao 
Departamento;

 Acompanhar jornalisticamente os principais acontecimentos da 
Arquidiocese, sobretudo os que se integram na temática do Ano 
Pastoral, “Esperança”;

 Atualizar  diariamente o  Site  da  Arquidiocese  de  Évora e  a 
página do Facebook;

 Apoiar as paróquias e movimentos que o solicitarem na área da 
comunicação;

 Partilhar conteúdos com a Agência Ecclesia;
 Enviar semanalmente notícias da atualidade diocesana para uma 

rede de contactos de meios de comunicação social da região;
 Promover  a  partilha  de  conteúdos entre  os  meios  de 

comunicação social de inspiração cristã diocesanos;
   Desafiar outros meios de comunicação social a fazer  cobertura 

de  eventos promovidos  pela  Arquidiocese  e  estabelecer 
parcerias de divulgação.

j) Departamento da Pastoral Sócio-Caritativa
 Manter, em articulação com a ação missionária das paróquias, a 

intensificação das ações das Instituições Sócio-Caritativas, das 
Conferências  Vicentinas,  dos  Visitadores  de  doentes,  dos 
Grupos  Sócio-Caritativos  paroquiais  e  dos  Polos  da  Cáritas 
Arquidiocesana, sinalizando as necessidades e articulando, em 
rede, as respostas que se considerem oportunas, em vista de um 
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serviço mais estável e organizado que a todos torne semeadores 
da esperança.

 Promover  a  realização  dumas  Jornadas  Sócio-Caritativas  no 
início  da  Quaresma  com vista  à  melhoria  da  capacitação  da 
dimensão missionária da caridade portadora de esperança.

 Promover ações de avaliação da atividade dos Polos da Cáritas 
Arquidiocesana, em cada uma das Zonas Pastorais, com vista à 
melhoria  da  nossa  resposta  no  terreno  como  discípulos 
missionários portadores de esperança. 

 Promover  a  realização  do  8.º  Encontro  dos  Centros  Sociais 
Paroquiais, em Évora, a seguir à Páscoa, com vista à partilha de 
boas práticas e dos constrangimentos que se encontram na ação 
desenvolvida por cada Centro Social, procurando, em conjunto, 
formas de ultrapassar com esperança as dificuldades e promover 
a sustentabilidade das nossas ações.

k) Serviço de Migrações
   Manter ativo o Gabinete Técnico de acolhimento ao Imigrante 

(segundas e quintas feiras das 18.30h às 20.30h);
   Fomentar nas Comunidades Paroquias a atenção, o acolhimento 

e a integração social e espiritual aos emigrantes nelas residentes;
   Celebrar a 7 de Junho a 16ª Festa dos Povos, como sinal de uma 

Igreja Diocesana acolhedora e fraterna.

l) Pastoral do Turismo
 Fazer levantamento das peregrinações e número de peregrinos a 

Fátima.
 Disponibilizar apoios espirituais aos grupos organizados que vão 

anualmente em peregrinação ao Santuário de Fátima, de acordo 
com o Plano Pastoral.

 Promover  junto  das  Paróquias  e  entidades  de  Turismo,  a 
Peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição de 
Vila Viçosa.
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 Delinear Caminhos Seguros para o Santuário de Nossa Senhora 
da Conceição. 

 Criar na arquidiocese um Gabinete de Apoio ao Peregrino
 Divulgar e participar nas IV Jornadas Nacionais da Pastoral do 

Turismo.
 Potenciar  e  Divulgar  Caminhos  de  Peregrinação,  proporcio-

nando  meios  de  acesso  aos  sacramentos  da  Eucaristia  e  da 
Penitência aos peregrinos a Santiago de Compostela.

 Criação  de  uma  app  que  ajude  a  partilhar  os  conteúdos 
anteriormente apresentados.

 Apresentar  uma  proposta  de  cartaz  para  a  Semana  Santa  que 
possa identificar a Arquidiocese e valorizar a celebração cristã.

m)  Departamento da Pastoral da Cultura e dos Bens Culturais
 Elaborar  uma  carta  de  princípios  que  sirva  de  base  para  a 

articulação das  diversas áreas que aparecem conjugadas neste 
Departamento  da  Pastoral:  Diálogo  Fé  e  Cultura,  Inventário 
Artístico, Arte Sacra, Arquivo Diocesano e Música Sacra. 

 Definição dos fins específicos de cada área do Departamento, a 
cargo dos respetivos responsáveis nomeados.

 Estabelecer  um  relacionamento  estreito  com  o  Secretariado 
Nacional da Pastoral da Cultura por forma a ser parte ativa e 
integrante das propostas emanadas pelo SNPC.

 Divulgar e participar nas ações nacionais que constam do Plano 
anual do SNPC e motivar os referentes culturais da diocese a 
participar nos mesmos. 

 Elencar uma lista de parceiros culturais para futuras parcerias na 
área  da  cultura  e  estabelecer  protocolos  com  instituições 
consideradas estratégicas para os fins do Departamento.

