
 

 

 

PLANO PASTORAL PARA O QUADRIÉNIO 2019 | 23 
 
 

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.” 
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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. QUADRIÉNIO PASTORAL 2019-2023 
 

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

No primeiro e segundo ano, a frase bíblica inspiradora das diversas 
dinâmicas, é: “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 
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modo como a comunidade celebra, como vive o seu empenho de construir 
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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ANO PASTORAL 2020/2021 

 
PROCURAR E ACOLHER OS SEDENTOS DA ESPERANÇA 

 
 

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

 
 

I - Parâmetros Fundamentais para o Plano Pastoral 2020/21 
 
A Esperança Cristã 
 
A inesperada Pandemia que nos assolou desde os finais de 2019, veio 

perturbar todos os programas e todas as planificações. Também o nosso 
Plano Pastoral, elaborado para um triénio (2019-2022) sobre a Esperança, 
viu-se obstaculizado nas acções previstas e hipotecado nos seus objectivos. 
Uma das maiores motivações que presidia a este plano era a realização da 
Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, prevista inicialmente para 2022. 
O novo agendamento desta Jornada Mundial para 2023, levou a que 
reconvertêssemos o nosso Plano pastoral para um quadriénio sobre a 
Esperança. Neste ano de 2020/21, retomaremos os objectivos do primeiro 
ano ainda que dentro dos novos contextos que estamos a viver. 

A Esperança está no coração do nosso viver em sociedade e na alma da 
experiência cristã. É pela esperança que vamos mais além, perseguindo as 
metas da dignidade humana e da comunhão com Deus. A nossa época pode 
caracterizar-se pelo anseio de proporcionar aos homens e às mulheres da 
modernidade, padrões de vida elevados, baseados na justiça social e no 
desenvolvimento aos mais diversos níveis. A Igreja alegra-se com as 
condições de vida que o desenvolvimento social proporciona, mas sabe que 
não esgota aí a sua missão de edificar na história o reino de Deus.   
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O desenvolvimento e o bem-estar são padrões da nossa civilização que 
devem ser postos ao serviço do homem e de todos os homens. Apoiados na 
ciência e na técnica vieram possibilitar patamares de progresso a níveis 
nunca antes alcançados e um estilo de vida marcado pela fruição dos 
recursos. É forçoso ter em conta, porém, que o anseio deste ideal de vida 
tem-se pautado por um percurso de grandes ambiguidades. O progresso e o 
bem-estar, não raras vezes, alcançam-se à custa de modelos de sociedade 
assentes em profundas desigualdades sociais e situações de grandes 
injustiças. O “mundo novo” desejado e anunciado está longe da sua 
realização e o clamor dos desfavorecidos que ecoa cada vez mais forte, não 
pode ser escutado com indiferença. Aqui precisamente, a missão da Igreja 
ganha sentido e densidade, obrigando-nos a ler os sinais da história com um 
propósito de gerar a esperança.   

Há um movimento bi-polar nos esforços de construção da sociedade 
moderna: O super-homem anunciado por Nietzsche, coroado por Stephen 
Hawking com a profecia duma geração de super-humanos, afinal, é 
profundamente vulnerável e frágil como o comprova a presente situação 
pandémica; as revoluções com as suas promessas utópicas não resolveram a 
questão da justiça social; as ideologias não construíram sociedades mais 
fraternas; os humanismos flamejantes redundaram numa era do vazio e 
numa sociedade líquida; as cimeiras sobre o clima não conseguem travar o 
desrespeito pela natureza, nossa casa comum. Os ideais da modernidade 
estão longe de atingir os níveis desejados. A esperança está hipotecada, 
lançando suspeições sérias sobre o futuro. Há um débito de esperança a 
minar a vontade de construir um mundo melhor que não podemos ignorar. 

Nestes contextos, cabe-nos reafirmar o sentido da esperança cristã. No 
princípio, era a Esperança a profetizar o perfil duma história de salvação. 
Esta perspectiva-se com o desejo e a promessa duma terra, uma 
descendência e duma história com futuro. A Aliança entre Deus e o seu 
povo renova-se em cada etapa do seu itinerário e não sucumbe perante as 
sombras da história e dos seus cativeiros. As grandes dificuldades geraram 
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sempre esforços renovados e foram pretexto para que as maravilhas de 
Deus se manifestassem como sinais de misericórdia. 

Na plenitude dos tempos, Jesus Cristo vem alargar os horizontes da 
esperança e propor à comunidade dos seus discípulos uma salvação com 
contornos novos e inesperados. No evento pascal anuncia-se a esperança 
definitiva a partir da morte e ressurreição do Senhor. Na Páscoa, o céu une-
se à terra e o caminho do regresso à casa do Pai torna-se possível graças à 
misericórdia derramada sobre nós. Este caminho de regresso só pode ser 
verdadeiramente humano, pois só assim está em grau de promover o 
homem na história e de o elevar para a Glória. 

Nos discípulos que deixam tudo para seguir Jesus, há um sobressalto 
de esperança e um encanto novo de quem descobre a razão do Sim dado à 
voz do mestre. Jesus de Nazaré é o caminho, a verdade e a vida e fazia 
sentido deixar tudo para construir algo de novo no coração da história. Sem 
ilusões nem pretensões, mas com uma esperança renovada, partem 
disponíveis a dar a vida na fidelidade ao Mestre que encontraram nas 
margens do lago a anunciar a Boa Nova do evangelho. 

Onde há Esperança, aí habita Deus que converte as angústias da 
história em caminhos de redenção. A globalização da Esperança é a grande 
pretensão do Plano Pastoral do próximo ano, 2020/21.   

 
1. Partir da Situação Concreta 
 
O objectivo maior da nossa acção pastoral será sempre a iluminação da 

história concreta para que ela seja um caminho redentor. Aí encontramos as 
pessoas nos seus esforços e anseios e nelas redescobrimos a razão de ser da 
nossa acção pastoral. As vivências individuais ou comunitárias são o campo 
específico da nossa missão. A actual situação pandémica marca a nossa 
vivência como comunidade humana e obriga-nos a ir ao encontro da 
dolorosa experiência que a todos está a afectar. Queremos partir desta 
realidade concreta para a iluminar com os critérios do evangelho, apontando 
os caminhos da esperança. 
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A humanidade sempre teve de enfrentar situações de calamidade e 
debater-se com problemas graves que afectam a normalidade da vida das 
populações. O que levou muito tempo a construir pode desmoronar-se em 
pouco tempo; o que pareciam ser metas alcançadas e consolidadas é posto 
em questão num ápice, deixando as pessoas desprotegidas e angustiadas; as 
estruturas que pareciam sustentar e propiciar um desenvolvimento 
sustentado, inesperadamente, dão sinais de desagregação, deixando à deriva 
as certezas inequívocas e as conquistas da ciência e da técnica.  

A história da humanidade ensina-nos, porém, que muitas vezes, as 
calamidades que estão na origem de tanto sofrimento, podem ser ocasião 
oportuna para recomeços frutuosos e novas oportunidades reconfiguradoras 
do nosso viver em sociedade. As lições da história, acolhidas com 
humildade e confiança, podem até ajudar-nos a repensar os alicerces da 
nossa civilização, por forma a que o que se constrói de novo não reproduza 
os defeitos do que foi destruído. 

 
a. Valor da Vida Humana e as suas Fragilidades 
 
Nos momentos mais difíceis, opinam alguns, há mais espaço para o 

que de pior há dentro nós, mas também sobem de tom os valores 
fundamentais e o que de melhor há no nosso coração e na nossa mente. 
Sendo um tempo de angústias, esta pandemia veio realçar alguns valores 
essenciais. Entre eles, o valor da vida humana saiu reforçado perante o 
drama vivido e que persiste. Uma nota da CEP ensina que “lição prioritária 
a colher da tragédia desta pandemia é a da redescoberta do valor de cada 
vida humana”. 

 A consternação e a dor perante as vítimas da pandemia, anunciadas 
diariamente, pôs de manifesto o valor e a dignidade da vida humana. O 
facto da maioria das vítimas serem idosos que registavam, por si só, um 
quadro de grande debilidade, não impediu a angústia social com que toda a 
comunidade se confrontou com tão elevado número de vítimas. Cada vida, 
é uma vida que há-de ser olhada e cuidada na sua dignidade mais profunda. 
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O recente debate sobre a eutanásia que parecia denunciar uma certa 
indiferença pela vida nas suas debilidades mais agudas, viu-se ultrapassado 
pela valorização da vida humana patenteada no actual quadro pandémico. 

A ilustrar isto, tenha-se presente o esforço dos profissionais e dos 
sistemas de saúde que se desdobraram em esforços heroicos, muitas vezes, 
acima do que seria possível de imaginar. Refere a CEP a este propósito: “À 
redescoberta desse valor está associada a redescoberta do valor da missão 
dos serviços de saúde, acessíveis a todos, e dos seus profissionais, 
merecedores de um reconhecimento que fomos esquecendo nos últimos 
tempos. Esse valor da vida não é menor quando as vítimas a proteger são 
idosos e só pode lamentar-se que muitos residentes em lares tenham sofrido 
mortes que poderiam ter sido evitadas.” 

Cuidar de todos e, em particular dos mais débeis, é um premente 
desafio pastoral. Levar a luz da esperança aos irmãos que sofrem na hora 
presente, é um dever para as comunidades cristãs. A situação que estamos a 
viver implica cuidados a ter com o distanciamento social, não pode 
justificar o afastamento existencial e a indiferença pastoral. Com os devidos 
cuidados, deveremos ser zelosos no acompanhamento possível dos nossos 
irmãos mais débeis para que sintam o conforto da nossa oração e da nossa 
caridade fraterna.  

