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PROGRAMA PASTORAL
2017 – 2020
ANUNCIAR O EVANGELHO DA FAMÍLIA
“…edificar a sua casa sobre a rocha…” (cf. Mt 7,24)
OBJECTIVO GERAL: Promover a transformação/conversão missionária
da Igreja nas nossas comunidades (cf. EG 27)
Prioridades pastorais: Família, jovens, vocações
O caminho que percorremos ao longo do quinquénio 2012-2017, iluminados
e impulsionados pelo mandato de Cristo ide e anunciai o Evangelho (cf. Mc 16, 15)
proporcionou-nos, em comunhão eclesial, anunciar e testemunhar Cristo vivo.
Procurámos responder a um renovado apelo à fé, ao amor, à vida e à santidade
como discípulos e testemunhas com Maria, fortalecidos pela visita da Imagem
Peregrina, na preparação evocativa do centenário das aparições em Fátima.
Este percurso foi profundamente enriquecido com propostas celebrativas
para toda a Igreja. Acolhemo-las com verdadeira alegria e comunhão eclesial, daí
resultando uma manifesta adesão e proveito pastoral e espiritual para a nossa
Igreja diocesana. Destacamos, de modo particular, a celebração do Ano da fé,
do Jubileu do Concílio Vaticano II e da Vida consagrada e, particularmente, do
Ano de misericórdia, bem como a publicação da Encíclica Laudato si’ e a realização dos Sínodos sobre a nova evangelização para a transmissão da fé e sobre a
família.
Evocámos, igualmente, o centenário da Folha do Domingo (19.07.2014) e o
bicentenário da morte de D. Francisco Gomes do Avelar (15.12.1816), nosso
distinto bispo diocesano.
Este percurso culminou com a visita do Papa Francisco a Fátima, como
peregrino, e a canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinta, um feliz e fecundo acontecimento para a Igreja em Portugal.
Um Programa Pastoral permanece sempre de portas e janelas abertas à
novidade do Espírito. É Ele que nos conduz a perscrutar os sinais e apelos de
Deus presentes num mundo em permanente transformação. Ajuda-nos a
decifrá-los e a encontrar, à luz do mesmo Espírito, as respostas pastorais mais
adequadas. Enquanto “obra do Espírito” na inspiração e na execução, um
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Programa Pastoral permite percorrer um caminho de esperança e alegria, na
medida em que conduz ao encontro de Cristo. E encontrar Cristo, ou deixar-se
encontrar por Ele, é o melhor que nos pode acontecer. Anunciá-l‘O e testemunhá-l’O é, por isso mesmo, a nossa alegria e a nossa felicidade (cf. EG 1-3).
O presente Programa Pastoral, tal como os anteriores, é fruto da reflexão e
discernimento realizados nos diversos âmbitos da nossa Igreja diocesana,
através dos seus órgãos colegiais. Recebeu, igualmente, o contributo de quantos responderam a um questionário online, lançado com a finalidade de alargar
este contributo. O ministério do Papa Francisco presente, de modo particular,
nas Exortações pós-sinodais A alegria do Evangelho e A alegria do amor, com
as quais nos aponta “o percurso da Igreja nos próximos anos” (EG 1), no que diz
respeito à “obra evangelizadora da Igreja” e “ao amor na família”, constitui a
referência inspiradora deste programa pastoral.
Uma “ação missionária capaz de transformar tudo”, verdadeiro “paradigma
de toda a obra da Igreja”, e a decisão de enveredar pelo caminho de conversão
pastoral e missionária, “que não pode deixar as coisas como estão” (cf. EG 15.
25.27), constituem o eixo à volta do qual se deve processar a nossa ação pastoral.
Inspirados neste paradigma – transformação/conversão missionária da
Igreja – acolhemos as propostas – família, jovens, vocações – indicadas pelos
organismos colegiais diocesanos e assumimo-las como opções pastorais para
o próximo triénio, iluminadas pelo lema anunciar o Evangelho da família.
Pretendemos fundamentar, igualmente, toda a nossa ação pastoral no
convite de Cristo a “edificar a sua casa sobre a rocha” (cf. Mt 7,24). “As duas casas
de que fala Jesus, construídas ora sobre a rocha ora sobre a areia, representam
muitas situações familiares, criadas pela liberdade de quantos nelas habitam”
(AL 8).
Esta imagem aplica-se particularmente, mas não exclusivamente, ao matrimónio e à vida familiar. Toda a ação pastoral na Igreja tem como fonte e ponto
