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INTRODUÇÃO 
1. O exercício da caridade é constitutivo do ser e da missão da Igreja. Refletir sobre a caridade  

é entrar no coração da vida cristã. “Para a Igreja, a caridade não é uma espécie de atividade de 

assistência social que se poderia mesmo deixar a outros, mas pertence à sua natureza, é expressão 

irrenunciável da sua própria essência.” (Deus caritas est 25).” Agora, permanecem estras três 

coisas: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior de todas é a caridade”. (1Cor 13, 13) 
 

2. Princípios que fundamentam e motivam o exercício da caridade. 

 a) O ser humano é redimido pelo amor (Spe Salvi 26). O ser humano sente-se salvo quando 

se sente amado; por isso o amor deve estar presente em todas as dimensões da ação pastoral da 

Igreja. Todos precisamos de um amor absoluto e incondicionado. Só o amor redime a pessoa e 

transforma a sociedade. 
 

 b) O exercício da caridade é tarefa da comunidade cristã. “O amor do próximo, radicado 

no amor de Deus, é um dever antes de mais para cada um dos fiéis, mas é-o também para a 

comunidade eclesial inteira, e isto a todos os seus níveis: desde a comunidade local passando pela 

Igreja particular até à Igreja universal na sua globalidade” (Deus caritas est 20).  
 

 c) O exercício da caridade supõe uma organização. Na basta o voluntarismo individual; 

supõe a gratuidade, a vida feita dom, mas requer uma dimensão orgânica. “A Igreja também 

enquanto comunidade deve praticar o amor. Consequência disto é que o amor tem necessidade 

também de organização enquanto pressuposto para um serviço comunitário ordenado.” (Deus 

caritas est 20). 
 

 d) O exercício da caridade exige uma sólida espiritualidade (Deus caritas est 19). “Todos os 

homens sentem o impulso interior para amar de maneira autêntica: amor e verdade nunca 

desaparecem de todo neles, porque são a vocação colocada por Deus no coração e na mente de 

cada homem.” (Caritas in veritate 1). O Espírito Santo é a força que transforma o coração da 

comunidade eclesial. “De facto, o Espírito é aquela força interior que harmoniza seus corações com 

o coração de Cristo e leva-os a amar os irmãos como Ele os amou, quando Se inclinou para lavar os 

pés dos discípulos” (Deus caritas est 19). Uma espiritualidade integradora, nem intimista nem 

individualista. “Evangelizadores com espírito quer dizer evangelizadores que rezam e trabalham. 

(…) Ao mesmo tempo, «há que rejeitar a tentação duma espiritualidade intimista e individualista, 

que dificilmente se coaduna com as exigências da caridade, com a lógica da encarnação». Há o risco 

de que alguns momentos de oração se tornem uma desculpa para evitar de dedicar a vida à missão, 

porque a privatização do estilo de vida pode levar os cristãos a refugiarem-se nalguma falsa 

espiritualidade.” (Evangelii Gaudium 262). 
 

 e) O pobre como sacramento de Cristo (CIC 1397). O sacramento da Eucaristia não se pode 

separar do sacramento do pobre. A Eucaristia tem uma dimensão social, tal como a solidariedade 

humana tem uma dimensão eucarística. As obras de misericórdia estão no coração da celebração 

da Eucaristia. É fundamental a compreender e viver a unidade entre fé-rito-vida. “Saboreaste o 

sangue do Senhor e não reconheces sequer o teu irmão. Desonras esta mesa, se não julgas digno 

de partilhar o teu alimento aquele que foi julgado digno de tomar parte nesta mesa. Deus libertou-

te de todos os teus pecados e chamou-te para ela; e tu nem então te tornaste mais misericordioso”. 

(São João Crisóstomo). Há que tornar tão fácil o nosso ato de fé sobre a presença de Cristo no pobre 

e no marginal como o é na sua presença no pão e vinho consagrados. Os atos de caridade fraterna 

devem ser vividos como um gesto eucarístico.  
 