Se é verdade que a vida é um dom, a actual situação veio recordar-nos 
que é um dom precário. Numa era de super-humanos e da inteligência 
artificial, confrontamo-nos com a fragilidade da vida humana como uma 
questão nunca resolvida. A organização familiar e a estrutura laboral tal 
como se apresentam na nossa era, não facilitam um olhar cuidadoso sobre 
os mais débeis que já não são agentes de produção, mas que continuam a 
ser pessoas necessitadas de amor e de cuidados vários. A vida é um dom e 
não somos os seus donos. Como cristãos, deixando-nos inundar pelo 
Espírito que renova todas as coisas, teremos a criatividade necessária para 
corresponder aos apelos dos irmãos mais débeis. Os momentos difíceis 
foram fecundos nas respostas a dar e potenciadores de novas iniciativas.  
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No documento da CEP já referido, afirma-se: “Se é verdade que esta 
pandemia nos tem feito redescobrir o valor da vida humana terrena, ela 
também nos tem feito redescobrir a precariedade dessa vida. Por isso, esta 
deve ser também uma ocasião para redescobrir Deus, a quem devemos essa 
vida e que nos chama a partilhar com Ele uma outra Vida, de plenitude e 
eternidade.” A verdade da fragilidade há-de levar-nos à experiência do 
encontro com Deus, único e sumo bem. 

Este não é um tempo menor nem um tempo proscrito por Deus para o 
castigo dos homens. Este é também um tempo de salvação e de graça onde 
importa redescobrir a mão misericordiosa de Deus. O mistério do seu amor 
que assume a natureza humana até aos confins da dor humana mais intensa, 
põe em evidência a inteligência da fé e da sua sabedoria que está para além 
de qualquer superficialidade religiosa. A dor é um território de Deus, não 
porque Ele a deseje, mas porque vem em nosso auxílio para a iluminar.  

A vida é, pois, um caminho de fragilidades que nos aproxima e nos faz 
redescobrir como família humana. Dependemos muito uns dos outros e dos 
laços da fraternidade humana se tece a beleza e a grandiosidade da vida 
como dom de Deus. “Somos todos ramos da mesma árvore”, é a 
consciência que se impõe a cada um de nós face à realidade que temos de 
enfrentar e que, só de mãos dadas, poderemos ultrapassar satisfatoriamente.  

 
b. A Importância da Família 
 
Um dado relevante foi a redescoberta do espaço familiar como lugar de 

comunhão. Bloqueadas as ruas e os espaços do trabalho e da nossa 
convivialidade social, restou-nos a família para estar e para ser. Quando já 
não podíamos ir a qualquer outro lugar, foi na família que nos refugiámos. 
Voltámos a ter tempo, a poder sentar-nos lado a lado, a resolver velhas 
questões que dificultavam o nosso estar juntos. Regressámos ao tempo de 
contar histórias e saboreámos o dom da família. 

Nos últimos tempos, não tem sido fácil a configuração da família 
segundo a proposta cristã. Tudo concorre para tornar mais difícil a 
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convivência familiar. Os ideais forjados pelas culturas dominantes, os 
comportamentos sancionados pela ordem social, o mundo laboral, o 
hedonismo e egoísmo têm relativizado a importância da família encarando-
a como um espaço de relações cada vez mais superficiais e contextuais. A 
actual situação veio reacender em nós a importância da família como lugar 
de acolhimento, de diálogos e de alegrias, ou mesmo o espaço mais 
reconfortante para as nossas lágrimas. 

Em 2022, realizar-se-á em Roma a Jornada Mundial da Família. Será 
uma ocasião para a reflexão sobre esta premente questão. O recente sínodo 
sobre a família e a consequente Exortação apostólica Amoris Laetitiae 
trouxeram novas luzes e desafios que importa consolidar. Não podemos 
deixar cair no esquecimento as intuições do Espírito para o nosso tempo. 
Nunca será suficiente o esforço que podermos fazer para redescobrir a 
beleza do dom da família enquanto sentimos como missão a atenção para 
com as novas questões neste campo bem como as respostas a dar como 
comunidade cristã.   

 
c. A Importância das Instituições 
 
Tendo sido a terceira idade a mais afectada pela presente pandemia e 

estando grande parte dos nossos idosos a viver em lares de Instituições de 
Solidariedade Social, impõe-se fazer uma reflexão sobre as condições das 
residências dos idosos, em particular, das que são da nossa 
responsabilidade. Uma grande parte destas instituições estão na esfera da 
acção social da Igreja, o que, desde logo, manifesta o compromisso social 
que a Igreja assume face à questão social.  

É importante referir que o dever de prover ao bem-estar das 
populações compete, antes de mais, ao Estado que recolhe os impostos dos 
cidadãos para o governo e bem-estar das mesmas. Que a Igreja seja 
promotora de tantas instituições de solidariedade social há-de ser visto 
como uma atitude que advém da sua própria missão e, ao mesmo tempo, de 
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cooperação positiva com o Estado na questão social. Sem a acção da Igreja, 
as respostas sociais tornar-se-iam mais complexas e de mais difícil acesso. 

O Estado tem o dever de dotar todas as instituições de solidariedade 
social das condições adequadas para que estas alcancem os seus objectivos. 
Os acordos de cooperação celebrados com o Estado devem ser pautados por 
critérios de justiça social e de modo a viabilizar o funcionamento condigno 
das instituições. Nos últimos tempos, porém, os apoios do Estado às 
instituições particulares de solidariedade social têm-se degradado 
progressivamente, tornando asfixiante a vida de muitas instituições, como 
consequência da escassez de recursos. Nos vários cenários de crise por que 
temos passado, estas instituições não têm sido olhadas como um campo 
prioritário a cuidar, antes, este sector tem sido muito negligenciado nas 
políticas sociais do Estado. 

 A situação pandémica vem reforçar a exigência duma atenção 
redobrada para com este sector, por parte do Estado e por parte das 
instituições. As situações de ruptura e de manifesta incapacidade de 
resposta só não têm sido mais relevantes devido à consciência dos 
profissionais, das direções e demais voluntários que dão o seu melhor para 
o bem-estar dos utentes.   

No horizonte do nosso Plano Pastoral cabe a necessidade de fazer um 
ponto da situação das instituições de caridade social no âmbito da nossa 
Arquidiocese. É oportuno fazer uma avaliação do caminho percorrido, 
constatar a realidade presente com os seus méritos e fragilidades para 
empreender os caminhos necessários para o futuro das nossas instituições 
de solidariedade social. Partir da pastoral social de cada paróquia para uma 
consciência mais viva dum trabalho em rede, explorando as potencialidades 
que daí podem advir para o bem das instituições e das pessoas que 
queremos servir melhor, deverá ser um desafio a ter em conta.  

A nossa inquietação pastoral leva-nos a ter consciência de que não 
basta sair desta pandemia: é necessário sair bem. Se o sofrimento nos torna 
mais fortes, o estuário da actual situação deveria ser um território de 
esperança efectiva. “Não voltaremos a respirar da mesma maneira”, 
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afirmava Dom Tolentino Mendonça a propósito do actual cenário.  A CEP 
sublinha, por sua vez, que é necessário um novo paradigma social: Abraçar 
este tempo como “uma ocasião para construir um sistema em que os 
valores da solidariedade não movam apenas as acções de apoio social, mas 
penetrem também na economia e no mercado”. Há que ir à raiz dos 
problemas e não ficar na tranquilidade aparente das soluções fáceis e 
imediatas que só servem os mais poderosos em detrimentos dos mais 
frágeis. 

Referem os nossos bispos que “esta pode ser uma ocasião para 
implementar a globalização da solidariedade...”. O bem comum e a paixão 
pelo homem tem que presidir à construção da civilização do amor que 
consiste em edificar uma sociedade mais humana, mais justa e mais 
fraterna.  

 
2. Ao Ritmo da Igreja 
 
Um Plano Pastoral Diocesano, para além do seu enquadramento que é 

a igreja local, há-de ter em conta os caminhos apontados pela Igreja 
universal que nos vai propondo grandes linhas de acção pastoral, também 
estas a partir das realidades concretas. 

Entre as várias temáticas apresentadas pelo magistério da Igreja para 
este ano, sobressaem o anúncio dum ano dedicado à Laudato sii do Papa 
Francisco, o Directório Catequético da Congregação da Educação da Fé e a 
Instrução sobre Paróquia e Evangelização da Congregação do Clero.  

 
a. Ano Dedicado à Laudato Si 
 
No dia 24 de Maio de 2020, o Papa Francisco assinalou o quinto 

aniversário da Laudato Si desafiando a Igreja a viver um ano comemorativo 
desta encíclica para “chamar a atenção para o grito da terra e dos pobres”. 
Este ano especial concluir-se-á em 2021 e tem como objetivo principal 
“propor um compromisso público comum com a sustentabilidade total a ser 
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alcançada em sete anos”. Pretende esta iniciativa, no dizer do Papa 
Francisco, envolver “as famílias, dioceses, ordens religiosas, universidades, 
escolas, unidades de saúde e o mundo dos negócios, com especial atenção 
às empresas agrícolas”. 

A Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana 
destaca o valor desta Encíclica como “uma inspiração” para o momento 
actual e que pode ser uma base sólida para um futuro mais justo e mais 
sustentável. No horizonte do Papa Francisco está o desejo de “um olhar 
diferente, um pensamento, uma política, um programa educativo, um estilo 
de vida e uma espiritualidade” que consigam resistir ao “avanço do 
paradigma tecnocrático”.  

A questão ecológica tem assumido uma importância crescente 
envolvendo progressivamente grande parte das actividades humanas. Quase 
não há sector que não se sinta afectado pela preservação do ambiente ao 
ponto de fazer parte obrigatória dos programas dos governos e dos partidos 
políticos. Não obstante todo o mérito que se reconhece a este esforço 
global, importa referir que este é um tema muitas vezes instrumentalizado 
por grupos e associações para fins nem sempre claros e justos. Não raras 
vezes, as análises não estão isentas de interesses nem os discursos privados 
de demagogia. Trata-se, pois, duma área muito sensível que requer um 
olhar atento, isento e promotor do bem comum efectivo. 