de convergência a pessoa de Cristo ressuscitado, rocha imprescindível na
construção da vida cristã e de todas as formas de vida na Igreja.
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ANUNCIAR O EVANGELHO DA FAMÍLIA
“A alegria do amor que se vive nas famílias” constitui para nós motivo de
júbilo e de compromisso pastoral. Acreditamos que, apesar dos numerosos
sinais de crise no matrimónio, “o desejo de família permanece vivo”, e isto incentiva-nos ao “anúncio cristão sobre a família” e a considerá-lo verdadeiramente
como boa notícia (cf. AL 1).
A expressão Evangelho da família, que encontramos várias vezes referida na
Exortação A alegria do amor, conduz-nos ao coração da própria revelação:
- “O Evangelho da família atravessa a história do mundo desde a criação do
homem, à imagem e semelhança de Deus (cf. Gn 1, 26-27), até à realização do
mistério da Aliança em Cristo, no fim dos séculos, com as núpcias do
Cordeiro (cf. Ap 19, 9)” (AL 63);
- O amor vivido na família torna-se caminho, ao longo do qual acontece a
história de salvação, e imagem que descreve e revela o mistério de Deus.
No seu mistério mais íntimo, Deus não é solidão, mas uma Família, dado que
tem em Si mesmo paternidade, filiação e a essência da família, que é o
amor. À luz deste princípio trinitário, a família não é alheia à própria essência
divina. O matrimónio e a família recebem de Cristo, através da Igreja, a graça
necessária para testemunhar o amor de Deus e viver a vida de comunhão
(cf. AL 11).
- O Evangelho da família alimenta as sementes em desenvolvimento e cuida
das árvores frágeis, de modo que, partindo do dom de Cristo no sacramento, possam crescer e amadurecer sempre mais, chegando a um conhecimento mais rico e a uma integração mais plena deste mistério na sua vida
(cf. AL 76);
- “O amor vivido nas famílias é uma força permanente para a vida da Igreja e,
simultaneamente, apelo constante a crescer e a aprofundar este amor. Na
sua união de amor, os esposos experimentam a beleza da paternidade e da
maternidade; partilham projetos e fadigas, anseios e preocupações; aprendem a cuidar um do outro e a perdoar-se mutuamente. Neste amor,
celebram os seus momentos felizes e apoiam-se nos episódios difíceis da
história da sua vida. (...) A beleza do dom recíproco e gratuito, a alegria pela
vida que nasce e a amorosa solicitude de todos os seus membros, desde os
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pequeninos aos idosos, são apenas alguns dos frutos que tornam única e
insubstituível a resposta à vocação da família, tanto para a Igreja como para
a sociedade inteira” (AL 88).
FAMÍLIAS
A pastoral familiar deve ter as famílias cristãs como seus primeiros responsáveis, assumindo-as como sujeitos-destinatários (discípulos-missionários) e não
somente como meros destinatários, sobretudo através do “testemunho alegre
do casal e das famílias, igrejas domésticas” (cf. AL 200). Deste modo, é fundamental:
- proporcionar-lhes a experiência de que o Evangelho da família é “alegria
que enche o coração e a vida inteira”, porque, em Cristo, somos “libertados
do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento” (cf. EG 1);
- oferecer-lhes motivações para uma aposta corajosa num amor forte,
sólido, duradouro, capaz de enfrentar todos os imprevistos que lhes
surjam;
- acompanhar todas e cada uma das famílias, a fim de discernirem e descobrirem vias justas e consistentes para superarem as dificuldades que
encontram no seu caminho;
A pastoral familiar que pretendemos promover não pode limitar-se a uma
“genérica preocupação pela família”. Pressupõe:
- o reconhecimento de que o contributo principal para a pastoral familiar é
dado e realizado na paróquia, família de famílias, onde se harmonizam os
contributos das pequenas comunidades, movimentos e associações
eclesiais;
- uma formação mais adequada de todos os agentes pastorais;
- um esforço evangelizador e catequético dirigido à família, que lhe permita
conhecer melhor e viver toda a riqueza que a carateriza e a define na Igreja;
- a possibilidade de experimentar que “o Evangelho da família é resposta às
expectativas mais profundas da pessoa humana: a sua dignidade e plena