 Consolidar  os  esforços  para  a  concretização  do  arquivo 
diocesano há muito considerado como uma urgência.
 Atualizar os dados do levantamento patrimonial  realizado 
na Arquidiocese sob o patrocínio da F.E.A.
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 Estudar  a  possibilidade  de  promover  um  colóquio  no 
âmbito  do  Plano  Pastoral  acompanhado  duma  exposição  a 
propósito. 
 Assumir  uma  presença  habitual  no  Jornal  “A  Defesa” 
através  de  artigos  das  diversas  áreas  do  Departamento 
contribuindo  para  uma  sensibilização  pedagógica  sobre 
temáticas consideradas oportunas bem como informar e manter 
viva a agenda cultural da cidade com interesse pastoral.
 Equacionar a possibilidade de organizar uma Feira do Livro 
Religioso aproveitando algum evento diocesano relevante.
 Sensibilizar  as editoras católicas a promover  lançamentos 
de  obras  consideradas  de  significativo  interesse,  no  território 
diocesano.
 Criar um logotipo do Departamento.

3. Dinâmicas a Adotar 

 Criar Monograma que deverá ser distintivo sempre presente em 
todas as publicações e atividades  no âmbito  do Plano Pastoral. 
Poderão criar-se bonés, t-shirts, porta-chaves, esferográficas com 
o intuito de manter vivo o espírito deste ano pastoral.

 Edição dum Cartaz com a frase:  “Procurar e acolher os sedentos 
da Esperança”

 Cor do Ano: Verde
 O Itinerário da Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2022, será 

uma proposta transversal ao Plano para os jovens.
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AÇÕES CALENDARIZADAS

2019

SETEMBRO

01 – D Domingo XXII do Tempo Comum

02 – S Aniv. Tomada de posse e entrada Solene de D. Francisco Senra Coelho (2018)

03 – T

04 – Q

05 – Q

06 – S Formação em Fátima sobre Adolescentes (6 e 7)

07 – S

08 – D Domingo XXIII do Tempo Comum

09 – S Reunião geral do Clero, Seminário de Évora;
ISTE - Início das Aulas

10 – T

11 – Q

12 – Q

13 – S Reunião do Departamento sobre Adolescentes (Catequese)

14 – S Formação sobre Catequese com Adolescentes, Évora, Seminário Maior 
MCC - Encontro Nacional de Dirigentes, Beja

15 – D Domingo XXIV do Tempo Comum

16 – S

17 – T

18 – Q ISTE - Reunião Conselho de Professores

19 – Q Formação sobre Catequese com Adolescentes, Samora Correia

20 – S RCC - Assembleia Nacional do Renovamento Carismático Católico, (20 a 22), Fátima

21 – S

22 – D Domingo XXV do Tempo Comum

23 – S

24 – T Celebração do 74º aniversário da Fundação das Servas da Santa Igreja e abertura do Ano Jubilar

25 – Q Reunião Departamentos

26 – Q

27 – S
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28 – S

29 – D Domingo XXVI do Tempo Comum
MCC - Conselho alargado, Évora, Calvário

30 – S

OUTUBRO

01 – T Outubro Missionário
CNE - Encontro com o Senhor Arcebispo, Évora, Calvário

02 – Q Formação de Catequistas, Benavente (21.00h.);
PUniv - Festa de Abertura do Casarão, Évora

03 – Q
04 – S
05 – S Dia da Igreja Diocesana, Évora, Salesianos

MCC - Reunião dos Secretariados do Núcleo Sul, Lisboa
06 – D Domingo XXVII do Tempo Comum

Ordenação Presbiteral do Diac. Paulo Fonseca, Évora, Ig. S. Francisco 
(17.00h);
ENS - Abertura do Ano de Atividades

07 – S Encontro mensal do Clero, Zona Leste

08 – T Eucaristia despedida dos Monges Cartuxos, Évora (18.30h)

09 – Q PUniv - Noite C (um serão à conversa com…)

10 – Q
11 – S
12 – S Encontro Animadores Grupos Paroquiais de Adultos, (10.00h - 12.30h) 

- Vila Viçosa (CPA); Mora;
CSM - 1ª Assembleia Diocesana;
Encontro de Espiritualidade,  “(i)mortais  inquietos”,  Évora,  Auditório 
FEA (10.00h-20.00h)

13 – D Domingo XXVIII do Tempo Comum

14 – S Encontro mensal do Clero, Zona Oeste

15 – T
16 – Q
17 – Q Vigília Missionária com os Seminários de Évora

CNC - Convívio de Responsáveis e Catequistas da Zona Sul, V. N. de 
Milfontes

18 – S CNE - Encontro de chefes de Agrupamentos e tesoureiros

19 – S AO - Jornadas do Apostolado de Oração, Colóquio sobre o Coração de 
Jesus, Fátima
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Encontro Pré Seminário (19 e 20), CPA, Vila Viçosa

20 – D Domingo  XXIX  do  Tempo  Comum;  Dia  Mundial  das  Missões; 
Ofertório para as Missões;
Peregrinação Nacional Encerramento Ano Missionário - Fátima;
AO - Peregrinação Nacional  do Apostolado de Oração  (175º Aniv.), 
Fátima