A mensagem bíblica da Criação, com a promessa duma terra onde 
corre leite e mel, coloca o tema do cuidado pela nossa casa comum como 
uma questão crucial para o discurso da fé. A terra é lugar onde Deus 
constrói a sua morada entre os homens e cenário das “mirabilia Dei” em 
favor do seu povo. Jesus revela respeito e encanto pela natureza recorrendo 
com frequência a comparações tiradas das plantas e dos animais, das 
belezas criadas e das actividades humanas no cultivo da terra para o bem de 
todos. Não faltam cantores destas belezas e dos seus favores em prol do 
homem. Entre estes, destaca-se o “poverello de Assis” que as cantou como 
ninguém no “hino das criaturas” e soube viver em coerência com o seu 
elevado canto. 
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A Igreja tem um pensamento e uma clara mensagem ecológica que, 
nos actuais contextos, se reveste de grande actualidade. A Laudato Si é 
portadora desta mensagem que visa um cuidado integral pela nossa casa 
comum que Deus colocou nas nossas mãos para sermos seus 
administradores. 

São muitos e de vária índole os atropelos e desrespeitos com que o 
homem vem destruindo o planeta. É inegável que há uma questão ecológica 
a que não podemos fechar os olhos. Esta questão é grave, tem uma 
dimensão teológica e não podemos ignorá-la. A Igreja tem uma mensagem 
própria sobre a situação gerada pela fruição irresponsável dos recursos do 
planeta. Informarmo-nos sobre os conteúdos desta mensagem deve ser uma 
preocupação do presente Plano Pastoral. A nossa missão também passa por 
aqui: Sermos portadores de um discurso integrador que cuide da nossa casa 
comum. 

O ano dedicado à Laudato Si deve ser aproveitado como uma ocasião 
oportuna para iniciativas onde a mensagem cristã se torne mais presente no 
nosso quotidiano. Temas de reflexão, colóquios e jornadas, para além de 
outras iniciativas deverão ser tidas em conta nas nossas actividades 
pastorais. As últimas Jornadas de Actualização do Clero das dioceses do 
Sul são um bom prenúncio do muito que se pode fazer neste campo.   

O Papa Francisco propõe uma mudança de fundo na relação da 
humanidade com o meio ambiente, alertando para as consequências já 
visíveis e que podem encher de nuvens ainda mais cinzentas o futuro do 
planeta se não mudarmos os nossos comportamentos. A Laudato Si defende 
uma “cidadania ecológica”, para mudar “hábitos nocivos” de consumo e 
comportamentos “suicidas” da humanidade, rumo a uma “corajosa 
revolução cultural”.  

 
b. Um Novo Directório Catequético 
 
A Catequese é uma das prioridades essenciais da vida das 

comunidades. Uma paróquia deve sentir o impulso natural da evangelização 
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e desencadear ritmos de formação diversificados que atinjam as diversas 
fachas etárias. As circunstâncias que estamos a viver vieram limitar as 
nossas possibilidades de acção e é bem notório que um dos sectores que 
mais sentiu os efeitos da pandemia é a catequese das crianças e dos jovens. 

Neste contexto, pode ser uma preciosa ajuda a publicação do novo 
Diretório Catequético, pela Congregação da Educação da Fé. Trata-se dum 
documento que vem na esteira de vários outros que, no passado, foram 
mantendo viva a nossa tradição catequética de forma actualizada e 
rejuvenescida. Acolher com a devida atenção este documento da Santa Sé é 
um dever dos pastores, dos pais e dos catequistas para discernirmos juntos 
sobre quais sejam os caminhos mais adequados para as nossas catequeses. 

O documento de maior referência para a Catequese do nosso tempo 
continua a ser a Exortação Apostólica Catechesi Tradendae, publicada por 
João Paulo II em 1979, no primeiro ano do seu pontificado. Nesta 
Exortação, fruto dum Sínodo sobre esta questão, nos damos conta das 
grandes intuições sobre a Catequese para o nosso tempo. 

A 18 de Março de 1971, Paulo VI aprovava o Directório Catequístico 
Geral que tinha em vista aplicar as directivas do Concílio Vaticano II à 
Catequese. Trata-se dum primeiro esforço de recepção do Concílio nesta 
esfera tão sensível e específica como é a acção catequética. Entretanto, no 
trigésimo aniversário do Concílio Vat. II, João Paulo II publicaria a 11 de 
Outubro de 1992, o Catecismo da Igreja Católica. Segundo as suas 
palavras, «este Catecismo não se destina a substituir os Catecismos locais 
[...]. Destina-se a encorajar e ajudar a redacção de novos catecismos locais, 
que tenham em conta as diversas situações e culturas». Volvidos cinco 
anos, seria publicado o Directório Geral da Catequese, a 15 de Agosto de 
1997 que viria alargar os horizontes da Catequese fazendo sentir que todas 
as idades são próprias para uma dinâmica formativa nas comunidades. 

Entre nós, tem sido notório o esforço realizado pelo Secretariado 
Nacional e pelos Secretariados Diocesanos na dinamização da Catequese 
paroquial. Tenha-se presente o Plano Nacional da Catequese para a Infância 
e Adolescência para dez anos que levou à publicação de novos catecismos, 
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entretanto já actualizados e à promoção dum novo dinamismo catequético. 
Nesta linha, não têm faltado esforços continuados no sentido de actualizar 
os materiais e as pedagogias, nomeadamente, a partir das novas tecnologias. 

O novo Directório para a Catequese surge na senda deste rico 
Magistério que denota a preocupação da Igreja neste sector tão vital da 
nossa vida pastoral. A catequese é um campo onde a actualização de 
métodos e os sistemas de linguagem têm que ser uma preocupação 
permanente. Acresce o facto que os contextos pandémicos vieram gerar 
uma situação complexa e difícil de equacionar. Foram interrompidas as 
catequeses presenciais e o recurso aos meios digitais revelaram-se 
insuficientes para alcançar os objectivos. As plataformas digitais podem ter 
um papel supletivo, mas nunca substitutivo da catequese no seio da 
comunidade cristã. A catequese visa levar os catequisandos a descobrir a 
comunidade que se reúne para celebrar e viver a fé. 

O grupo catequético reunido no espaço próprio, dinamizado pelos 
catequistas com pedagogias adequadas é um objectivo que não podemos 
deixar de perseguir. Os párocos com os pais e os catequistas deverão fazer 
todos os esforços possíveis para dinamizar as catequeses nas suas 
comunidades sem prejuízo das determinações sanitárias que possam estar 
em vigência. 

 
c. A Paróquia e a Evangelização 
 
A Congregação para o Clero publicou a 20 de Julho de 2020 a 

Instrução A conversão pastoral da comunidade paroquial ao serviço da 
missão evangelizadora da Igreja. Esta Instrução pretende aprofundar de 
modo renovado os princípios da eclesiologia do Vaticano II e incutir na 
comunidade cristã a necessidade duma conversão pastoral que mantenha 
sempre vivo o Espírito que deve presidir à missão da Igreja. 

Esta Instrução vem chamar à atenção para os novos contextos do 
mundo contemporâneo onde as comunidades estão inseridas e à necessidade 
de novos esforços que daí devem resultar. Ao mesmo tempo que reforça a 
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importância da paróquia e o seu lugar insubstituível na vida da Igreja, 
chama a atenção para as novas questões da mobilidade e territorialidade que 
devem ser tidas em conta. Refere o documento que “a paróquia é chamada a 
acolher as instâncias do tempo para adequar o próprio serviço às exigências 
dos fiéis e das alterações históricas. É necessário um renovado dinamismo, 
que permita de redescobrir a vocação de cada batizado a ser discípulo de 
Jesus e missionário do Evangelho, à luz dos documentos do Concílio 
Vaticano II e do Magistério sucessivo.” (11) 

O espírito de missão está presente nas motivações deste documento. 
Este espírito deve fomentar uma “cultura do encontro” que promova os 
contextos do diálogo, da solidariedade e da abertura a todos tendo no centro 
a preocupação pela pessoa humana. “É necessário, portanto, que a paróquia 
seja um “lugar” que favorece o estar juntos e o crescimento das relações 
pessoais duradoras, que consintam a cada um de perceber o sentido de 
pertença e de ser bem quisto.” 

Retomando os ensinamentos dos Papas anteriores sobre a Paróquia 
como comunidade de comunidades e de casa no meio das casas, 
evangelizadora e atenta aos pobres, o documento demora-se na relação das 
pessoas com as estruturas da paróquia e da Diocese sublinhando a 
necessidade da conversão como requisito prévio à necessária renovação das 
estruturas. 

Clarifica esta Instrução como se devem criar e articular a junção das 
paróquias, a criação de unidades pastorais, bem como o lugar das Vigararias 
no seio da vida diocesana e a articulação com as zonas pastorais e a sua 
coordenação. Apresenta as formas ordinárias e extraordinárias de confiar o 
cuidado pastoral das comunidades definindo o papel do pároco, do diácono 
e dos fiéis leigos nessa missão. A vida comunitária dos presbíteros e 
responsabilidade in solidum partilhada por dois ou mais presbíteros numa 
paróquia ou numa unidade pastoral também não passou despercebida ao 
documento.  

O lugar corresponsável de todos na comunidade e o papel dos 
Conselhos económico e pastoral requereram também uma cuidadosa 
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atenção. O reforço da sua importância e como podem contribuir para a 
renovação das comunidades está bem explícita nas suas opções. Salienta-se 
ainda o carácter da contribuição dos fiéis por ocasião da celebração da santa 
missa e dos outros sacramentos apelando-se em que não se deixe 
transparecer algum tipo de mercantilismo a este respeito. 

É preocupação dominante desta Instrução que “a histórica instituição 
paroquial não permaneça prisioneira do imobilismo ou duma preocupante 
repetitividade pastoral, mas, invés, coloque em ato aquele dinamismo em 
saída que, através da colaboração entre diversas comunidades paroquiais e 
uma reforçada comunhão entre clérigos e leigos, a torne efetivamente 
orientada à missão evangelizadora, compromisso de todo o Povo de Deus, 
que caminha na história como família de Deus e que, na sinergia dos 
diversos membros, trabalha para o crescimento de todo o corpo eclesial.” 