realização na reciprocidade, na comunhão e na fecundidade” (cf. AL
200-202).
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JOVENS
Fruto da reflexão sinodal sobre a nova evangelização para a transmissão da
fé (2012), o Papa Francisco, com profundo realismo, veio ajudar-nos a tomar
consciência de que “a pastoral juvenil, tal como estávamos habituados a desenvolvê-la, sofreu o impacto das mudanças sociais. Nas estruturas ordinárias, os
jovens habitualmente não encontram respostas para as suas preocupações,
necessidades, problemas e feridas. A nós, adultos, custa-nos a ouvi-los com
paciência, compreender as suas preocupações ou as suas reivindicações, e
aprender a falar-lhes na linguagem que eles entendem.» (EG 105). Assim sendo, a
pastoral juvenil deverá:
- criar processos e servir-se de meios que permitam compreender a realidade juvenil e o seu contexto atuais;
- proporcionar oportunidades para os jovens se fazerem escutar e manifestar os seus anseios, desejos, necessidades e projetos;
- trabalhar a sensibilidade eclesial para o acolhimento, escuta e acompanhamento da realidade juvenil, a fim de serem elaboradas respostas adequadas;
O Papa Francisco e a atual caminhada sinodal que a Igreja empreende neste
momento evidencia-nos que os jovens “chamam-nos a despertar e a aumentar
a esperança, porque trazem consigo as novas tendências da humanidade e
abrem-nos ao futuro, de modo que não fiquemos encalhados na nostalgia de
estruturas e costumes, que já não são fonte de vida no mundo atual”. (EG 108).
Deste modo:
- somos exortados a compreender que a ação eclesial/pastoral não se faz
somente para os jovens, mas sobretudo com os jovens;
- os jovens devem tornar-se novamente sujeitos da ação eclesial;
“Correndo o risco de simplificar, poderemos dizer que vivemos numa cultura
que impele os jovens a não constituírem família, porque os privam de possibilidades para o futuro. Mas esta mesma cultura apresenta a outros tantas opções,
que também eles são dissuadidos de formarem uma família” (AL 40). Atendendo
a esta realidade, a pastoral juvenil deve:
- optar por um permanente trabalho comum e de conjunto com os vários
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sectores pastorais, de modo particular com a pastoral familiar e a pastoral
vocacional;
- enriquecer a oferta pastoral diocesana, vicarial e paroquial com propostas
ousadas e significativas que procurem recuperar a beleza da vocação ao
matrimónio.
VOCAÇÕES
Reconhecemos, antes do mais, que “o matrimónio é uma vocação, sendo
uma resposta à chamada específica para viver o amor conjugal como sinal
imperfeito do amor entre Cristo e a Igreja. Por isso, a decisão de se casar e formar
uma família deve ser fruto dum discernimento vocacional” (AL 72). Neste sentido,
a pastoral vocacional:
- deverá ser compreendida como serviço às diversas vocações e não só às
de especial consagração (sacerdotais, religiosas, etc.);
- abrir-se a um trabalho e esforço comum com a pastoral juvenil e a pastoral
familiar, bem como com toda a pastoral profética;
A reflexão eclesial constata, hoje, que "é necessário valorizar a criatividade
de cada comunidade para construir propostas capazes de reconhecer a originalidade de cada um e de secundar o seu desenvolvimento. Em muitos casos,
trata-se também de aprender a dar espaço real à novidade, sem a sufocar na
tentativa de a catalogar em esquemas predeterminados: não pode existir uma
sementeira de vocações frutuosa, se simplesmente permanecermos fechados
no «cómodo critério pastoral do “sempre se fez assim”», sem «sermos ousados
e criativos nesta tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, o estilo e os
métodos evangelizadores das respetivas comunidades”. (Documento Preparatório, Sínodo 2018). Por isso mesmo, impõe-se:
- uma profunda reflexão, auscultação e decisão diocesana a respeito do
modo e dos meios como elaborar um adequado trabalho vocacional;
- valorizar e assumir a realidade paroquial como espaço próprio para o
conhecimento pessoal, para o chamamento concreto e para o discernimento vocacional.
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ESQUEMA TEMÁTICO
ANO
PASTORAL