21 – S Encontro mensal do Clero, Zona Centro/Sul

22 – T PUniv  -  Apresentação  da  Comunidade  de  Vida  Cristã  para 
Universitários (CVXU);
33º Encontro Nacional da Pastoral Social (22 a 24), Fátima

23 – Q
24 – Q
25 – S Jornadas Nacionais de Catequese em Fátima (25 a 27)

PUniv - Curso de Relações Humanas
MCC - Retiro de Mudança (25 e 27)
4as Jornadas Nacionais da Pastoral do Turismo, Lisboa (25 e 26)

26 – S Jornada Diocesana da Pastoral da Saúde, Évora
RC - Seminário de Vida Nova do Espírito

27 – D Domingo XXX do Tempo Comum
MCC - Reunião do Secretariado Diocesano, Évora

28 – S
29 – T
30 – Q Reunião Departamentos

31 – Q Exercícios Espirituais (31 a 3/11), CPA, Vila Viçosa

NOVEMBRO

01 – S Solenidade de Todos os Santos;

02 – S Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos,  Ofertório Seminários

03 – D Domingo XXXI do Tempo Comum

04 – S Encontro mensal do clero, Zona Leste

05 – T
06 – Q PUniv - Noite C (um serão à conversa com…)

07 – Q
08 – S
09 – S EMRC - Reunião de Professores

Oração pelos Seminários, Coruche
Encontro Diáconos Permanentes (+ 12 anos), Évora, Seminário Maior

10 – D Domingo XXXII do Tempo Comum
Semana de Oração pelos Seminários (10 a 17)
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Oração pelos Seminários, Coruche
Canonização S. Bartolomeu dos Mártires (Roma - Vaticano) 

11 – S Encontro mensal do clero, Zona Oeste
CEP - Assembleia Plenária (11 a 14)

12 – T
13 – Q
14 – Q MCC - Cursilho 165 Homens (14 a 17 - Encerramento em Reguengos 

de Monsaraz)
15 – S ISTE - Celebração do Dia do ISTE, Évora

16 – S ENS - Encontro Nacional (16 a 17)

17 – D Domingo XXXIII do Tempo Comum; Dia Mundial dos Pobres;
Oração pelos Seminários, Borba

18 – S Encontro mensal do clero, Zona Centro/Sul

19 – T
20 – Q
21 – Q MCC - Reunião do Secretariado Diocesano, Évora

22 – S
23 – S Jornada  Diocesana  de  Liturgia  e  Catequese,  Évora,  Salesianos 

(9.30h-17.00h);
Encontro dos Responsáveis / Formadores Acólitos - Évora, Salesianos;
V Encontro Nacional de Leigos - Santarém

24 – D Solenidade Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo  - Encontro 
dos Movimentos com o Arcebispo, Évora, Catedral

25 – S
26 – T
27 – Q Reunião Departamentos

28 – Q
29 – S
30 – S MCS - Recoleção, Sede em Évora;

Torneio de Futsal para 7º e 8º Anos – Évora, Salesianos
Dia de silêncio - Advento (10.00h-18.00h), CPA, Vila Viçosa

DEZEMBRO

01 – D Feriado Nacional;
Domingo I do Advento (A); Ofertório Pastoral Diocesana;
Encontro Nacional de Diáconos, em Fátima
MMF – Assembleia Diocesana, Seminário de Évora
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02 – S Recoleção do clero, Zona Leste

03 – T
04 – Q PUniv - Noite C (um serão à conversa com…)

05 – Q PUniv - Catequese de Advento I, Évora, Igreja Espirito Santo

06 – S
07 – S
08 – D Solenidade  da  Imaculada  Conceição,  Padroeira  de  Portugal  e  da 

Arquidiocese de Évora; Bênção dos Presépios, Évora, Catedral
09 – S Recoleção clero, Zona Oeste

10 – T
11 – Q
12 – Q PUniv - Catequese de Advento II, Igreja Espirito Santo, Évora

13 – S CNE - Encontro com Chefes de Agrupamento

14 – S Recoleção Diáconos Permanentes, CPA, Vila Viçosa;
LASE - Almoço Lasista de Natal, Évora, Seminário Maior

15 – D Domingo III de Advento
MCC - Encontro Diocesano das Escolas de Dirigentes, Évora, Calvário

16 – S Recoleção do clero, Zona Centro/Sul;
CNE - Luz da Paz de Belém - Évora

17 – T 83º Aniversário natalício do Papa Francisco;
PUniv - Oração de Taizé

18 – Q
19 – Q MCC - Reunião do Secretariado Diocesano, Évora

20 – S
21 – S Encontro Pré Seminário (21 e 22), CPA - Vila Viçosa;

22 – D Domingo IV de Advento

23 – S Encontro Sacerdotes Novos com o Arcebispo, Vila Viçosa;

24 – T
25 – Q NATAL do Senhor; Ofertório para a Fraternidade Sacerdotal;

26 – Q Convívio Fraterno (26 a 29)

