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DE ONDE VIMOS? 
QUADRIÉNIO PASTORAL: 

A ALEGRIA DO EVANGELHO É A NOSSA MISSÃO
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POR ONDE VAMOS? 
2019|2020 – 2020| 2021 –

2021|2022: 

Um triénio pastoral 
para a (re)iniciação cristã: 
Como os ramos na videira
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DA ALEGRIA À 
ALEGORIA DA 
COMUNHÃO: 

UM TEXTO INSPIRADOR
A ALEGORIA DA VIDEIRA VERDADEIRA: JO 15,1‐11
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A alegoria da videira 
verdadeira: 
Jo 15,1‐11

1. Uma alegoria e não uma parábola
2. Uma videira e não uma vinha
3. Uma relação amorosa, íntima e vital
4. Uma alegoria joanina próxima 
de uma imagem paulina
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5. Uma alegoria para os sacramentos 
iniciação cristã
5.1. Somos “enxertados” na videira 
(ou na oliveira verdadeira – Rm 11,17‐20), 
pelo BATISMO. Este é o sacramento que nos dá acesso 
àquele âmbito santo, no qual permanecemos (moramos) 
em Deus e Ele permanece (habita) em nós. 

5.2. O discurso da videira alude ao novo vinho, 
a que se referira em Caná, 
e que Jesus nos oferece na EUCARISTIA. 

5.3. A seiva que dá vida sugere‐nos a ação 
do Espírito Santo, a partir do mais íntimo 
de nós mesmos, no sacramento da CONFIRMAÇÃO. 
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da comunhão 
e da missão: 
permanecer 
para dar fruto

7. O desafio 
pastoral: 
cuidar para 
frutificar
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LINHA DE 
FORÇA 

PARA A AÇÃO 
PASTORAL 

DESTE TRIÉNIO: 

“O mandamento missionário do Senhor 

inclui o apelo ao crescimento da fé 

[e] o primeiro anúncio deve 

desencadear um caminho 

de formação e de amadurecimento” 
(EG 160).  
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OBJETIVO PASTORAL
COM VISTA À JMJ 2022

Promover uma renovada 
iniciação cristã, 
unitária, coerente, 
aprofundada, 
em íntima ligação com 
os sacramentos 
e com o mistério de Deus.
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PROPOSTA
EM TRÊS TEMPOS
2019|2020: O BATISMO |DEUS PAI | LEMA: TODOS FILHOS DE DEUS
2020|2021: A EUCARISTIA | JESUS CRISTO | 
2021|2022: A CONFIRMAÇÃO| O ESPÍRITO SANTO |
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2019/2020
O BATISMO

DEUS PAI

2021/2022
A CONFIRMAÇÃO

O ESPÍRITO 
SANTO

2020/2021
A EUCARISTIA
JESUS CRISTO
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LOGÓTIPO DO TRIÉNIO
PASTORAL: 
MEMÓRIA DESCRITIVA
▪ Os títulos são da cor da terra, o húmus da videira.
▪ O título do lema do triénio tem um corpo maior.
▪ O subtítulo do ano pastoral 2019/2020 tem um corpo menor.
▪ A árvore tem menos acentuada a forma de cruz, 

mas tem os braços abertos,   sugerindo o abraço do Pai.
▪ Os frutos são de duas cores, como as uvas (verdes e tintas); 

essas cores são comuns a algumas cores da rosácea.
▪ São sete os frutos, apontando para o setenário sacramental e outros 

setenários da vida cristã
▪ Os ramos da árvore de algum modo sugerem caminhos abertos ou 

uma espécie de rios de água...  que fluem do coração daquele que 
crê...

▪ A cor dominante do fundo é "cor‐de‐vinho".
▪ Inclui como que um "selo" muito discreto, com a rosácea do logótipo 

do plano anterior e a referência à "Diocese do Porto". 
Ideia de continuidade. Fica a marca indelével do dinamismo 
despertado pelo anterior plano.
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PÓRTICO
AO PLANO
PASTORAL
2019 | 2020



1.
NOVO PLANO PARA
UM NOVO TRIÉNIO
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1. Novo plano para um novo triénio
▪ Enquadramento do triénio na sequência do quadriénio pastoral: 

✔Formar para reforçar a identidade cristã. 

✔Cuidar das raízes para frutificar. “Cuidar das próprias raízes 

porque das raízes vem a força que vos vai fazer crescer, 

florescer e frutificar” (CV 186). 

✔Proposta de uma reiniciação cristã.
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2.
O MEU PAI É O
AGRICULTOR
VALORIZAR A FIGURA DO PAI
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2. O meu Pai é o 
agricultor

▪ Valorizar a pessoa divina do Pai ‘o agricultor’.

▪ Despertar a consciência filial dos batizados (RB, Prel. IC, n2)
e a colaboração humana com a graça divina.

▪ O lema 2019|2020: “Todos filhos de Deus” destina‐se
a dar um mais amplo horizonte missionário,
que nunca pode ser perdido de vista.