Objetivo

Valorização

Dimensão

Incidência

2017/2018

Anunciar

Palavra

Profética

Paróquia

2018/2019

Celebrar

Eucaristia

Sacerdotal

Paróquia
Vigararia

2019/2020

Testemunhar

Caridade/Alegria

Real

Paróquia
Vigararia
Diocese

Objetivos anuais
2017-2018: ANUNCIAR O EVANGELHO DA FAMÍLIA
Fazer do anúncio da PALAVRA a fonte inspiradora da vida
da comunidade paroquial e de cada família (filhos).
2018-2019: CELEBRAR O EVANGELHO DA FAMÍLIA
Fazer da EUCARISTIA o centro da vida (espiritualidade)
da comunidade paroquial e da vigararia.
2019-2020: TESTEMUNHAR O EVANGELHO DA FAMÍLIA
Fazer da CARIDADE distintivo da Igreja Diocesana,
presente nos gestos quotidianos e no testemunho da alegria
nascida do encontro pessoal com Cristo.
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PROPOSTAS PASTORAIS PARA 2019-2020
Pastoral familiar
1. Aprofundamento da Pastoral Familiar paroquial, através das equipas já
formadas ou a formar, tendo sempre presente: - A preparação para o
matrimónio; - O acompanhamento dos casais jovens; - Ligação das
equipas da pastoral familiar com a catequese local; - Espiritualidade/Retiros, vicariais e diocesano.
2. Promover o contributo da família nas celebrações litúrgicas e valorizar as
bênçãos destinadas à família, contidas no Ritual próprio. Além disso, dar o
devido realce eclesial e comunitário à Festa da Sagrada Família, aos
aniversários matrimoniais, ao dia dos namorados, dia do pai, dia da mãe e
dia dos avós.
3. Acompanhar e contribuir para as iniciativas vicariais que possam vir a
realizar-se ao longo deste Ano Pastoral.
4. Criar dinâmicas vicariais e paroquiais tendo em conta o texto de preparação para o Simpósio sobre a Família que se realizará no corrente ano
pastoral.
Pastoral juvenil
A Igreja viu-se enriquecida pela experiência das Jornadas Mundiais da Juventude no Panamá e com a publicação da nova Exortação Pós-Sinodal “Christus
vivit”. Não podemos permitir que estas realidades se percam no tempo ou
fiquem esquecidas no meio da agitação ordinária da nossa vida pastoral. Tal
como nos propôs o Papa Francisco, a Pastoral dos Jovens deverá tornar-se,
cada vez mais, uma Pastoral Sinodal (CV 203-208):
- Assumir novos estilos e estratégias. Os jovens não se sentem atraídos
pelos tradicionais esquemas pastorais e reclamam alguma flexibilidade
que dê espaço à espontaneidade própria da sua idade;
- Acolher metodologias, linguagens, motivações que se revelaram realmente atraentes para aproximar os jovens de Cristo e da Igreja;
- Criar dinamismos de corresponsabilidade, reconhecendo os carismas que
o Espírito concede a cada um dos membros da Igreja, de acordo com a
respetiva vocação e missão. Ninguém deve ser colocado nem deixado
colocar-se de lado.
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Tal como nos disse o Papa Francisco (CV 209), a Pastoral dos Jovens supõe
duas grandes linhas de ação: “Uma é a busca, a convocação ao chamamento
que atraia novos jovens para a experiência do Senhor. A outra é o crescimento, o
desenvolvimento dum percurso de maturação para quantos já fizeram essa
experiência”. Deste modo:
- São os jovens os primeiros responsáveis pela convocação (primeiro anúncio) de outros jovens, através dos caminhos atraentes que só eles conhecem. Aos mais velhos compete apenas estimular os jovens e dar-lhes a
liberdade de ação para que se entusiasmem e se tornem missionários;
- A linguagem da convocação deverá ser sempre a linguagem da proximidade, optando por uma “gramática do amor” e não por uma atitude proselitista;
- No processo de crescimento (maturação), devemos ser cautelosos na
hora de apresentar abundantes conteúdos doutrinais. Apesar da necessidade de se incluir na formação a doutrina e a moral, o crescimento dos
jovens deverá assentar em dois eixos principais: o aprofundamento do
Kerigma (encontro com Deus através de Cristo morto e ressuscitado) e a
Vida Fraterna (concretizada no serviço).
Pastoral vocacional
1. Continuar a promover encontros de sensibilização vocacional e visitas
aos grupos de catequese e de jovens para uma maior consciência e aprofundamento da dimensão vocacional da vida;
2. Continuar o esforço em constituir a Pastoral Vocacional como sector ou
secretariado transversal na pastoral eclesial (paroquial, vicarial e diocesana), favorecendo alguns encontros formativos, de modo a gerar trabalho
em rede;
3. Realizar tempos e/ou vigílias de oração, procurando sublinhar a dimensão
orante-celebrativa, como lugar e tempo por excelência do encontro que
se faz escuta, acolhimento e descoberta do que Deus tem para cada um;
4. Preparar instrumentos que incentivem e ajudem a um maior dinamismo
vocacional nas comunidades cristãs com momentos de oração, textos
de reflexão, pistas para catequeses, entre outros.
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CALENDÁRIO
PASTORAL
2019/2020