Finalmente, para além de evidenciar a sua preocupação pastoral para a 
renovação das paróquias, este documento apresenta uma normativa 
canónica que estabelece ao limites, os direitos e os deveres de pastores e 
leigos para a redescoberta do lugar fundamental da paróquia no anúncio 
evangélico que nos foi confiado pelo Senhor Jesus. (123)  

 
3.  Reencontrar a Comunidade Dispersa  
 
Se a pandemia implica uma leitura científica, sanitária, sociológica, 

económica e ecológica, implica-nos também numa leitura teológica e 
pastoral que possa potenciar os novos caminhos da Esperança. Na essência 
desta leitura, resulta como imperativo maior a recuperação da comunidade 
cristã como espaço de celebração da fé, de comunhão fraterna e de 
testemunho missionário. Não para voltar a ser o que era, mas para ser 
portadora de Esperança no presente e no futuro, na situação concreta, 
deixando-nos surpreender pelo dinamismo do Espírito que actua no coração 
da história.  

Aparentemente, houve menos comunidade cristã no tempo do 
confinamento porque a comunidade vive do ser congregada pelo Espírito 
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Santo, da presença dos irmãos, do contágio dos sentimentos e dos afectos. 
A comunidade é uma realidade visível e na actual situação, passou a ver-se 
pouco. O seu carácter espiritual não pode levar ao enfraquecimento da 
vontade de “estar juntos” e partilhar a vida no verdadeiro sentido do termo. 
A participação condicionada de fiéis tal como começou a ser possível a 
partir da solenidade de Pentecostes, veio já obviar e tornar possível a vida 
da comunidade de modo mais efectivo, mas as feridas não estão ainda todas 
saradas e a imagem do Papa Francisco que compara a igreja a um hospital 
de campanha, bem se pode aplicar à nossa situação concreta. Saímos mais 
fragilizados, mas queremos fazer nosso o ensinamento paulino: “quando me 
sinto fraco, então é que sou forte.”  

Sobre a necessidade de regressar à normalidade da vida da comunidade 
cristã, o Cardeal Roberth Sarah, Prefeito do Culto divino, escreveu na sua 
recente carta, datada de 12 de Setembro: “Assim que as circunstâncias o 
permitirem, é necessário e urgente regressar à normalidade da vida cristã, 
que tem o edifício da Igreja como casa e a celebração da liturgia, em 
particular a Eucaristia, como meta para a qual se encaminha a ação da 
Igreja e a fonte de onde promana toda a sua força.” 

 
a.  O Recurso ao digital 
 
Desde o terceiro Domingo da Quaresma até à solenidade do 

Pentecostes, por orientação superior da CEP, as comunidades estiveram 
privadas da celebração da Eucaristia e da quase totalidade das expressões da 
vida paroquial. A dor causada aos fiéis por esta situação sem precedentes, 
levou à criatividade de dinâmicas de muitos párocos por forma a minimizar 
os efeitos nefastos desta dolorosa contingência. 

Como forma de minimizar os efeitos da impossibilidade da celebração 
da Eucaristia com a presença de fiéis, em muitas comunidades, a celebração 
dominical foi transmitida através das plataformas digitais. O recurso às 
novas tecnologias veio mitigar os distanciamentos obrigatórios permitindo 
formas de presença que não eram só virtuais, já que possibilitavam um real 
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espírito de comunhão entre os irmãos e o seu pastor, ainda que longe de 
expressar a comunhão em toda a sua plenitude. Estes meios ajudaram a 
alimentar a chama possível da alma da comunidade. Sem as transmissões da 
Eucaristia e de outras celebrações por via digital, os efeitos desta pandemia 
poderiam ter sido ainda mais devastadores.  

Uma tentação poderia ocorrer, no entanto, neste campo do uso das 
novas tecnologias: achar que estas podem, de certo modo, substituir o 
carácter comunitário que está na génese da experiência da fé. Estes meios, 
verdadeiramente úteis, serão sempre supletivos e jamais substitutivos da 
verdadeira identidade cristã: a comunidade congregada pelo Espírito Santo, 
presidida pelo seu pastor e reunida na sua casa própria que é a Igreja ou o 
espaço litúrgico, para a celebração dos mistérios da nossa fé. Neste sentido, 
dever-se-ão continuar a explorar as potencialidades dos meios digitais, ao 
mesmo tempo que se devem redobrar os esforços para a reedificação das 
comunidades paroquiais. Na referida carta intitulada “Voltemos com alegria 
à Eucaristia!”, a Congregação destaca que participar numa missa através 
dos meios de comunicação não é equiparável à participação física na igreja. 

Uma reflexão sobre o uso destes meios nos novos contextos, pode ser 
oportuna. O entusiasmo manifestado por muitos irmãos, traduzido nos 
comentários às celebrações bem como o número de visualizações, atestam a 
validade destes meios que podem abrir amplas perspectivas pastorais no 
futuro.  

 
b. O cuidado responsável com a Comunidade reunida      
  
A Igreja deu um testemunho de responsabilidade e de compromisso 

social no modo como encarou a crise pandémica do novo corona vírus. 
Antecipando-se, inclusive, às normas emanadas pelo governo, decretando a 
suspensão das celebrações com a presença da comunidade, testemunhou a 
vivência duma cidadania corresponsável que coloca o bem comum acima 
dos interesses pessoais ou institucionais. 
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Mantendo-se a actual situação de pandemia, é imprescindível continuar 
a demonstrar esta atitude de corresponsabilidade através das boas prácticas 
que estão indicadas pela Direcção Geral de Saúde. É imperioso que não se 
permita o abrandamento ou a neglicência das mesmas dado que é 
consensual que são fundamentais para o combate da crise pandémica. 

Nesta nova fase da crise pandémica, em que muitos anunciam já uma 
segunda vaga impossível de prever nas suas consequências, requer-se que 
continuemos a ter a postura responsável já demonstrada até aqui. O cansaço 
provocado pelas normas vigentes não pode ser pretexto para a negligência. 

 
c. As Razões da nossa Esperança 
 
O pior que nos poderia acontecer seria deixarmo-nos apoderar dum 

espírito negativo que paralisa e faz desmoronar as razões da nossa 
esperança. Há que ir às fontes da nossa esperança para sabermos partir do 
centro e do coração da nossa missão. Afirmou o Papa Francisco, numa 
mensagem do pretérito dia 30 de Maio que "das grandes provações da 
humanidade, entre estas a da pandemia, nós sairemos melhores ou 
piores. Não é a mesma coisa. Pergunto-vos: como queremos sair disto? 
Melhor ou pior?”. 

Esta pandemia pode provocar dificuldades reais, mas há-de deixar-nos 
mais fortes e com um renovado espírito missionário. Nada pode impedir a 
renovação do nosso zelo pastoral nem o nosso entusiasmo na obra da 
evangelização. Mesmo se em algum lugar possa haver diminuição de 
participantes, havemos de abraçar, com realismo, a nossa condição de 
“sermos menos igreja para sermos mais Igreja”. 

A paixão pela Igreja deve levar-nos ao encontro dos irmãos, acolhendo 
a sua sede de esperança. Quando sobem de tom os sentimentos da 
ansiedade, do cansaço e da angústia, a Igreja tem por missão alentar o povo 
de Deus na esperança. Tal como os profetas o fizeram outrora, reavivando o 
sentido da história como história de salvação, assim hoje somos chamados a 
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fortalecer os laços da comunhão e da certeza de que Deus não abandona o 
seu povo nos momentos das dificuldades.  

Este também é um tempo de salvação, um tempo de Graça onde há 
lugar para as maravilhas de Deus em favor do seu povo. Como anuncia o 
Apóstolo, ”35Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a 
angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? 36*De acordo 
com o que está escrito: Por causa de ti, estamos expostos à morte o dia 
inteiro, fomos tratados como ovelhas destinadas ao matadouro. 37Mas em 
tudo isso saímos mais do que vencedores, graças àquele que nos amou. Rm 
8, 35-37. 

A Esperança é uma virtude teologal. A sua vivência faz acontecer 
Deus que renova os nossos ideais de mundo novo e os anseios da 
civilização do amor. Passar para além do medo e das angústias, da morte à 
vida, faz-nos recentrar no essencial. Na fragilidade, reencontraremos a 
nossa força, sustentados nas palavras do Senhor: “- Não temas, pequenino 
rebanho, aprouve a Deus dar-te o reino!” A via da humildade é a estrada da 
salvação e, mesmo mais frágeis, havemos de permanecer fiéis a Deus e ao 
homem. Como testemunha o Apóstolo: “- Quando sou fraco, então é que 
sou forte!”   

Tal como Maria gerou a Esperança, fruto do Espírito Santo, para a 
salvação da humanidade, também a Igreja pela missão que lhe é confiada, é 
chamada a exercer este serviço à humanidade: Fazer germinar a esperança 
no seio da comunidade cansada e oprimida pelos sofrimentos do nosso 
tempo. 

No nosso horizonte pastoral está a Jornada Mundial da Juventude. O 
entusiasmo com que foi acolhido o anúncio da Jornada Mundial da 
Juventude para Lisboa, não pode perder o seu vigor pelo facto de estarmos 
a viver um tempo de pandemia. Caminhar com os jovens de modo a que, na 
Palavra de Jesus, saibam ultrapassar as dificuldades, é um dever da nossa 
pastoral. Os objectivos anunciados não perderam a sua actualidade.  
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            II - Actividades do Plano Pastoral 
                     
Objectivo geral  

 
Testemunhar aos Homens e às Mulheres do nosso tempo os 
caminhos da Esperança pela experiência do Acolhimento em 
tempo de Pandemia. 

 
Objectivos específicos 

 
• 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 acção social;  

• Gerar a sensibilidade da preocupação pelos “últimos” que deverá 
suscitar a criatividade dos fiéis em promover campanhas e iniciativas 
em favor dos mais necessitados por forma a desenvolver um estilo de 
acção 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 
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unicamente por questões de indigência, mas também como resposta a 
situações que possam requerer apoio espiritual, matrimonial ou outro; 

• Procurar que as grandes acções 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 baptismos, 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.  