27 – S
28 – S
29 – D Festa da Sagrada Família

30 – S
31 – T
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2020

JANEIRO

01 – Q Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus

02 – Q
03 – S
04 – S
05 – D Solenidade da Epifania do Senhor;

Abertura Visita Pastoral - Vigararia de Elvas
06 – S Encontro mensal do clero, Zona Leste

07 – T
08 – Q
09 – Q
10 – S

11 – S Início do Curso “Ser Catequista” para Catequistas Zona Centro/Sul;
MCC - Reunião dos Secretariados do Núcleo Sul, Setúbal

12 – D Festa do Batismo do Senhor

13 – S Encontro mensal do clero, Zona Oeste

14 – T

15 – Q

16 – Q MCC - Cursilho 136 Senhoras (16 a 19 - Encerramento em Estremoz)
MCC - Reunião do Secretariado Diocesano, Évora

17 – S

18 – S Oitavário de Oração pela Unidade dos Cristãos (18-25);
Início do Curso “Ser Catequista” para Catequistas Zona Leste - CPA, 
Vila Viçosa;
Conselho Diocesano da Pastoral da Saúde;
EMRC - Ação de Formação para Professores;
Encontro Pré Seminário (18 e 19), CPA - Vila Viçosa

19 – D Domingo II Tempo Comum

20 – S Jornadas de Atualização do Clero das Dioceses do Sul (20 a 23)
MVA - Convívio de Ano Novo

21 – T

22 – Q

23 – Q

24 – S PUniv - Curso de Aprofundamento da fé (CIF), 24 a 26

25 – S Peregrinação/Encontro Diocesano Acólitos, Redondo (10.00h - 16.00h)
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26 – D Domingo III Tempo Comum
Domingo da Palavra de Deus

27 – S Encontro mensal do clero, Zona Centro/Sul;
CNC - Início Catequeses para Jovens e Adultos - Fase querigmática

28 – T
29 – Q Reunião Departamentos
30 – Q
31 – S

FEVEREIRO

01 – S Encontro Diáconos Permanentes (+ Jovens), CPA, Vila Viçosa

02 – D Domingo IV Tempo Comum; Peditório Universidade Católica;
Apresentação do Senhor, Festa do Seminário Maior; 
CNE - Dia do Fundador

03 – S Encontro mensal do clero, Zona Leste;
PUniv - Missões Universitárias (3 a 9)

04 – T
05 – Q
06 – Q ISTE - Reunião Conselho Geral

07 – S
08 – S Início do Curso “Ser Catequista” para Catequistas, Zona Oeste

09 – D Domingo V Tempo Comum

10 – S Encontro mensal do clero, Zona Oeste;

11 – T Nossa Senhora de Lurdes, Dia Mundial do Doente
Retiro para doentes, CPA, Vila Viçosa

12 – Q
13 – Q MCC - Cursilho 166 Homens (13 a 16 - Encerramento em Coruche)

14 – S
15 – S Formação Contínua MEC’s e Encontro Sectorial de Formação para a 

Pastoral da Saúde, Évora (9.30h a 13.00h);
Encontro Pré Seminário (15 e 16), CPA, Vila Viçosa;
ENS - Encontros de Animação para Equipas (EEcam, EEcom, EENF e 
EEAprof)

16 – D Domingo VI Tempo Comum
CSM - 2ª Assembleia Diocesana 2019-20

17 – S Encontro mensal do clero, Zona Centro/Sul

18 – T
19 – Q Reunião Departamentos
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20 – Q MMF - Mater Fátima Oração pela unidade da família, Montargil;
MCC - Reunião do Secretariado Diocesano, Évora

21 – S Exercícios Espirituais (21 a 25), CPA, Vila Viçosa;

22 – S Conselho Pastoral Diocesano;
DPJ - BeGOD, 7º e 8 anos, 22 a 24), Évora, Seminário Maior

23 – D Domingo VII Tempo Comum
MCC - Encontro dos Cursilhos 156 H e 136 S, Coruche

24 – S Conselho de Presbíteros
25 – T Carnaval
26 – Q Quarta-feira de Cinzas
27 – Q
28 – S
29 - S Qnoite, Évora;

CNE - Encontro Regional de Guias;
Jornadas Sócio-Caritativas, Évora

MARÇO 

01 – D Domingo I da Quaresma; Celebração da Inscrição do Nome (Catedral, 
Évora);
CNE - Retiro Espiritual para Dirigentes

02 – S MCS - Retiro Quaresmal, Casa Nª Sª do Carmo, Fátima (02 a 06);
CEP - Retiro do Episcopado (Fátima, 02 a 06);
Recoleção Quaresmal do clero, Zona Leste

03 – T
04 – Q

05 – Q PUniv - Catequese Quaresmal I

06 – S
07 – S Retiro para Catequistas e Mec’s, CPA Vila Viçosa;

CSM - Reflexão Quaresmal;
AO - Jornada Diocesana do Apostolado de Oração, Évora, Seminário 
Maior