SETEMBRO 2019
01 Dom Domingo XXII do Tempo Comum
V Dia Mundial de Oração pela Criação
03 Ter
19º Aniversário de Ordenação Episcopal de D. Manuel Neto Quintas
Início do Acampamento Regional (XIII ACAREG), no Vale das Almas
(até dia 08)
06 Sex EMRC - Ação de Formação “Celebrar a Vida: construção
de propostas pedagógicas” na Faculdade de Teologia da UCP,
em Lisboa (até dia 07)
Formação para Secretariados Diocesanos sobre catequeses
para a JMJ 2022, em Fátima (até dia 07)
07 Sáb Beato Vicente de Albufeira – MO; em Albufeira – Festa
Cáritas: recolha de material escolar em toda a Diocese (até dia 08)
08 Dom Domingo XXIII do Tempo Comum
12 Qui
Reunião da Comissão Permanente do Conselho Diocesano
de Pastoral (Faro)
15 Dom Domingo XXIV do Tempo Comum (Ofertório para a Pastoral
Diocesana)
16 Seg Reunião de Vigários da Vara, em Faro
21 Sáb Assembleia Diocesana (em S. Pedro do Mar - Quarteira, às 9.00h)
22 Dom Domingo XXV do Tempo Comum
27 Sex Reunião da Equipa da Capelania Universitária, às 19h, no Salão
de São Pedro de Faro
29 Dom Domingo XXVI do Tempo Comum
OUTUBRO 2019
01 Ter
Apresentação do plano catequético “Say yes” para a JMJ 2022,
nas Ferreiras, às 21h
03 Qui
Início das atividades da ACEGE com conferência “A vocação
do líder empresarial”, em Faro
05 Sáb Encontro inicial de professores de EMRC e compromisso, em Faro
(Seminário)
06 Dom Domingo XXVII do Tempo Comum
12 Sáb Formação sobre uso dos novos Meios Digitais e Sistema
Informático da Diocese
13 Dom Domingo XXVIII do Tempo Comum
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14
17

Seg
Qui

Retiro anual para o Clero (S. Lourenço do Palmeiral, até dia 18)
Missa de abertura do Ano Académico da UALG, Igreja de S. Pedro
de Faro, às 19h
18 Sex Celebração do 62º aniv. da Cáritas Diocesana do Algarve
Conferência em Tavira às 21h.
19 Sáb Peregrinação Nacional a Fátima no âmbito do Encerramento
do Ano Missionário (até 20)
20 Dom Domingo XXIX do Tempo Comum (Ofertório para as Missões)
Dia Mundial das Missões – Encerramento do Ano Missionário,
em Fátima
25 Sex Jornadas Nacionais de Catequistas “Uma catequese inovadora”,
em Fátima (até dia 27)
IV Jornadas Nacionais do Turismo, em Lisboa (até dia 26)
26 Sáb Encontro de Responsáveis Paroquiais e Vicariais da Pastoral
Familiar, no Colégio Nossa Senhora do Alto, em Faro
Retiro para Estudantes Universitários, em S. Lourenço do Palmeiral
(até dia 27)
Oficina de formação “Produção de materiais pedagógicos e
reflexão sobre metodologias e práticas pedagógicas em EMRC”,
em Silves
Jornadas Nacionais do Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência,
em Santarém
Encontro no Silêncio: Vigília de Ação de Graças
pelo Ano Missionário (Carmelo de Faro)
27 Dom Domingo XXX do Tempo Comum
(Beato Gonçalo de Lagos – em Lagos, Festa)
31 Qui
Convívio Fraterno, em S. Lourenço do Palmeiral
(até dia 03 de novembro)
NOVEMBRO 2019
01 Sex Solenidade de Todos os Santos
02 Sáb Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos
(Ofertório para o Seminário)
Missa de Sufrágio pelos Bispos do Algarve falecidos,
no Cemitério de Faro, às 15h
Início do Lausperene Diocesano (Ferreiras, às 21h)
03 Dom Domingo XXXI do Tempo Comum (Ofertório para o Seminário)
Encerramento do Convívio Fraterno (Ferreiras, às 21h)
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08 Sex