 
1. Principais Dinamismos e Atividades Pastorais 

 
Atividades de nível Geral 

• Celebrar o Dia da Igreja Diocesana; 
• Promover a Semana da Fé e da Família; 
• Participar na Peregrinação Diocesana das Famílias a Vila Viçosa. 

  
a) Departamento do Clero 

• Organizar, a 14 e 15 de Setembro, a Reunião Geral do Clero de 
reflexão sobre a programação pastoral do próximo Ano Pastoral; 

• Proporcionar ao Clero (Presbíteros e Diáconos) o Curso de 
Atualização Teológico-Pastoral, organizado pelo ISTE para as 
Dioceses do Sul (18 a 21 de Janeiro 2021); 

• Promover nas três Zonas Pastorais as Reuniões Mensais de Formação 
e acompanhamento do Plano Pastoral privilegiando os Encontros por 
Vigararias; 

• Proporcionar as Recoleções de Advento e Quaresma para os 
Presbíteros; 

• Promover ao longo do ano dois Encontros / Recolecções para 
Diáconos e um encontro com a presença das esposas.  
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b) Departamento da Catequese de Adultos e do Apostolado dos Leigos  

• Continuar a reflexão dos temas já elaborados para o ano passado e 
que não puderam ser tratados, sempre que seja possível em grupo, e 
seguindo o esquema da Lectio Divina, ou noutra modalidade que se 
venha a julgar conveniente. 

• Propor seis temas de reflexão sobre a Laudato Si para serem tratados 
em grupos mais alargados, dois em cada trimestre. 

• Em colaboração com o ISTE, proporcionar um pequeno curso de 
Formação da Fé, via on-line, com sessões mensais. 

• Colaborar com as Paróquias e Movimentos em acções de formação 
de adultos. 

• Promover a participação na solenidade de Cristo-Rei, na Sé de Évora, 
para a celebração com o Senhor Arcebispo. 

• Acompanhar as actividades que forem propostas a nível nacional. 
 
c) Departamento da Liturgia 

• Realizar, em conjunto com o departamento da Catequese, a Jornada 
Diocesana 

• 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 da Arquidiocese 

• Continuar a publicação do caderno formativo e celebrativo em ordem 
a preparar e dinamizar o Congresso Eucarístico Internacional, na 
nossa Arquidiocese. 

 
d) Departamento da Pastoral Familiar 

• Definir casal responsável da Pastoral Familiar em cada Paróquia; 
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• Formar agentes pastorais qualificados e capazes de realizar a missão 
da Pastoral da Família e da Igreja em geral; 

• Participar nas actividades 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 formas de 
actuação 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 a CAP, na realização de encontros para 
jovens casais e para namorados, na divulgação de Exercícios 
Espirituais; 

• Realizar reflexão de advento e Quaresma nas paróquias da nossa 
Diocese; 

• Realizar a Peregrinação Diocesana das Famílias à Terra Santa; 
• Realizar a Peregrinação a Santiago de Compostela para Casais; 
• Realizar, em harmonia com a Comissão Diocesana, a Peregrinação 

das Famílias a Vila Viçosa; 
• Promover e incentivar a preparação e participação no Encontro 

Mundial das Famílias, em Roma, em 2022. 
 

e) Departamento da Catequese da Infância e da Adolescência 
• Sensibilizar para a necessidade de adequação às novas plataformas 

digitais; 
• Promover a formação inicial e contínua de todos os catequistas com o 

novo programa de formação da CEP; 
• Dinamizar a formação dos catequistas aderentes ao Projecto “Say 

Yes” para adolescentes; 
• Incentivar a realização de atividades conjuntas com o Departamento 

da Pastoral Vocacional e da Pastoral Juvenil; 
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• Dar a conhecer o novo DGC e suas implicações nesta hora de 
mudança; 

• Realizar, juntamente com o Departamento da Liturgia, as Jornadas 
Diocesanas de Liturgia e Catequese; 

• Realizar o Encontro de Adolescentes em Montemor-o-Novo; 
 

f) 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; 

• Levar a Arquidiocese de Évora e os seus jovens a viver um tempo 
forte de preparação para as Jornadas Mundiais da Juventude 2023, 
em Lisboa; 

 
g) Departamento da Pastoral das Vocações 

• Promover momentos de interioridade, espiritualidade e discernimento 
na vida dos jovens com vista à definição da sua vocação; 

• Apresentar as diversas formas de assumir a vocação cristã, como 
vocação para a família, vocação para o sacerdócio e vocação para a 
vida consagrada; 
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• 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 2023, em Lisboa; 

 
h) 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 programa 
de rádio “Ser Igreja”, através do espaço “Espiga Doirada” e de outros 
espaços de entrevista e reportagem; 

• Produzir mais conteúdos multimédia para publicar nas várias páginas 
da Internet, com especial enfoque no vídeo e nas transmissões em 
directo; 

• Renovar o layout do Site da Arquidiocese; 
• Intensificar o circuito de informação entre as entidades da 

Arquidiocese; 
• Acompanhar jornalisticamente os principais acontecimentos da 

Arquidiocese, sobretudo os que se integram na temática do Ano 
Pastoral, “Procurar e acolher os sedentos de Esperança”; 
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• Atualizar diariamente o Site da Arquidiocese de Évora e a página do 
Facebook e do Twitter; 

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

• Partilha de conteúdos com a Agência Ecclesia; 
• Envio semanal de 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; 
• Colaborar com o novo projecto de comunicação que irá operar na 

Arquidiocese da Comunidade Canção Nova, nomeadamente, a Rádio 
Évora - Canção Nova; 

• Desafiar outros meios de comunicação social a fazer cobertura de 
eventos promovidos pela Arquidiocese e estabelecer parcerias de 
divulgação. 

 
i) 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 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.  
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• 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. 

 
j) 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 30 de Maio a 16ª Festa dos Povos, como sinal de uma 
Igreja Diocesana acolhedora e fraterna. 

 
k) Pastoral do Turismo 

• Criar na arquidiocese um Gabinete de Apoio ao Peregrino  
• Promover junto das Paróquias e entidades de Turismo, a 

Peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição de Vila 
Viçosa 

• Delinear Caminhos Seguros para o Santuário de Nossa Senhora da 
Conceição  

• 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. 

• Potenciar e Divulgar Caminhos de Peregrinação, proporcionando 
meios de acesso aos sacramentos da Eucaristia e da Penitência aos 
peregrinos a Santiago de Compostela. 

• Promover uma ação de formação sobre a espiritualidade nos 
caminhos de Santiago 
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• Criação de uma app de apoio aos conteúdos da Pastoral do Turismo 
• Apresentar uma proposta de cartaz para a Semana Santa que possa 

identificar a Arquidiocese e valorizar a celebração cristã 
 

l) 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. 

• Fazer o ponto da situação da legislação diocesana no que se refere 
aos bens patrimoniais e prover a uma actualização da mesma a partir 
das orientações emanadas pelo Conselho Pontifício da Cultura.   

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

• Prosseguir com a consolidação do relacionamento encetado com o 
Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura. Divulgar e participar 
nas acções nacionais que constam do seu Plano anual 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. 

• Estudar a possibilidade de promover um colóquio no âmbito do ano 
dedicado à Encíclica Laudato Si em harmonia com o Plano Pastoral. 

• 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. 

• Sensibilizar as editoras católicas a promover lançamentos de obras 
consideradas de significativo interesse, no território diocesano. 
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AÇÕES CALENDARIZADAS 

 
 

2020 

SETEMBRO 

01 – T Dia Mundial de Oração pela Criação (desde 2015); 
02 – Q Aniversário Tomada de posse e entrada Solene de D. Francisco Senra 

Coelho (2018) 
03 – Q  
04 – S  
05 – S  
06 – D Domingo XXIII do Tempo Comum 
07 – S  
08 – T  
09 – Q  
10 – Q  

11 – S  
12 – S  
13 – D Domingo XXIV do Tempo Comum, Peditório Lugares Santos; 
14 – S Reunião geral do Clero, Seminário de Évora (09.30h e 14.30h); 

ISTE - Início das Aulas do Curso de Teologia; 
15 – T Reunião geral do Clero, Seminário de Évora (09.30h); 
16 – Q  
17 – Q  
18 – S  
19 – S  
20 – D Domingo XXV do Tempo Comum 
21 – S Reunião Departamentos 
22 – T  
23 – Q ISTE - Reunião do Conselho de Professores; 
24 – Q Celebração do 75º aniversário da Fundação das Servas da Santa Igreja 
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25 – S  

26 – S DC - Formação para Catequistas sobre plataformas digitais, Évora; 
27 – D Domingo XXVI do Tempo Comum 
28 – S   
29 – T  
30 – Q  

OUTUBRO 

01 – Q  
02 – S  
03 – S  
04 – D Domingo XXVII do Tempo Comum  
05 – S Dia da Igreja Diocesana, Igreja S. Francisco, Évora; 

DPJ - Encontro com animadores de GJ (Zoom); 
06 – T ISTE - Diálogos sobre a Fé: A Igreja e tempo de pandemia (21.00h); 
07 – Q  

08 – Q  

09 – S  
10 – S  
11 – D Domingo XXVIII do Tempo Comum 
12 – S Encontro mensal do Clero, Zona Leste; 

CEP - Conselho Permanente, Fátima; 
GPA - Reunião Grupos Paroquiais de Adultos (Tema 9) 12 a 17; 

13 – T  

14 – Q  

15 – Q CNC - Convívio para as Equipas de Catequistas das comunidades mais 
antigas, (15 a 18), Vila Nova de Milfontes; 

16 – S  

17 – S DPJ - Formação Musical, Alcácer do Sal; 
18 – D Domingo XXIX do Tempo Comum; Dia Mundial das Missões; 

Ofertório para as Missões; 
19 – S Encontro mensal do Clero, Zona Oeste; 
20 – T  

21 – Q  

22 – Q CNC - Convívio para as Equipas de Catequistas das comunidades mais 
antigas, (22 a 25), Vila Nova de Milfontes; 
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23 – S DPJ - Rise Up Preparação para as JMJ23 
24 – S DPV - Pré Seminário (24-25), Seminário Maior de Évora; 