08 – D Domingo II Quaresma
CPM - Peregrinação Nacional, Fátima

09 – S Recoleção Quaresmal do clero, Zona Oeste

10 – T
11 – Q
12 – Q Aniversário natalício de D. Francisco Senra Coelho;

PUniv - Catequese Quaresmal II
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13 – S Aniversário da eleição do Papa Francisco;
PUniv - Curso sobre Discernimento (13 a 15)

14 – S Dia Diocesano do Adolescente, Montemor-o-Novo;
MCC - Mini Cursilho para Casais (14 e 15);
CNE - Dia do Lobito;
Encontro Pré Seminário (14 e 15)
Dia de silêncio – Quaresma (10.00h-18.00h), CPA, Vila Viçosa

15 – D Domingo III Quaresma; Dia Cáritas, Ofertório para a Caritas;
MCC - Conselho Alargado, Évora, Calvário

16 – S Recoleção Quaresmal do clero, Zona Centro/Sul

17 – T
18 – Q
19 – Q Dia de S. José, Dia do Pai;

Dia Diocesano da Comunicação Social e celebração do 97.º aniversário 
do jornal “a defesa”;
MCC - Cursilho 137 Senhoras (19 a 22 - Encerramento em Évora);
MCC - Reunião do Secretariado Diocesano, Évora;
PUniv - Catequese Quaresmal III

20 – S EJNS - Encontro Nacional (20 a 22), Lisboa 

21 – S Formação Contínua MEC’s, e Encontro Sectorial de Formação para a 
Pastoral da Saúde, CPA, Vila Viçosa (9.30h a 13.00h);
LASE - Festa Anual, CPA, Vila Viçosa;
MVA - Retiro Quaresma, Évora, Seminário Maior

22 – D Domingo IV Quaresma

23 – S
24 – T
25 – Q Reunião Departamentos

26 – Q
27 – S ENS - Retiro Espiritual (27 a 29)

28 – S Formação Contínua MEC’s, e Encontro Sectorial de Formação para a 
Pastoral da Saúde, Mora (9.30h a 13.00h);
CNE - V Legatus (28 e 29);
Recoleção Diáconos Permanentes, CPA, Vila Viçosa;
MCC - Cursilho para Casais (28 e 29)
Missa na Cidade, Évora

29 – D Domingo V Quaresma

30 – S
31 – T PUniv - Oração de Taizé

ABRIL 
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01 – Q
02 – Q
03 – S
04 – S Dia Diocesano da Juventude, Elvas; Festival da Canção, Elvas;

PUniv - Peregrinação Universitária (4 a 7);
Via Sacra na Cidade, Évora

05 – D Domingo de Ramos; 
Convívio Fraterno (5 a 8);
Entrega dos símbolos das JMJ, em Roma

06 – S
07 – T
08 – Q
09 – Q 5ª Feira Santa

Missa Crismal, Catedral Évora (10.00h)
10 – S 6ª Feira Santa; Ofertório para os Lugares Santos

11 – S Sábado Santo

12 – D PÁSCOA

13 – S MCC - Reunião dos Secretariados do Núcleo Sul, Grândola

14 – T
15 – Q
16 – Q MCC - Reunião do Secretariado Diocesano, Évora

17 – S
18 – S PUniv - Curso sobre a Doutrina Social da Igreja (18 e 19);

Encontro Pré Seminário (18 e 19), CPA - Vila Viçosa
MMF – Marcha da Paz com S. João Paulo II, paróquias de Montargil

19 – D Domingo II de Páscoa; Domingo da Divina Misericórdia;
CNE - Dia do Dirigente

20 – S CEP - Assembleia Planária (20-23) Fátima

21 – T
22 – Q
23 – Q MCC - Cursilho 167 Homens (23 a 26 - Encerramento em Elvas)

24 – S
25 – S Feriado Nacional;

CNE - CREServe (25 e 26)
26 – D Domingo III de Páscoa;

Início da Semana de Oração pelas Vocações;
Peregrinação a pé a Fátima (HESE - SAER/Capelania, 26 a 03/05);
CNC - Início das Missões nas Praças
MCC - Encontro dos Cursilhos 166 H e 137 S, Elvas
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27 – S

28 – T Conferência para Profissionais da Saúde, Évora

29 – Q

30 – Q Exercícios Espirituais (30 a 3/5), CPA - Vila Viçosa

MAIO

01 – S Feriado Nacional; 
Peregrinação Nacional de Acólitos ao Santuário de Fátima;

02 – S
03 – D Domingo IV de Páscoa; Domingo do Bom Pastor;

Último dia de Oração pelas Vocações
04 – S Encontro mensal do clero, Zona Leste

05 – T
06 – Q
07 – Q ERMC - Encontro Alunos, Sousel

08 – S ISTE - Encontro da Associação Bíblica Portuguesa, Évora;
CNE - Encontro com Chefes de Agrupamento

09 – S Encontro de crianças do 1º Ciclo com o Bispo, Évora;
Formação Litúrgica -  “A Eucaristia:  Fonte da nossa vida e da nossa 
missão cristã”, CPA, Vila Viçosa
Retiro para Profissionais da Saúde