Celebração do 62º aniv. da Cáritas Diocesana do Algarve
Conferência em Loulé, às 21h
09 Sáb 1ª Sessão do Curso “Ser catequista” (Vigararias de Faro e Tavira),
no Seminário de Faro (até ao dia 10)
Encontro das Equipas Vicariais da Catequese, às 14.30h,
no Seminário de Faro
10 Dom Domingo XXXII do Tempo Comum (Ofertório para o Seminário)
Em todas as dioceses de Portugal, inicia a Semana dos Seminários
Celebração dos 50 anos da presença dos Missionários
Redentoristas no Algarve, em Lagos
12 Ter
Celebração dos 500 anos da Paróquia e Freguesia de Sagres
14 Qui
Cursilho de Cristandade de Homens, em S. Lourenço do Palmeiral
(até dia 17)
15 Sex Celebração do 50º Aniversário do Centro Infantil "O DESPERTAR"
da Cáritas Diocesana do Algarve - Sessão comemorativa no Centro
Infantil às 17h. Conferência em Faro, às 21h.
Dia do Instituto Superior de Teologia de Évora (ISTE)
Encerramento do Lausperene Diocesano (Tavira, às 21h)
16 Sáb Tomada de Posse do novo Conselho Diocesano de Pastoral,
em Faro (Assembleia Plenária)
17 Dom Domingo XXXIII do Tempo Comum – Dia Mundial dos Pobres
Celebração do 62º aniversário da Cáritas Diocesana do Algarve
e do 50º Aniversário do Centro Infantil "O DESPERTAR"
Eucaristia na Sé de Faro, presidida pelo Sr. Bispo às 12.15h,
seguida de sessão de homenagem a antigos diretores, voluntários
e funcionários (com almoço)
Encerramento do Cursilho de Cristandade de Homens
(S. Luís de Faro, às 21h)
23 Sáb Jornada Bíblica Diocesana “Para compreender as Cartas
de S. Paulo” (Centro Pastoral de Ferragudo)
Retiro para casais, em S. Lourenço do Palmeiral (até dia 24)
Pós-Convívio Fraterno, em Quelfes
Oficina de formação “Produção de materiais pedagógicos
e reflexão sobre metodologias e práticas pedagógicas em EMRC”,
em Silves
24 Dom Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo
Início da Visita Pastoral às paróquias de Aljezur, Bordeira
e Odeceixe (até dia 01 de dezembro)
25 Seg Formação Permanente do Clero no Centro Pastoral de Ferragudo
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28

Qui

29

Sex

30 Sáb

Cursilho de Cristandade de Senhoras, em S. Lourenço do Palmeiral
(até dia 01 de dezembro)
Formação Permanente para Catequistas “Missão Evangelizadora
do Catequista”, para as Vigararias de Portimão e Loulé, às 21h,
no Centro Pastoral de Pêra
Retiro para Consagrados e Consagradas, no Colégio do Alto, Faro
Encontro de Formação para Novos Ministros Extraordinários
da Comunhão
2ª Sessão do Curso “Ser catequista” (Vigararias de Faro e Tavira),
no Seminário de Faro (até dia 01 de dezembro)
Advento Jovem Diocesano

DEZEMBRO 2019
01 Dom Domingo I do Tempo do Advento
Início do novo Ano Litúrgico (A) e da Campanha do Advento
Encerramento do Cursilho de Cristandade de Senhoras
(Ferreiras, às 21h)
06 Sex Formação Permanente para Catequistas “Missão Evangelizadora
do Catequista”, para as Vigararias de Faro e Tavira, às 21h, em Altura
07 Sáb Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
Marcha e Ateliers na Zona Ribeirinha da Fuzeta (manhã)
e Eucaristia na Sé de Faro (tarde)
Celebração do 62º aniv. da Cáritas Diocesana do Algarve
Conferência em Portimão às 21h.
08 Dom Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria
Missa Estacional na Sé de Faro, às 12.15h
No âmbito da Pastoral Familiar, sugere-se a Bênção das Grávidas
09 Seg Reunião do Conselho Presbiteral
15 Dom Domingo III do Tempo do Advento
17 Ter
83º aniversário natalício do Santo Padre Francisco
Formação para weddingplanners e agentes para Matrimónios,
em Faro (Seminário)
21 Sáb Campanha 10 milhões de estrelas - um gesto pela Paz
Manifestação de rua
Acolhimento e distribuição da Luz da Paz de Belém, em Ferreiras,
às 21h
22 Dom Domingo IV do Tempo do Advento
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24 Ter
25
29

Acendimento das velas da campanha 10 milhões de estrelas
– um gesto pela paz
Qua Solenidade do Natal do Senhor
Missa Estacional na Sé de Faro, às 12.15h
Dom Festa da Sagrada Família
Dia propício para a Bênção das Famílias e celebração de Jubileus
Matrimoniais