3. Eucaristia, Igreja e Caridade são três realidades intrinsecamente relacionadas e inseparáveis.  
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A.   OBJETIVO GERAL 
Promover uma Igreja Diocesana que vive a caridade na alegria da misericórdia, consciente de que 

o exercício da caridade é próprio do ser da Igreja e está alicerçado no seguimento de Jesus. 
Porquê? Porque Jesus, que lavou os pés aos seus discípulos, convida-nos a segui-lo e 

a viver em atitude de serviço, ajuda e acompanhamento da pessoa humana, 

considerada em todas as suas dimensões, com atenção especial às mais fragilizadas. 

Esta opção é a força moral da intervenção cristã na sociedade. 
 

B.   LEMA 
Dai-lhes vós mesmos de comer (Mc 6, 37) 

Esta ordem de Jesus surge ao ver a multidão cansada e faminta, ao verificar que a 

noite estava a chegar. E hoje, como vemos o povo que nos foi confiado, em que 

condições se encontra? Procurar respostas para estas interrogações é o que se 

pretende com esta proposta pastoral.  
  

C.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
         1. Levar Jesus Cristo, o rosto do amor, a todos os “feridos da vida”. 

         2. Aprender com Maria a prontidão e a vocação como serviço aos outros. 

         3. Imitar Santa Joana, modelo no amor aos pobres 
 

D. OPERACIONALIZAÇÃO 

 1. Até ao Natal 

Desafio 1 – Onde está o teu irmão? (Gn 4, 9) 

Identificar e reconhecer as novas pobrezas na sua complexidade, nomeadamente aquelas que 

moram ao nosso lado e que não integram as estatísticas oficiais, uma vez que a Tradição da Igreja 

reconhece nos pobres o sacramento de Cristo. 
 

ENQUADRAMENTO BÍBLICO 
34Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram 

como ove-lhas sem pastor. Começou, então, a ensinar-lhes muitas coisas. 35A hora já ia 

muito adiantada, quando os discípulos se aproximaram e disseram: «O lugar é deserto e 

a hora vai adiantada. 36Manda-os embora, para irem aos campos e aldeias comprar de 

comer.» Mc 6, 34-36 
 

Linhas de Ação a nível diocesano 

1. Assumir e valorizar a temática da presente proposta pastoral em retiros, recoleções e 

caminhada de Advento. 

2. Criar um observatório de análise da realidade e entrar em parcerias com outras instituições 

com este objetivo, a fim de ajudar as comunidades cristãs a conhecer a realidade social e a 

atuar em consequência. 

3. Promover o estudo do evangelho de Marcos em ordem à compreensão de que o exercício 

da caridade está alicerçado no seguimento de Jesus. 

4. Valorizar o papel dos movimentos apostólicos de intervenção pública. 

5. Conhecer a ação socio caritativa da Igreja na nossa diocese através do levantamento de 

estruturas, grupos e pessoas envolvidas. 

6. Reforçar o acompanhamento local dos grupos socio caritativos existentes e a sua pedagogia 

de ação. 



PROGRAMA PASTORAL 2017-2018 

4 

 

7. Promover formação certificada para os trabalhadores dos Centros Sociais Paroquiais.  
   

Linhas de Ação a nível arciprestal 

1. Promover uma manhã de estudo para os agentes de pastoral sobre a Leitura Crente da 

Realidade e a Pastoral da Caridade. 
   

Linhas de Ação a nível paroquial 

1. Olhar com misericórdia samaritana as várias expressões de pobreza existentes na paróquia, 

mobilizando pessoas e recursos para cuidar das pessoas e intervir nas situações. 

2. Dinamizar a reflexão com grupos de adultos (com os existentes ou a criar) sobre a pastoral 

da caridade e a sua relação com a Eucaristia. (ao longo do ano). 
 