10 – D Domingo V de Páscoa
CSM - Encontro Nacional

11 – S Encontro mensal do clero, Zona Oeste

12 – T
13 – Q Nossa Senhora de Fátima

14 – Q

15 – S
16 – S Encontro Pré Seminário (16 e 17), CPA - Vila Viçosa;

CNE - Encontro Nacional de Guias (16 e 17)

17 – D Domingo VI de Páscoa
MCC - Ultreia Diocesana, Elvas

18 – S Encontro mensal do clero, Zona Centro/Sul

19 – T

20 – Q
21 – Q ISTE - Reunião Conselho Pedagógico e Conselho Professores;

MCC - Reunião do Secretariado Diocesano, Évora
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22 – S Dedicação da Catedral de Évora (1308)

23 – S ERMC - Reunião de Professores;
RCC - Retiro do Pentecostes;
Encontro dos Centros Socias Paroquiais
Retiro de preparação para o Crisma, para jovens, CPA, Vila Viçosa;
EJNS - FNO Faith’s Night Out, Évora, Salesianos

24 – D Solenidade da Ascensão do Senhor; Dia Mundial das Comunicações; 
Ofertório para Comunicações Sociais; Semana da Fé e da Família

25 – S

26 – T PUniv - Noite C (um serão à conversa com…)

27 – Q Reunião Departamentos

28 – Q

29 – S CNE - 48h de Voluntariado (29 e 31)

30 – S Peregrinação  Diocesana  das  Famílias  ao  Santuário  de  Nossa 
Senhora  da  Conceição  -  Vila  Viçosa;  Celebração  dos  25  e  50 
Aniversários de Matrimonio;
Encerramento Visita Pastoral;
PUniv - Missa da Bênção das Pastas, Évora

31 – D Pentecostes

JUNHO

01 – S Encontro mensal do clero, Zona Leste

02 – T
03 – Q PUniv - Festa de Encerramento

04 – Q MCC - Cursilho 138 Senhoras (4 a 7 - Encerramento em Mourão)

05 – S

06 – S MCS - Recoleção, sede em Évora;
Exercícios Espirituais (6 a 13), CPA, Vila Viçosa
MCC - Reunião dos Secretariados do Núcleo Sul, Faro

07 – D Solenidade da Santíssima Trindade
Festa dos Povos;
CSM – 3ª Assembleia Diocesana 2019-20

08 – S Encontro mensal do clero, Zona Oeste

09 – T

10 – Q Feriado Nacional

11 – Q Solenidade do Corpo de Deus

12 – S
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13 – S

14 – D Domingo XI do Tempo Comum

15 – S Encontro mensal do clero, Zona Centro/Sul;
CEP - Jornadas Episcopais (15-17), Fátima

16 – T

17 – Q

18 – Q MCC - Reunião do Secretariado Diocesano, Évora

19 – S Festa do Sagrado Coração de Jesus: Dia Diocesano do Apostolado da 
Oração e 26º Dia mundial de oração pela santificação dos Sacerdotes;
Celebrações Jubilares dos Presbíteros (25º e 50º), Évora, Catedral

20 – S Conselho Pastoral Diocesano;
Encontro Pré Seminário (20 e 21), CPA - Vila Viçosa;
CNE - ACALOBI;
MCC - Encontro Nacional de Dirigentes, Fátima

21 – D Domingo XII do Tempo Comum

22 – S Conselho Presbiteral

23 – T

24 – Q Reunião Departamentos

25 – Q

26 – S

27 – S

28 – D Domingo XIII do Tempo Comum; Ofertório Santo Padre

29 – S Solenidade S. Pedro e S. Paulo;
Aniversário Ordenação Episcopal de D. Francisco Senra Coelho (2014)

30 – T

JULHO

01 – Q
02 – Q
03 – S
04 – S CNE - Dia do Explorador, Peregrinação a Santiago de Compostela (4 a 

11)
Reunião Geral Diáconos Permanentes com Esposas, CPA - Vila Viçosa

05 – D Domingo XIV do Tempo Comum
ENS - Encerramento de Atividades

06 – S Retiro anual do Clero

07 – T Retiro anual do Clero

08 – Q Retiro anual do Clero
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09 – Q Retiro anual do Clero

10 – S Retiro anual do Clero

11 – S
12 – D Domingo XV do Tempo Comum

13 – S DPV - Acampamento Vocacional (13 a 17)

14 – T
15 – Q
16 – Q MCC - Reunião do Secretariado Diocesano, Évora

17 – S
18 – S MMF – Peregrinação Nacional ao Santuário de Fátima (18-19)

19 – D Domingo XVI do Tempo Comum;

20 – S
21 – T MCC - Conselho Alargado, Évora, Calvário

22 – Q
23 – Q
24 – S
25 – S
26 – D Domingo XVII do Tempo Comum

27 – S Semana Nacional de Pastoral Litúrgica, Fátima (27 a 31)