RCC - Seminário de Vida Nova no Espírito Santo (14.45h-17.00h) 
Capela Santa Marta, Évora; 
SJ - Sessão Discernimento Espiritual (24-25), Valbom, Évora; 

25 – D Domingo XXX do Tempo Comum 
26 – S Encontro mensal do Clero, Zona Centro/Sul; 

PUniv - Início preparação para o Crisma (21.00h), Casarão, Évora; 
GPA - Reunião Grupos Paroquiais de Adultos (Tema 10) 26 a 31; 

27 – T CNE - Encontro de Dirigentes e Assistentes com o Arcebispo, Calvário, 
Évora; 
PUniv - Apresentação Leigos para o Desenvolvimento (21.00h), 
Casarão, Évora;  

28 – Q Reunião Departamentos; 
29 – Q  

30 – S  
31 – S EMRC - Reunião de Professores, Évora; 

CNE - Conselho Regional, Calvário, Évora; 

NOVEMBRO 

01 – D Solenidade de Todos os Santos; Domingo XXXI do Tempo Comum 
Início Semana dos Seminários 

02 – S Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos, Ofertório Seminários  
03 – T ISTE - Diálogos sobre a Fé: Passar da morte à vida; 
04 – Q  
05 – Q SJ - Conversas sobre o Credo.1 (21.30h), Casarão, Évora; 
06 – S  
07 – S  
08 – D Domingo XXXII do Tempo Comum, Ofertório Seminários 

Diocesanos 
09 – S Encontro mensal do clero, Zona Leste 

GPA - Reunião Grupos Paroquiais de Adultos (LS tema 1) 9 a 14; 
10 – T   
11 – Q CEP - Assembleia Plenária (11 a 14), Fátima 
12 – Q CEP - Conselho Permanente, Fátima; 

SJ - Conversas sobre o Credo.2 (21.30h), Casarão, Évora; 
13 – S ISTE - Celebração do Dia do ISTE, Évora; 
14 – S DPV - BeGOD (7º e 8º anos), Seminário Maior de Évora; 
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CNE - Rover Regional; 
15 – D Domingo XXXIII do Tempo Comum; Dia Mundial dos Pobres;  
16 – S Encontro mensal do clero, Zona Oeste; 
17 – T 

 

18 – Q 
 

19 – Q SJ - Conversas sobre o Credo.3 (21.30h), Casarão, Évora; 
20 – S 

 

21 – S DL - Jornada Diocesana de Liturgia e Catequese, Évora, Salesianos 
(9.30h-17.00h); Encontro dos Responsáveis / Formadores Acólitos - 
Évora, Salesianos; 
DPV - Pré Seminário (21-22), Seminário Maior de Évora; 
SJ - A vida em Casal (21-22), Valbom, Évora; 
DPJ - WII - Workshop Introdução à interioridade, CPA, Vila Viçosa; 

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

23 – S Encontro mensal do clero, Zona Centro/Sul; 
DPJ - Rise Up Preparação para as JMJ23; 
GPA - Reunião Grupos Paroquiais de Adultos (Tema 11) 23 a 28; 

24 – T 
 

25 – Q Reunião Departamentos 
26 – Q SJ - Conversas sobre o Credo.4 (21.30h), Casarão, Évora; 
27 – S  
28 – S DC - 3ª Sessão do Curso “ser catequista”, CPA, Vila Viçosa; 

DPF - Retiro de Advento, Samora Correia e Alcácer do Sal; 
PUniv - Retiro de Advento (10.00h - 18.00h), Casarão, Évora; 
MCS - Recoleção, Évora; 

29 – D Domingo I do Advento (B); Ofertório Pastoral Diocesana; 
DC - 3ª Sessão do Curso “ser catequista”, Coruche e Évora; 
CNE - Encontro Inicial de Candidatos a Dirigentes, ´Calvário, Évora 

30 – S  

DEZEMBRO 

01 – T Feriado Nacional; 
ISTE - Diálogos sobre a Fé: A Encarnação em Santo Agostinho 
(21.00h); 
MMF - Assembleia Diocesana, Seminário de Évora 

02 – Q Recoleção do clero, Zona Leste; 
03 – Q  
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04 – S SJ - Exercícios Espirituais (4 - 8), CPA, Vila Viçosa; 
05 – S DPJ - Retiro de Advento, Estremoz; 
06 – D Domingo II do Advento; 

CNE - Escutismo, Movimento Seguro; 
07 – S Recoleção do clero, Zona Leste; 

GPA - Reunião Grupos Paroquiais de Adultos (LS Tema 2) 7 a 12; 
08 – T Solenidade da Imaculada Conceição, Padroeira de Portugal e da 

Arquidiocese de Évora; Bênção dos Presépios, Catedral, Évora;  
09 – Q CEP - Conselho Permanente, Fátima 
10 – Q  

11 – S  

12 – S  
13 – D Domingo III de Advento 
14 – S Recoleção clero, Zona Oeste; 

CNE - Cerimónia da Luz da Paz de Belém; 
15 – T 

 

16 – Q 
 

17 – Q 84º Aniversário natalício do Papa Francisco; 
18 – S GPA - Reunião Grupos Paroquiais de Adultos - Celebração de Natal, 

(18 - 24); 
19 – S Recoleção Diáconos Permanentes, CPA, Vila Viçosa; 

DPV - Pré Seminário (19-20), Seminário Maior de Évora; 
20 – D Domingo IV de Advento 
21 – S Recoleção do clero, Zona Centro/Sul; 
22 – T  
23 – Q DPJ - Rise Up Preparação para as JMJ23 
24 – Q  
25 – S NATAL do Senhor; Ofertório para a Fraternidade Sacerdotal; 
26 – S DPJ - Convívio Fraterno (26 a 29), CPA, Vila Viçosa 
27 – D Domingo dentro da oitava do Natal - Sagrada Família (Festa) 
28 – S  
29 – T  
30 – Q  
31 – Q  
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2021 
JANEIRO 

01 – S Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus 
02 – S  
03 – D Domingo da Epifania do Senhor (Solenidade); Anúncio das festas 

móveis 
04 – S Encontro mensal do clero, Zona Leste; 

GPA - Reunião Grupos Paroquiais de Adultos (Tema 12) 4 a 9; 
05 – T ISTE - Diálogos sobre a Fé: Encontros com Jesus; 
06 – Q ISTE - Reunião do Conselho Pedagógico e do Conselho de Professores; 
07 – Q 

 

08 – S  
09 – S  
10 – D Domingo do Batismo do Senhor (Festa); 
11 – S Encontro mensal do clero, Zona Oeste; 
12 – T CEP - Conselho Permanente, Fátima; 
13 – Q  

14 – Q  

15 – S  
16 – S DPJ - Formação Musical, Torrão; 
17 – D Domingo II Tempo Comum 
18 – S Jornadas de Atualização do Clero das Dioceses do Sul (18 a 21); 

Oitavário de Oração pela Unidade dos Cristãos (18-25); 
GPA - Reunião Grupos Paroquiais de Adultos (Tema 13) 18 a 23; 

19 – T  

20 – Q  
21 – Q  

22 – S PUniv - Curso de Introdução à Fé (22 – 24) Casarão, Évora; 
23 – S DL - Peregrinação / Encontro Diocesano Acólitos, Nª Sª Fátima, Évora; 

DPJ - Rise Up Preparação para as JMJ23; 
DPV - Pré Seminário (23-24), Seminário Maior de Évora; 
PUniv - CIF/ Curso Introdução à Fé, Casarão, Évora; 

24 – D Domingo III Tempo Comum; Domingo da Palavra de Deus 
25 – S Encontro mensal do clero, Zona Centro/Sul; 
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26 – T  

27 – Q Reunião Departamentos; 
28 – Q  

29 – S  
30 – S  
31 – D Domingo IV Tempo Comum; 

FEVEREIRO 

01 – S Encontro mensal do clero, Zona Leste; 
GPA - Reunião Grupos Paroquiais de Adultos (LS Tema 3) 1 a 6; 

02 – T Apresentação do Senhor (Festa); Festa do Seminário Maior;  
ISTE - Diálogos sobre a Fé: A nulidade no sacramento do Matrimónio; 
CNE - Encontro de Dirigentes e Assistentes com o Senhor Arcebispo; 

03 – Q ISTE - Reunião do Conselho Geral; 
04 – Q  

05 – S  
06 – S DL - Formação para MEC / Pastoral da Saúde, Seminário, Évora; 

DL - Formação para Novos Ministérios Extraordinários, Seminário, 
Évora; 
DC - 4ª Sessão do Curso “ser catequista”, CPA, Vila Viçosa; 
DPJ - Forum-Inter Diocesano, (6 e 7) Beja 

07 – D Domingo V Tempo Comum; Peditório Universidade Católica; 
DC - 4ª Sessão do Curso “ser catequista”, Coruche e Évora; 

08 – S Encontro mensal do clero, Zona Oeste; 
CNE - Curso de Preparação Internacional; 

09 – T  

10 – Q  
11 – Q Nossa Senhora de Lurdes, Dia Mundial do Doente 

Retiro para doentes, CPA, Vila Viçosa; 
12 – S SJ - Exercícios Espirituais (12 - 16), CPA, Vila Viçosa; 
13 – S PF - O amor nas diferentes gerações, Vila Viçosa 
14 – D Domingo VI Tempo Comum 
15 – S GPA - Reunião Grupos Paroquiais de Adultos (Tema 14) 15 a 20; 
16 – T Carnaval 
17 – Q Quarta-feira de Cinzas; 
18 – Q 

 

19 – S  
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20 – S DPF - Retiro de Advento, Campo Maior e Benavente; 
SJ - Retiro Quaresma (10.00h - 18.00h), Valbom, Évora; 
EMRC - Reunião de Professores, Évora 

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

22 – S Encontro mensal do clero, Zona Centro Sul; 
MCS - Retiro de Quaresma, Casa Nª Sª do Carmo, Fátima (22 a 26); 
CEP - Retiro do Episcopado (Fátima, 22 a 066), Fátima; 
CEP - Conselho Permanente, Fátima; 
CNE - Dia do Fundador; 