JANEIRO 2020
01 Qua Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, (53º Dia Mundial da Paz)
Missa Estacional: Santuário da Mãe Soberana, em Loulé, às 16h
05 Dom Solenidade da Epifania do Senhor (Ofertório para a Restauração
de Igrejas)
Festa da Infância Missionária
11 Sáb Jornada Diocesana de Liturgia (Centro Pastoral de Ferragudo)
12 Dom Festa do Batismo do Senhor
18 Sáb Inicia o Oitavário de Orações pela Unidade dos Cristãos
Celebração Ecuménica pela Unidade dos Cristãos, em S. Francisco
de Faro (16h)
Ação de formação inter-diocesana para professores de EMRC,
em Vila Viçosa (até dia 19)
19 Dom Domingo II do Tempo Comum – Liturgia de S. Vicente, mártir
20 Seg Jornadas de Atualização do Clero do Sul (até dia 23)
22 Qua São Vicente, mártir – Solenidade
25 Sáb Dia Diocesano do Catequista
Encontro Diocesano de novos Acólitos
26 Dom Domingo III do Tempo Comum
Início da Semana do Consagrado (até dia 02 de fevereiro)
27 Seg Celebração do 1º Aniversário da participação na JMJ do Panamá
FEVEREIRO 2020
01 Sáb Festival Diocesano da Canção Religiosa (SDPJ)
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02 Dom Festa da Apresentação do Senhor (Ofertório para a Universidade
Católica)
Dia do Consagrado - Encontro Diocesano dos Consagrados,
em Faro (Seminário e Sé, às 12.15h)
Exercício Espirituais para sacerdotes, na Casa de S. Lourenço
do Palmeiral (até dia 07)
08 Sáb Encontro formativo para Equipas de Acolhimento Paroquial
(Past. do Turismo)
Início da Visita Pastoral às paróquias da Cidade de Faro
(até dia 23)
09 Dom Domingo V do Tempo Comum
11 Ter
Dia Mundial do Doente
Missa no Hospital de Faro, às 16h
15 Sáb 1ª Sessão do Curso “Ser catequista” (Vigararias de Portimão
e Loulé), no Centro Pastoral de Ferragudo (até ao dia 16)
VII Jornadas Diocesanas do Serviço Pastoral a Pessoas
com Deficiência, em S. Luís de Faro
16 Dom Domingo VI do Tempo Comum
20 Qui
Encontro de Diáconos Permanentes por ocasião
do 20º aniversário das primeiras ordenações
21 Sex Convívio Fraterno, em S. Lourenço do Palmeiral (até dia 24)
23 Dom Domingo VII do Tempo Comum
24 Seg Encerramento do Convívio Fraterno, em Quarteira
(S. Pedro do Mar), às 21h
26 Qua Quarta-feira de Cinzas – Inicia o Tempo da Quaresma
Missa Estacional com Imposição das Cinzas: Sé de Faro, às 21h
28 Sex Quaresma Jovem
29 Sáb Encontro diocesano de Admissão ao Catecumenado de Adultos
(em Faro)
Dia de Retiro e formação espiritual para professores,
em S. Lourenço do Palmeiral
2ª Sessão do Curso “Ser catequista” (Vigararias de Portimão
e Loulé), no Centro Pastoral de Ferragudo (até dia 01 de março)
Dia Desportivo do Acólito
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MARÇO 2020
01 Dom Domingo I da Quaresma
Encontro diocesano de Catecúmenos Adultos e Rito de Eleição
(em Faro)
05 Qui
Cursilho de Cristandade de Homens, em S. Lourenço do Palmeiral
(até dia 08)
07 Sáb XIX Jornadas Diocesanas de Ação Sócio-Caritativa
(Centro Pastoral de Ferragudo)
Encontro no Silêncio (Carmelo de Faro)
08 Dom Domingo II da Quaresma
Inicia a Semana Nacional da Cáritas
Inicia a Visita Pastoral às paróquias de Loulé (até dia 22)
Encerramento do Cursilho de Cristandade de Homens
(Ferreiras, às 21h)
09 Seg Recoleção quaresmal para o Clero (em S. Lourenço do Palmeiral,
às 10h)
13 Sex 7º Aniversário da Eleição do Papa Francisco (2013)
14 Sáb Retiro Espiritual para Catequistas, em S. Lourenço do Palmeiral
(até dia 15)
Encontro de Formação para Novos Ministros Extraordinários
da Comunhão
Pós-Convívio Fraterno, em Pêra
15 Dom Domingo III da Quaresma – Ofertório para a Cáritas
Dia Nacional da Cáritas
19 Qui
Solenidade de São José, esposo da Virgem Maria
Festa do Seminário de S. José de Faro (para o Clero)
7º Aniversário da inauguração do Pontificado do Papa Francisco
(2013)
Cursilho de Cristandade de Senhoras, em S. Lourenço do Palmeiral
(até dia 22)
22 Dom Domingo IV da Quaresma
Semana Nacional de Educação Moral e Religiosa Católica
Encerramento do Cursilho de Cristandade de Senhoras
(Ferreiras, às 21h)
24 Ter
Encontro Diocesano de EMRC do 1º ciclo no Pavilhão Arena,
Portimão
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25

27
29

Qua

Solenidade da Anunciação do Senhor
Encontro Diocesano de EMRC dos 2º e 3º ciclos no Pavilhão
Arena, Portimão
Sex Jornada Diocesana da Juventude, em Monchique (até dia 29)
Dom Domingo V da Quaresma