28 – T
29 – Q
30 – Q
31 – S

AGOSTO

01 – S DPJ - Encontro em Taizé (1-9), França
02 – D Domingo XVIII do Tempo Comum

DPJ - Férias Missionárias Convívios Fraternos
03 – S MCS - Retiro de Verão, Casa Nª Sª do Carmo, Fátima (3 a 7)
04 – T
05 – Q
06 – Q
07 – S
08 – S
09 – D Domingo XIX do Tempo Comum; Ofertório para as Migrações
10 – S
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11 – T
12 – Q
13 – Q
14 – S
15 – S Assunção de Nossa Senhora

16 – D Domingo XX do Tempo Comum
17 – S
18 – T
19 – Q
20 – Q
21 – S
22 – S
23 – D Domingo XXI do Tempo Comum
24 – S DPF - Peregrinação Diocesana das Famílias à Terra Santa (24 a 31)
25 – T
26 – Q
27 – Q
28 – S
29 – S
30 – D Domingo XXII do Tempo Comum
31 – S

Siglas

AO = Apostolado de Oração

CEP = Conferência Episcopal Portuguesa

CNC = Caminho Neo-Catecumenal

CNE = Corpo Nacional de Escutas

CSM = Casais de Santa Maria

CPA = Centro Pastoral Arquidiocesano - Vila Viçosa

CPM = Centro de Preparação para o Matrimónio

DPF = Departamento da Pastoral da Família

DPJ = Departamento da Pastoral de Jovens

DPV = Departamento da Pastoral das Vocações

EJNS = Equipas Jovens Nossa Senhora

ENS = Equipas de Nossa Senhora
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GPA = Grupos Paroquiais de Adultos

HESE = Hospital do Espírito Santo de Évora (SAER - Capelania)

LASE = Liga Antigos Alunos do Seminário de Évora

MCC = Movimento dos Cursilhos de Cristandade

MMF = Movimento da Mensagem de Fátima

MVA = Movimento Vida Ascendente

MCS = Associação Missionários de Cristo Sacerdote

PUniv = Pastoral Universitária

RCC = Renovamento Carismático Católico

ANEXOS

1. Temas para os Grupos Paroquiais de Adultos

1. A esperança não engana (Rm 5,1-11);

2. A criação será libertada (Rm 8,18-30);

3. A fé, fundamento da esperança (Hb 10,19-39);

4. Esperança no meio das tribulações (2Cor 4,7-18);

5. Abraão acolhe os visitantes (Gn 18, 1-15);

Celebração

6. A esperança vem de Cristo (Ef 2,11-22);

7. Esperança e fé na promessa (Rm 4,13-25);

8. Santidade e esperança (1Pe 1,13-21);

9. Sofrimento e esperança (Jb 19,1-29);

10. Esperança na libertação (Is 35, 1-10);

11. Os convidados para o banquete (Lc 14, 15-24);
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Celebração

12. Uma nova criação (Is 65,17-25);

13. Novos céus e nova terra (Ap 21,1-8);

14. A nova aliança (Jr 31,23-24);

15. “Levantou-se e foi apressadamente” (Lc 1,39-56);

16. Amar os inimigos (Lc 6,27-36);

Celebração final

 2. Temas para as reuniões do Clero:
Lectio Divina - textos sobre “A Esperança”

Setembro Reunião geral de apresentação das linhas do Plano Pastoral

Outubro A fé, fundamento da Esperança (tema 3)

Novembro A Esperança vem de Cristo (tema 6)

Dezembro Recoleção do Advento

Janeiro Sofrimento e Esperança (tema 9)

Fevereiro A Esperança na Libertação (tema 10)

Março Recoleção da Quaresma

Abril --------------

Maio Novos Céus e nova Terra (tema 13)

Junho Passeio Convívio

Julho Retiro anual do Clero.
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CENTRO PASTORAL ARQUIDIOCESANO, Vila Viçosa (CPAvv) 

O Centro Pastoral Arquidiocesano situado no edifício do Seminário 

de S. José em Vila Viçosa é uma estrutura diocesana que oferece ao longo 

do ano Exercícios Espirituais,  Retiros para Jovens, Adultos, Crismandos, 

Doentes, Dias de Silêncio (Advento e Quaresma), formações no campo da 

Liturgia, Pastoral e da Sagrada Escritura, bem como outras atividades.

O CPA está disponível para acolher grupos que desejam organizar os 

seus encontros (paróquias, movimentos, associações).

Para marcação de atividades contactar: centropavv@gmail.com

3. Lausperene Quaresmal

MARÇO

01 - Dom. - Paróquias da Sé e Nª Sª da Boa Esperança (Évora)

02 - Seg. - Paróquias do Concelho de Alcácer do Sal

03 - Ter. - Paróquias de Assunção e Santa Luzia (Elvas)

04 - Qua. - Paróquias do Concelho de Arraiolos

05 - Qui. - Paróquias do Concelho de Mora

06 - Sex. - Paróquias do Concelho de Avis

07 - Sab. - Paróquias de Montargil, Foros do Arrão e Galveias

08 - Dom. - Paróquias do Concelho de Coruche

09 - Seg. - Paróquias do Concelho de Viana do Alentejo 

10 - Ter. - Paróquias do Concelho de Benavente

11 - Qua. - Paróquias do Concelho de Mourão

12 - Qui. - Paróquias do Concelho de Campo Maior

13 - Sex. - Paróquias de Maria Auxiliadora e Nª Sª de Fátima (Évora)