23 – T DPJ - Rise Up Preparação para as JMJ23 
24 – Q  

25 – Q  
26 – S  
27 – S Conselho Pastoral Diocesano; 

DL - Retiro para Catequistas e MEC’s, CPA, Vila Viçosa; 
DPJ - Qnoite, Vendas Novas; 
DPV - Pré Seminário (27-28), Seminário Maior de Évora; 

28 – D Domingo II Quaresma 

MARÇO  

01 – S Recoleção Quaresmal do clero, Zona Leste; 
CNE - Dia da Protecção Civil; 
GPA - Reunião Grupos Paroquiais de Adultos (LS Tema 4) 1 a 6; 

02 – T ISTE - Diálogos sobre a Fé: A Liturgia na Celebração da Páscoa; 
03 – Q Reunião Departamentos; 
04 – Q  

05 – S 
 

06 – S DL - Formação contínua de MEC’s, CPA, Vila Viçosa; 
PUniv - Tirar a Bíblia da estante / S. Marcos, (6-7) Casarão, Évora  

07 – D Domingo III Quaresma; Dia Cáritas, Ofertório para a Caritas; 
08 – S Recoleção Quaresmal do clero, Zona Oeste; 
09 – T CEP - Conselho Permanente, Fátima 

PUniv - Oração Taizé (21.30h), Casarão, Évora; 
10 – Q  

11 – Q  
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12 – S Aniversário natalício de D. Francisco Senra Coelho; 
13 – S DL - Formação Contínua de MEC’s, Mora; 

Aniversário da eleição do Papa Francisco (2013); 
DC - Apresentação do Novo Directório Geral da Catequese, CPA, Vila 
Viçosa; 
DPJ - Formação Musical, Montargil; 

14 – D Domingo IV Quaresma  
15 – S Recoleção Quaresmal do clero, Zona Centro Sul; 

GPA - Reunião Grupos Paroquiais de Adultos - Celebração da Páscoa 
(15 a 20); 

16 – T  

17 – Q  
18 – Q 

 

19 – S Dia de S. José, Esposo da Virgem Maria; Dia do Pai; 
Dia Diocesano da Comunicação Social e celebração do 98.º aniversário 
do jornal “a defesa”; 

20 – S Recoleção Diáconos Permanentes, CPA, Vila Viçosa 
21 – D Domingo V Quaresma 
22 – S Conselho de Presbíteros; 
23 – T DPJ - Rise Up Preparação para as JMJ23 
24 – Q Reunião Departamentos 
25 – Q Anunciação do Senhor (Solenidade); 
26 – S  
27 – S DPJ - Festival da Canção, Benavente; 
28 – D Domingo de Ramos na Paixão do Senhor; Dia Mundial da 

Juventude; 
DPJ - Convívio Fraterno, (28-31), CPA,Vila Viçosa; 
CNE - Dia do Lobito; 

29 – S  
30 – T 

 

31 – Q 
 

ABRIL  

01 – Q 5ª Feira Santa 
Missa Crismal, Catedral Évora (10.00h) 

02 – S 6ª Feira Santa; Ofertório para os Lugares Santos 
03 – S Sábado Santo 
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04 – D PÁSCOA 
05 – S  

06 – T ISTE - Diálogos sobre a Fé: As personagens bíblicas da Páscoa; 
07 – Q  
08 – Q  

09 – S  
10 – S  
11 – D Domingo II de Páscoa; Domingo da Divina Misericórdia; 

MMF - Marcha da Paz com São João Paulo II, Montargil 
12 – S DPF - Peregrinação a Santiago de Compostela para Casais (12-18), 

Santiago de Compostela; 
CEP - Assembleia Plenária (12 a 15), Fátima; 
GPA - Reunião Grupos Paroquiais de Adultos (LS Tema 5) 26 a 1 
Maio; 

13 – T CEP - Conselho Permanente, Fátima; 
14 – Q  

15 – Q  
16 – S  
17 – S DC - Dia Diocesano do Adolescente, Montemor-o-Novo; 

Jornadas Sócio Caritativas e do 8.º Encontro dos Centros Socias 
Paroquias, em Évora; 
CPA - Relações Humanas (17-18), CPA, Vila Viçosa; 
PUniv - Doutrina Social da Igreja, Casarão, Évora; 

18 – D Domingo III de Páscoa; 
Início da LVIII Semana de Oração pelas Vocações Consagradas (18-
25); 

19 – S  

20 – T  

21 – Q  

22 – Q  
23 – S DPJ - Rise Up Preparação para as JMJ23; 
24 – S DPV - Pré Seminário (24-25), Seminário Maior de Évora;  

DPJ - Ousar crescer, CPA, Vila Viçosa; 
25 – D Domingo IV de Páscoa; Domingo do Bom Pastor; Dia mundial de 

oração pelas vocações;  
Feriado Nacional;  

26 – S  
27 – T  
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28 – Q Reunião Departamentos 
29 – Q EMRC – Encontro de alunos de Moral, Sousel; 
30 – S  

MAIO 

01 – S S. José Operário; 
DL - Peregrinação Nacional de Acólitos ao Santuário de Fátima; 

02 – D Domingo V de Páscoa; 
SAER - Peregrinação a pé a Fátima (HESE - SAER/Capelania, 02 a 
09); 

03 – S Encontro mensal do clero, Zona Leste; 
04 – T ISTE - Diálogos sobre a Fé: A Igreja e o dom da Vida; 
05 – Q  

06 – Q  

07 – S  
08 – S DC - 5ª Sessão do Curso “ser catequista”, Coruche e Évora; 

CPA - CIF / Introdução à Fé, CPA, Vila Viçosa; 
09 – D Domingo VI de Páscoa; 

DC - 5ª Sessão do Curso “ser catequista”, Vila Viçosa; 
10 – S Encontro mensal do clero, Zona Oeste; 

GPA - Reunião Grupos Paroquiais de Adultos (Tema 16) 10 a 15; 
11 – T  
12 – Q CEP - Conselho Permanente, Fátima 
13 – Q Virgem Santa Maria do Rosário de Fátima; 
14 – S  
15 – S EMRC - Reunião de Professores, Évora 

DPJ - Retiro Crisma Jovens, CPA, Vila Viçosa; 
16 – D Solenidade da Ascensão do Senhor; Dia Mundial das Comunicações; 

Ofertório para Comunicações Sociais;  
17 – S Encontro mensal do clero, Zona Centro/Sul; 

DPF - Semana da Vida; 
18 – T 

 

19 – Q  
20 – Q SJ - Abertura Ano Inaciano (18.30h Conferência; 19.15h Missa); 
21 – S  
22 – S Dedicação da Catedral de Évora (1308) 

RCC - Assembleia de Pentecostes do RCC, Évora;  
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DPV - Pré Seminário, Seminário Maior de Évora (22-23; 
DL - Missa e Missão, Formação sobre a Eucaristia, CPA, Vila Viçosa; 

23 – D Domingo de Pentecostes; Dia do Apostolado dos Leigos e do 
contributo para o mesmo apostolado;  
Semana da Fé e da Família 
DPJ - Rise Up Preparação para as JMJ23 

24 – S GPA - Reunião Grupos Paroquiais de Adultos (LS Tema 6) 24 a 29; 
25 – T 

 

26 – Q Reunião Departamentos 
27 – Q 

 

28 – S  

29 – S Peregrinação Diocesana das Famílias ao Santuário de Nossa 
Senhora da Conceição - Vila Viçosa; Celebração dos 25 e 50 
Aniversários de Matrimonio; 
DPF - Peregrinação das Famílias, Vila Viçosa; 
 

30 – D Domingo IX do Tempo Comum - Solenidade da Santíssima 
Trindade; 16ª Festa dos Povos 

31 – S Visitação de Nossa Senhora (Festa); 

JUNHO 

01 – T ISTE - Diálogos sobre a Fé: O Exame do coração; 
02 – Q ISTE - Reunião do Conselho Pedagógico e do Conselho de Professores; 
03 – Q Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo (Solenidade); 
04 – S  
05 – S  
06 – D Domingo X do Tempo Comum; 
07 – S Encontro mensal do clero, Zona Leste;  

GPA - Reunião Grupos Paroquiais de Adultos – Celebração Final (7 a 
12); 

08 – T  

09 – Q SJ - Peregrinação (Manresa, Barcelona, Montserrat); 
10 – Q S. Anjo da Guarda de Portugal; Feriado Nacional 
11 – S Festa do Sagrado Coração de Jesus (Solenidade): 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; 
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12 – S Imaculado Coração da Virgem santa Maria (Festa); 
MCS - Recolecção, Évora; 

13 – D Domingo XI do Tempo Comum 
14 – S Encontro mensal do clero, Zona Oeste;  

CEP - Jornadas Episcopais (14-16), Fátima; 
15 – T CEP - Conselho Permanente, Fátima; 

CNE - Encontro de Dirigentes e Assistentes com o Senhor Arcebispo; 
16 – Q  

17 – Q  

18 – S MCC - Reunião do Secretariado Diocesano, Évora; 
19 – S Conselho Pastoral Diocesano; 
20 – D Domingo XII do Tempo Comum; 
21 – S Encontro mensal do clero, Zona Centro/Sul; 
22 – T  
23 – Q DPJ - Rise Up Preparação para as JMJ23; 
24 – Q Nascimento de S. João Baptista; Dia Nacional do Cigano; 
25 – S  
26 – S Encontro Diáconos Permanentes com Esposas, CPA, Vila Viçosa; 

DPV - Pré Seminário (26-27), Seminário Maior de Évora; 
CNE - C4fé; 

27 – D Domingo XIII do Tempo Comum; Ofertório para a Santa Sé ou 
Cadeira de S. Pedro 

28 – S Conselho Presbiteral; 
29 – T S. Pedro e S. Paulo, Apóstolos (Solenidade); Aniversário Ordenação 