 2. No Natal à Páscoa 

Desafio 2 – Jesus viu a multidão e teve compaixão deles (Mc 6, 36) 

Impulsionar o seguimento de Jesus, rosto misericordioso do Pai, que realiza uma ação concertada 

em que intervêm muitos colaboradores, com funções diversas e momentos diferentes; assim sacia 

as fomes sofridas: pastoral organizada. 
  

ENQUADRAMENTO BÍBLICO 
37Jesus respondeu: «Dai-lhes vós mesmos de comer.» Eles disseram-lhe: «Vamos 

comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer?»  38Mas Ele perguntou: 

«Quantos pães tendes? Ide ver.» Depois de se informarem, responderam: «Cinco pães e 

dois peixes.» 39Ordenou-lhes que os mandassem sentar por grupos na erva verde. 40E 

sentaram-se, por grupos de cem e cinquenta. Mc 6, 37-40 
 

Linhas de Ação a nível diocesano 

1. Assumir a vida pastoral diária como ação concertada dos nossos esforços em ordem a que 

Jesus, o Bom Pastor, realize a sua missão salvadora.  

2. Assumir e valorizar a temática da presente proposta pastoral em retiros, recoleções e 

caminhada de Quaresma. 

3. Dinamizar o estudo do evangelho de Marcos em ordem à concretização do seguimento de 

Jesus de modo esclarecido e comprometido. 

4. Divulgar modelos de caridade cristã, nomeadamente Santa Joana Princesa, criando 

materiais de apoio para o efeito. 
 

Linhas de Ação a nível arciprestal 

1. Organizar uma sessão de formação sobre a Doutrina Social da Igreja para todos os agentes 

de pastoral do arciprestado. 

2. Promover as “24 horas para o Senhor” a partir da relação intrínseca entre caridade e 

eucaristia. 
 

Linhas de Ação a nível paroquial 

1. Animar a reflexão dos grupos sobre a pastoral da caridade e a sua relação com a Eucaristia. 

(ao longo do ano). 

2. Sensibilizar os membros da comunidade cristã para o sentido da renúncia quaresmal e do 

contributo penitencial, fruto da generosidade e atenção solícita aos mais fragilizados.  

3. Recuperar a memória de pessoas da comunidade que assumiram a caridade como estilo e 

compromisso de vida. 
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 3. Da Páscoa ao Corpo de Deus 

Desafio 3 – Fazei isto em memória de mim (1Cor 11, 24) 

Articular a relação entre a espiritualidade e a caridade operativa através da oração, da eucaristia e 

da leitura crente da realidade, sublinhando a intrínseca unidade entre fé-rito-vida, para que cada 

fiel cristão seja pão repartido para a vida do mundo. 
 

ENQUADRAMENTO BÍBLICO 
41Jesus tomou, então, os cinco pães e os dois peixes e, erguendo os olhos ao céu, 

pronunciou a bênção, partiu os pães e dava-os aos seus discípulos, para que eles os 

repartissem. Dividiu também os dois peixes por todos. 42Comeram até ficarem 

saciados. 43E havia ainda doze cestos com os bocados de pão e os restos de peixe. 44Ora 

os que tinham comido daqueles pães eram cinco mil homens. Mc 6, 41-44 
 

Linhas de Ação a nível diocesano 

1. Criar um guião para a recitação comunitária do terço que evidenciem Maria como discípula 

fiel de Jesus. 

2. Assumir e valorizar a temática da presente proposta pastoral em retiros e recoleções. 

3. Aprofundar a dimensão social da Eucaristia. 

4. Realizar o Congresso Eucarístico e celebrar o Dia da Igreja Diocesana. 
  

Linhas de Ação a nível arciprestal 

1. Celebrar a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo a nível arciprestal com todas 

as paróquias, discernindo as condições de preparação da mesma. 
 

Linhas de Ação a nível paroquial 

1. Praticar, sempre que possível, as obras de misericórdia, sobretudo espirituais, situando-as 

no contexto sociocultural que vivemos.  

2. Implementar e dinamizar o apadrinhamento de crianças/famílias em situação de 

necessidade, através dos grupos de animação missionária e institutos presentes na diocese. 