14 - Sab. - Paróquia de Santa Maria (Estremoz)
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15 - Dom. - Paróquias de Vila Boim, S. Eulália e S. Vicente (Elvas)

16 - Seg. - Paróquias de S. Pedro e S. Brás (Évora)

17 - Ter. - Paróquias de Barbacena, Vila Fernando e Terrugem

18 - Qua. - Paróquias do Concelho de Fronteira

19 - Qui. - Paróquias do Concelho de Sousel

20 - Sex. - Paróquia de S.to Antão e Senhora da Saúde (Évora)

21 - Sab. - Religiosas de Viana do Alentejo 

22 - Dom. - Paróquia de Santo André (Estremoz)

23 - Seg. - Paróquias do Concelho de Montemor-o-Novo

24 - Ter. - Paróquias de Salvador e Alcáçova (Elvas)

25 - Qua. - Paróquias do Concelho de Redondo

26 - Qui. - Paróquias de Azaruja e S. Miguel de Machede

27 - Sex. - Seminário Menor e Paróquias do Concelho de Vila Viçosa 

28 - Sab. - Seminário Maior e Paróquia de S. Mamede (Évora)

29 - Dom. - Paróquias do Concelho de Borba

30 - Seg. - Paróquias do Concelho de Vendas Novas

31 - Ter. - Paróquias do Concelho de Alandroal

ABRIL

01 - Qua. - Paróquias do Concelho de Reguengos

02 - Qui. - Paróquias do Concelho de Monforte

03 - Sex. - Paróquias do Concelho de Portel

04 - Sab. - Paróquia de Veiros

05 - Dom. - Paróquias de S. Pedro e Boa-Fé (Elvas)

06 - Seg. - Convento da Cartuxa (Évora)

07 - Ter. - Mosteiro das monjas Concepcionistas de Campo Maior

08 - Qua. - Religiosas de Elvas

09 - Qui. - Quinta-feira Santa

10 - Sex. - Sexta-feira Santa

11 - Sáb. - Sábado Santo
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12 - Dom.  - RESSURREIÇÃO DO SENHOR

4. Sessões dos CPM’s na Arquidiocese

Centro de Évora

 06, 07 e 08 de Março

 04, 05 e 06 de Abril

 08, 09 e 10 de Maio

 05, 06 e 07 de Junho

 03, 04 e 05 de Julho

 11, 12 e 13 de Setembro

(Sextas-feiras: 21.00h. às 23.30h; 

Sábados: 14.00h. às 17.30h; Domingos: 10.00h. às 13.00h.)

Centro de Samora Correia

 1, 8, 15, 29 de Fevereiro e 7 de Março 

(Sábados: 21h00 às 23h00)

Centro de Coruche
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 28 de Fevereiro, 06, 13 e 20 de Março 

(Sextas-feiras, às 21.00h.

Centro de Estremoz 

 24 e 25 de Janeiro de 2020 (Igreja dos Congregados)

 26 e 27 de Junho de 2020 (Centro Paroquial de Santa Maria)

Hino

No irmão que eu encontro sem alento
És tu, Senhor, quem espera o meu abraço
No coração que sofre violência
És tu, Senhor, quem tem sede de paz

O que fizeres ao menor dos meus irmãos, 
A mim o fazeis, a mim o fazeis
 O que fizerdes ao menor dos meus irmãos
A mim o fazeis, diz o Senhor.

Na criança que sonha o futuro
És tu, Senhor, a luz do seu olhar
No jovem que canta um ideal
És tu, Senhor, a sua melodia

Nas vozes que gritam a vingança
És tu, Senhor, quem sobe ao Calvário
Na terra poluída pela ganância
És tu, Senhor, o amor crucificado
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Oração
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Senhor Jesus, 
tu que outrora percorreste os caminhos da Galileia 
acolhendo preces e súplicas, 
socorrendo os pobres e aflitos, 
curando chagas e suavizando dores: 
-Dá-nos hoje a luz do teu Espírito 
para sabermos acolher também 
os sofrimentos do nosso tempo,
imitando os teus gestos de amor. 
Como família diocesana
estamos prontos para partir ao encontro dos irmãos 
que se afastaram da experiência da fé,
dos que sofrem discriminações,
dos que são vítimas de todo o tipo de violência
e dos que, perdidos, imploram um abraço de esperança.
Que as nossas comunidades
sejam como uma mãe de coração aberto
sempre disponível para abraçar os filhos desorientados
mas famintos do teu amor.
- Maria, nossa Mãe
que acolheste o Verbo de Deus no teu seio
e partiste apressadamente 
atravessando montanhas e abraçando perigos,
ensina-nos a ter um coração semelhante ao teu
para revelar ao nundo 
o rosto salvador do teu divino Filho,
fonte da esperança e único Senhor 
capaz de libertar os corações atribulados.
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