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Apresentamos o próximo programa do sector da Pastoral Familiar para próximo ano pastoral 2018 / 2019 

com o seguinte tema anual: 

“Viver a liturgia como lugar do encontro com Deus, com a comunidade cristã e com a igreja doméstica” (CS 47)"  

  

Especificação do tema  

Vivemos numa sociedade que convida a dispersão, onde nos falta tempo para cultivar as relações familiares. 

Faltam-nos espaços de encontro! Quando os temos, nem sempre os sabemos utilizar da melhor maneira, são 

muitas as tecnologias que sob o pretexto de nos aproximarem de todos, afastam-nos dos que estão ao nosso 

lado. Telemóveis, tablets, os muitos canais televisivos colocam-se no meio de relações familiares, erguendo 

barreiras, adiando conversas, esvaziando o espaço da relação com Deus.  

Este ano gostaríamos de ajudar as famílias e redescobrirem-se com igrejas domésticas, onde a celebração da 

eucaristia Dominical em família se prolongue para o quotidiano da vida doméstica. Seria bom que se 

cultivasse a simplicidade de uma liturgia familiar: as conversas à luz da fé, o terço, a partilha da Palavra, as 

ações de graças à refeição, as celebrações do aniversário de vida, de batismo e de casamento, as orações da 

noite em família, a liturgia das horas, entre tantas outras possibilidades de encontro profundo com Deus e 

com os outros.  

Programa 

Setembro 2018  

•  21 - Encontro com as equipas do Sector Pastoral Familiar  

• 28 - Encontros com os representantes das paróquias e dos movimentos (Zonas Pastorais) 

Outubro 2018  

• 20 - Jornadas Nacionais da Pastoral Familiar em Fátima 

• 19 a 21 - Retiro Esperança de Ana  

• 27 e 28 - Forum Wahou! 

• 27 - Caminhada pela Vida 

Novembro 2018  

• 10 - Formação de Agentes de Pastoral Familiar (1º módulo) 

• 23 a 25 - Retiro da Vinha de Raquel 

Dezembro 2018  

• 1 - Formação de Agentes de Pastoral Familiar (2º módulo) 

• 30 – Festa da Sagrada Família 

Janeiro 2019  

• 5- Encontro com as equipas do Sector Pastoral Familiar 

• 12 - Encontro de formação de Agentes de Pastoral do Batismo  
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• 19- Formação de Agentes de Pastoral Familiar (3º módulo) 

Fevereiro 2019  

• 16 - Caminhada para namorados e casais novos  

• 23 - Jornada Diocesana de agentes de Pastoral Familiar 

Março 2019 

• 15 a 17 - Retiro da Vinha de Raquel  

• 19 – Dia do Pai  

• 25 – Dia da criança concebida 

• 30 e 31 - Retiro para namorados   

Abril 2019 

• 5 a 7 - Retiro Esperança de Ana 

Maio 2019  

• 5 - Dia da Mãe 

• 11 - Encontro com as equipas do Sector Pastoral Familiar 

• 12 a 19 - Semana da Vida  

• 18 a 19 de Maio – Peregrinação das famílias da Diocese a Fátima 

• 31 – Dia dos irmãos  

Junho 2019  

• 1 - Dia da criança - sugestão de celebração nas paróquias.  

• 16 – Festa Diocesana da Família 

Julho 2019  

• 26 – Dia dos Avós - sugestão de celebração nas paróquias.  
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