Episcopal de D. Francisco Senra Coelho (2014) 
30 – Q Reunião Departamentos 

JULHO 
01 – Q  
02 – S  
03 – S DPJ - Festival da Canção, Elvas; 

CNE - V Legatus; 
04 – D Domingo XIV do Tempo Comum 

CNE - Actividade de Exploradores; 
05 – S Retiro anual do Clero 
06 – T Retiro anual do Clero 
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07 – Q Retiro anual do Clero 
08 – Q Retiro anual do Clero 
09 – S Retiro anual do Clero 
10 – S  

11 – D Domingo XV do Tempo Comum 
12 – S CEP - Conselho Permanente, Fátima 
13 – T  
14 – Q  
15 – Q  
16 – S  
17 – S  
18 – D Domingo XVI do Tempo Comum; 
19 – S DPJ - Universidade de Verão, CPA, Vila Viçosa; 
20 – T  
21 – Q  
22 – Q SJ - Exercícios Espirituais (22 - 25), CPA, Vila Viçosa; 
23 – S DPJ - Rise Up Preparação para as JMJ23; 
24 – S  
25 – D Domingo XVII do Tempo Comum 

DPF - Missões Familiares (25/7 a 1/8); 
26 – S DL - 46º Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica, Fátima (26 a 29); 
27 – T  
28 – Q  
29 – Q  

30 – S  
31 – S  

AGOSTO 

01 – D Domingo XVIII do Tempo Comum 
02 – S MCS - Retiro de Verão, Casa Nª Sª do Carmo, Fátima (2 a 6) 
03 – T  
04 – Q  
05 – Q  
06 – S Transfiguração do Senhor; 
07 – S  
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08 – D Domingo XIX do Tempo Comum; Início da Semana Nacional da 
Mobilidade Humana;  

09 – S  
10 – T  
11 – Q  
12 – Q  
13 – S  
14 – S  
15 – D Assunção de Nossa Senhora; Domingo XX do Tempo Comum 

Ofertório para a Pastoral da Mobilidade Humana (Migrações); 
16 – S  
17 – T  
18 – Q  

19 – Q DPJ - Summer Sessions, Universidade de Verão, (19-22), Vila Viçosa; 
20 – S  
21 – S  
22 – D Domingo XXI do Tempo Comum 
23 – S DPF - Peregrinação à Terra Santa (23-29), Jerusalém; 
24 – T  
25 – Q  
26 – Q  
27 – S  
28 – S  
29 – D Domingo XXII do Tempo Comum 
30 – S  
31 – T  

SETEMBRO 

01 – Q Dia Mundial de Oração pela Criação (desde 2015); 
02 – Q Aniversário Tomada de posse e entrada Solene de D. Francisco Senra 

Coelho (2018) 
03 – S  
04 – S  
05 – D Domingo XXIII do Tempo Comum 

Congresso Eucarístico Internacional, Budapeste (5 a 12); 
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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 

06 – S  
07 – T  
08 – Q  Natividade da Virgem Santa Maria 
09 – Q  
10 – S  
11 – S  
12 – D Domingo XXIV do Tempo Comum 
13 – S Reunião geral do Clero, Évora; 
14 – T Exaltação da Santa Cruz 
15 – Q Nossa Senhora das Dores 
16 – Q  
17 – S  
18 – S  

19 – D Domingo XXV do Tempo Comum 
20 – S  
21 – T  
22 – Q  
23 – Q  
24 – S  
25 – S  
26 – D Domingo XXVI do Tempo Comum 
27 – S  
28 – T  
29 – Q  
30 – Q  
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CPM = Centro de Preparação para o Matrimónio 
DC = Departamento da Catequese da Infância e Adolescência 
DL = Departamento de Liturgia; 
DPF = Departamento da Pastoral da Família 
DPJ = Departamento da Pastoral de Jovens 
DPV = Departamento da Pastoral das Vocações 
EJNS = Equipas Jovens Nossa Senhora 
EMRC = Educação Moral e Religiosa Católica 
ENS = Equipas de Nossa Senhora 
GPA = Grupos Paroquiais de Adultos 
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 
SAER = Serviço Assistência Espiritual e Religiosa (Capelania - HESE) 
SJ = Sacerdotes Jesuítas, Évora 
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ANEXOS 
 

1. Temas para os Grupos Paroquiais de Adultos 
 

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

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

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

4. Alguns aspectos da actual crise ecológica (Cap I da LS)  

5. O compromisso dos cristãos com o meio ambiente (Cap II da LS)  
 

Celebração 
 

6. Uma nova criação (Is 65,17-25); 

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

8. Causas da crise ecológica actual (Cap III da LS)  

9. A nova aliança (Jr 31,23-24); 

10. O lugar do ser humano nas suas relações com o mundo que o rodeia 

(Cap IV da LS)  

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

Celebração 
 

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

13. O diálogo e a acção no contexto internacional (Cap V da LS) 

14.  A resposta da experiência cristã (Cap VI da LS) 
 

 Celebração final 
 



 
58 

2. Reuniões Mensais do Clero 

 
Zona Leste 

Manhã - Vigararia de Vila Viçosa/Estremoz  
Tarde - Vigararia de Elvas 

Zona Oeste 
Manhã - Vigararia de Coruche 
Tarde - Vigararia Montemor-o-Novo/Arraiolos 

Zona Centro / Sul 
Manhã - Vigararia de Reguengos Monsaraz 
Tarde - Vigararia Évora 

(De acordo com a proposta de reestruturação das Vigararias) 

 
3. Temas para as reuniões do Clero: 

Lectio Divina - textos sobre “A Esperança” 
 

Setembro  Reunião geral de apresentação das linhas do Plano Pastoral 

Outubro “A esperança não engana” (Rm 5,1-11) (Tema 1); 

Novembro  “Esperança no meio das tribulações” (2Cor 4,7-18) (Tema 4); 

Dezembro Recoleção do Advento 

Janeiro “Santidade e esperança” (1Pe 1,13-21) (Tema 8); 

Fevereiro “Novos céus e nova terra” (Ap 21,1-8) (Tema 13); 

Março Recoleção da Quaresma 

Abril Páscoa 

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

Junho Passeio Convívio 

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

 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 

 
4. Lausperene Quaresmal 

 
21 - Dom. - Paróquias da Sé e Nª Sª da Boa Esperança (Évora) 
22 - Seg. - Paróquias do Concelho de Alcácer do Sal 
23 - Ter. - Paróquias de Assunção e Santa Luzia (Elvas) 
24 - Qua. - Monjas de Belém 
25 - Qui. - Paróquias do Concelho de Mora 
26 - Sex. - Paróquias do Concelho de Avis 
27 - Sab. - Paróquias de Montargil, Foros do Arrão e Galveias 
28 - Dom. - Paróquias do Concelho de Coruche 
MARÇO 
01 - Seg. - Paróquias do Concelho de Viana do Alentejo  
02 - Ter. - Paróquias do Concelho de Benavente 
03 - Qua. - Paróquias do Concelho de Mourão 
04 - Qui. - Paróquias do Concelho de Campo Maior 
05 - Sex. - Paróquias de Maria Auxiliadora e Nª Sª de Fátima (Évora) 
06 - Sab. - Paróquias de Estremoz 
07 - Dom. - Paróquias de Vila Boim, S. Eulália e S. Vicente (Elvas) 
08 - Seg. - Paróquias de S. Pedro e S. Brás (Évora) 
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09 - Ter. - Paróquias de Barbacena, Vila Fernando e Terrugem 
10 - Qua. - Paróquias do Concelho de Fronteira 
11 - Qui. - Paróquias do Concelho de Sousel 
12 - Sex. - Paróquia de S.to Antão e Senhora da Saúde (Évora) 
13 - Sab. - Religiosas de Viana do Alentejo  
14 - Dom. - Paróquias do Concelho de Arraiolos  
15 - Seg. - Paróquias do Concelho de Montemor-o-Novo 
16 - Ter. - Paróquias de Salvador e Alcáçova (Elvas) 
17 - Qua. - Paróquias do Concelho de Redondo 
18 - Qui. - Paróquias de Azaruja e S. Miguel de Machede 
19 - Sex. - Seminário Menor e Paróquias do Concelho de Vila Viçosa  
20 - Sab. - Seminário Maior e Paróquia de S. Mamede (Évora) 
21 - Dom. - Paróquias do Concelho de Borba 
22 - Seg. - Paróquias do Concelho de Vendas Novas 
23 - Ter. - Paróquias do Concelho de Alandroal 
24 - Qua. - Paróquias do Concelho de Reguengos 
25 - Qui. - Paróquias do Concelho de Monforte 
26 - Sex. - Paróquias do Concelho de Portel 
27 - Sab. - Paróquia de Veiros 
28 - Dom. - Paróquias de S. Pedro e Boa-Fé (Elvas) 
29 - Seg. - Religiosas de Évora 
30 - Ter. - Mosteiro das monjas Concepcionistas de Campo Maior 
31 - Qua. - Religiosas de Elvas 
ABRIL 
01 - Qui. - Quinta-feira Santa 
02 - Sex. - Sexta-feira Santa 
03 - Sáb. - Sábado Santo 
04 - Dom.  - RESSURREIÇÃO DO SENHOR 
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5. Sessões dos CPM’s na Arquidiocese 
 
Centro de Évora 
 

• 05, 06 e 07 de Março 

• 09, 10 e 11 de Abril 

• 21, 22 e 23 de Maio 

• 18, 19 e 20 de Junho 

• 02, 03 e 04 de Julho 

• 10, 11 e 12 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 

• 20, 27 de Fevereiro e 6, 13, 20 de Março  
(Sábados: 21h00 às 23h00) 

 

Centro de Coruche 
• 19 e 26 de Fevereiro, 5 e 12 de Março 

(Sextas-feiras, às 21.00h. 
 
Centro de Estremoz  

• 29 e 30 de Janeiro de 2021 (Igreja dos Congregados) 

• 25 e 26 de Junho de 2021 (Centro Paroquial de Santa Maria) 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
63 

 



 
64 

 



 
65 

Oração 
 
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. 
 