3. Animar a reflexão dos grupos sobre a pastoral da caridade e a sua relação com a Eucaristia, 

como preparação próxima dos delegados paroquiais ao Congresso Eucarístico. 
 

 4. Ao longo de todo o ano 

Desafio 4 – A caridade pastoral 

Promover a caridade pastoral como critério identificador do ser e da missão dos agentes de 

pastoral, particularmente dos ministros ordenados, que expressam desse modo o ser e o agir de 

Jesus, Bom Pastor, que se fez próximo de todos, nomeadamente dos mais fragilizados, e sejam 

testemunhas do Evangelho da alegria na Igreja em saída missionária. 
 

Linhas de Ação a nível diocesano 

1. Fazer da caridade o nosso modo de vida quotidiano (acolhimento, linguagem) e de 

relacionamento pastoral (discernimento, critérios). 

2. Combater todas as expressões de funcionalismo religioso. 

3. Implementar um serviço de acompanhamento dos sacerdotes e diáconos em situações de 

fragilidade, nomeando um sacerdote para essa missão. 

4. Promover a formação permanente do clero segundo o modelo de tertúlia mensal (manhã). 
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5. Acompanhar as comunidades paroquiais envolvidas em dinâmica de conversão pastoral das 

suas estruturas e dos seus membros mais ativos, criando a equipa da coordenação pastoral 

diocesana para o efeito. 

6. Gerir os bens económicos como um serviço à missão da Igreja-Caridade. 

7. Dinamizar, manter e aplicar o Fundo Diocesano de Emergência Social. 
  

Linhas de Ação a nível arciprestal 

1. Revitalizar as reuniões mensais do clero como ocasião de encontro, oração, estudo, 

reflexão, partilha e convívio entre os sacerdotes e diáconos do arciprestado.  
 

 Linhas de Ação a nível paroquial 

1. Dinamizar o envolvimento de leigos na condução corresponsável dos processos de pastoral 

paroquial através de reconhecimento efetivo e estável dos mesmos pelo bispo diocesano. 

2. Valorizar, dinamizar e formar as pessoas que integram conselhos paroquiais de pastoral e 

económicos para que saibam gerir os bens económicos com espírito evangélico. 

3. Organizar a pastoral da caridade na paróquia, aproveitando o dinamismo criado com os 

grupos de reflexão. 

 

E.    CALENDÁRIO 
 5 de Outubro  Jornada de Estudos Pastorais:  

 19 de Novembro 1º Dia Mundial dos Pobres 

 25 de Novembro Jornada Arciprestal: 

    Leitura Crente da Realidade e a Pastoral da Caridade. 

 3 de Fevereiro  Formação Arciprestal sobre Doutrina Social da Igreja 

 9/10 de Março “24 horas para o Senhor” com a temática deste programa pastoral. 

 12 de Maio  Dia de Santa Joana Princesa 

 31 Maio-3 Junho        Congresso Eucarístico 

                                        31     Corpo de Deus – expressão arciprestal 

                                        01     Jornada de oração – expressão paroquial 

                                        02     Congresso Eucarístico Diocesano - expressão diocesana 

                                        03     Encerramento / Dia da Igreja Diocesana 

 

F. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Bento XVI, Carta Encíclica Deus caritas est, 2005 
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 Francisco, Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, 2013  

 Conselho Pontifício ‘Justiça e Paz’, Compêndio da Doutrina Social da Igreja, 2005 

 Comissão Episcopal da Pastoral Social, Serviços paroquiais de acção social, 2011 

 Diocese de Aveiro, II Sínodo Diocesano de Aveiro 1990-1995, 1995, págs. 50-58; 112-123;  

 Diocese de Aveiro, Ser a Igreja da Caridade, 2009  

 AAVV, DOCAT - Como agir?, Paulus Editora, 2016 

 José Dias da Silva, Em nome de Jesus Cristo. Uma formação em DSI, Paulinas, 2007 