ABRIL 2020
05 Dom Domingo de Ramos na Paixão do Senhor - Inicia a Semana Santa
09 Qui
Missa Crismal: Sé de Faro, às 10h
Missa Vespertina da Ceia do Senhor
10 Sex Sexta-feira da Paixão do Senhor (Ofertório para os Lugares Santos)
11 Sáb PÁSCOA DO SENHOR – Vigília
12 Dom DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR
Missa Estacional: Sé de Faro, às 12h
17 Sex X ENES de EMRC, em Guimarães (até dia 18)
18 Sáb Encontro mistagógico diocesano para os neófitos adultos
batizados na Vigília Pascal
Encontro Diocesano dos Convívios Fraternos
19 Dom Domingo II da Páscoa ou da Divina Misericórdia
25 Sáb Encontro Inter-diocesano dos Consagrados (Évora, Beja e Algarve),
em Silves
Vigília de Oração pelas Vocações, na Sé de Faro, às 21h
26 Dom Domingo III da Páscoa
Festa Grande de Nossa Senhora da Piedade (Mãe Soberana),
em Loulé
Inicia a 57ª Semana de Oração pelas Vocações
29 Qua Exercícios Espirituais para Diáconos e suas esposas,
em S. Lourenço do Palmeiral (até 02 de maio)
MAIO 2020
01 Sex Encontro diocesano dos Acólitos, em Pechão e Conceição de Faro
(até dia 02)
02 Sáb Inicia o Encontro Nacional do Fátima Jovem (até dia 03)
Bênção dos Finalistas da Universidade do Algarve
(Largo da Sé de Faro, às 17h)
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Dom Domingo IV da Páscoa – Ofertório para o Instituto de Sustentação
do Clero
Dia Mundial de Oração pelas Vocações e Domingo do Bom Pastor
09 Sáb Encontro Diocesano de crianças e adolescentes da Catequese
10 Dom Domingo V da Páscoa - Inicia a Semana da Vida
14 Qui Encontro diocesano dos Centros Sociais Paroquiais
17 Dom Domingo VI da Páscoa
22 Sex XX Inter-escolas 1º ciclo de EMRC, em Fátima
23 Sáb Ultreia Diocesana do Algarve, em Portimão, às 15h
24 Dom Solenidade da Ascensão do Senhor
(Ofert. para os Meios de Comunicação Social)
25 Seg Conselho Presbiteral (Faro)
30 Sáb Simpósio da Família
31 Dom Solenidade de Pentecostes (Ofertório para a Igreja Diocesana)
Missa Estacional com Sacramento da Confirmação: Sé de Faro,
às 18h

03

JUNHO 2020
02 Ter Reunião de Vigários da Vara (Faro)
07 Dom Solenidade da Santíssima Trindade
08 Seg Dia Diocesano do Clero (organiza Vig. de Loulé)
11
Qui Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo
13 Sáb Assembleia Plenária do Conselho Diocesano de Pastoral
(S. Lourenço do Palmeiral)
14 Dom Domingo XI do Tempo Comum
19 Sex Solenidade do Sagrado Coração de Jesus
32º Aniversário da Ordenação Episcopal de D. Manuel Madureira
Dias
21 Dom Domingo XII do Tempo Comum
27 Sáb 16º Aniversário da tomada de posse de D. Manuel Neto Quintas
(2004)
Reunião final de professores de EMRC, em Faro (Seminário)
28 Dom Domingo XIII do Tempo Comum
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JULHO 2020
04 Sáb Passeio Diocesano dos Catequistas
Encontro no Silêncio (Carmelo de Faro)
05 Dom Domingo XIV do Tempo Comum
11
Sáb Reunião de Equipas Vicariais da Catequese
12 Dom Domingo XV do Tempo Comum
19 Dom Aniversário da Dedicação da Igreja Catedral – Solenidade na Sé
de Faro
Missa Estacional na Sé, às 12.15h
26 Dom Domingo XVII do Tempo Comum
AGOSTO 2020
02 Dom Domingo XVIII do Tempo Comum
09 Dom Domingo XIX do Tempo Comum
15 Sáb Solenidade da Assunção da Virgem Santa Maria
16 Dom Domingo XX do Tempo Comum
22 Sáb Virgem Santa Maria, Rainha, MO – Solenidade no Carmelo
do Patacão
23 Dom Domingo XXI do Tempo Comum
27 Qui 71º Aniversário natalício de D. Manuel Neto Quintas
SETEMBRO 2020
13 a 20
Congresso Eucarístico Internacional, em Budapeste
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