▪ “Ninguém pode ter a Deus por Pai, se não tem a Igreja como mãe"
(São Cipriano De cathol. Ecc. Unitate, 6): acentuar a paternidade divina
e a maternidade eclesial: “a mãe Igreja que, toda ela, gera a todos
e a cada um”(RB, Prel. Bat.Crianças, n.º2)

▪ Reforçar a importância da oração dominical na oração pessoal
e comunitária.
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3.
BATIZADOS
PORQUE AMADOS POR
DEUS
A GRAÇA DO BATISMO
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3. Batizados porque amados por Deus
▪ Batismo: graça e não direito. Ninguém se auto‐batiza.

▪ Batismo: graça recebida para ser correspondida, ao longo da vida. 
“Como acontece com uma semente cheia de vida, este dom ganha raízes 
e dá fruto no terreno alimentado pela fé” (Papa Francisco, Audiência, 11.04.2018).

▪ Batismo, como porta da vida cristã, “porta da vida e do Reino” (RB, Prel. 3), 
sacramento de iniciação: início de um caminho que dura a vida inteira: 
pede consciencialização, formação, aprofundamento, dinamismo missionário. 
“Os fiéis leigos não são simplesmente «agricultores» que trabalham na vinha, 
mas são parte da mesma vinha» (ChL8). São ramos da videira verdadeira, que é Cristo. 
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Batismo e o seu duplo efeito: 
filiação divina e inserção na Igreja (RB, Prel.4). 

▪ Somos «família de Deus». Dar dimensão

familiar a toda a ação pastoral, de modo

que todos se sintam na Igreja como em

sua casa e a Paróquia se torne

verdadeiramente “a própria Igreja, que

vive no meio das casas dos seus filhos e

filhas” (ChL, 26).

Filiação 
divina

• A Igreja não é um optativo.

• Lugar matricial da vivência e da

experiência cristã.

• Ninguém se faz cristão em laboratório.

Inserção 
na Igreja
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“A dimensão comunitária não é apenas 

uma moldura, um contorno, 

mas constitui parte integrante 

da vida cristã, do testemunho 

e da evangelização. 

A fé nasce e vive na Igreja. 

No Batismo, as famílias celebram 

a incorporação de um novo membro 

a Cristo e ao seu Corpo, que é a Igreja” 
(Papa Francisco, Audiência, 15.1.2014).
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4. 
HABITANTES QUE
AJUDAM A HABITAR
IGREJA, CASA EM RECONSTRUÇÃO, EM RENOVAÇÃO. 
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25

▪ Permanecer significa “habitar”.

▪ Habitar a Igreja, como nossa casa, 

sempre em construção, 

em processo de embelezamento. 

Ecclesia sempre reformanda…



ALGUNS
DESAFIOS

MISSIONÁRIOS

1. Fazer da procura do bem do próximo o seu próprio caminho
de salvação. Ser cristão é não só abrir‐se aos outros, em Igreja,
mas empenhar‐se na «sorte» de todos!

2. Empenho geral dos cristãos mais conscientes nas tarefas da
iniciação cristã: não tanto batizar os convertidos, mas
converter os batizados.

3. Valorizar o Batismo, como “porta da vida e do Reino”
implica também valorizar o acolhimento: um estilo amável,
afável e acolhedor. Criar Equipas de Acolhimento. Igrejas de
portas abertas (EG 46;47).

4. Sair à procura dos afastados. Conjugar os cinco verbos da EG
24: Primeirear, envolver‐se, acompanhar, frutificar e festejar.
Converter‐se numa Igreja que convida: “Vinde e vede” (Jo
1,39).
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ALGUNS
DESAFIOS

MISSIONÁRIOS

5. Criar Equipas pastorais de Batismo.

6. Apostar decididamente na formação cristã. 
Oferecer percursos personalizados. 

7. Superar o hiato pastoral que medeia o tempo entre a 
celebração do batismo de bebés e o início da catequese.

8. Criar centro catecumenal em todas as vigararias.
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5. 
UM BATISMO
DE REGENERAÇÃO
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Um batismo 
de regeneração

O sentido de um prefixo “re”… regeneração, renascimento, 
continuidade, integração progressiva. 
Um sacramento para a vida inteira. 
A iniciação cristã é um processo permanente…

O “nome” dado no Batismo [Rito de acolhimento] implica 
identidade, singularidade, vocação, missão, direitos e 
deveres, uma resposta pessoal. 
Dimensão vocacional transversal a toda a pastoral: seguir 
Jesus, cada um por seu próprio caminho (GE 11; LG 11).
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6. 
A JEITO DE APELO
SANTIDADE E MISSÃO
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▪ As duas vocações universais que brotam da raiz batismal: 
batismo: santidade e missão. 

▪ A missão como um caminho de santidade. 
Batizados e enviados! 

▪ Santificar o mundo. Santificar‐se no mundo.

▪ Do discípulo evangelizado ao discípulo evangelizador. 

▪ De um grupo de «aderentes», a verdadeiros discípulos do 
Senhor!

▪ As três dimensões estruturantes da Pastoral (Anúncio, 
Liturgia e Caridade) são chamadas a promover a abertura à 
fé e a resposta pessoal numa mais sólida adesão à Pessoa de 
Jesus Cristo.
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/

Em jeito de 
conclusão, fazer 
a transição do 
anterior plano 
diocesano e…

Continuar como 
Igreja em saída, 
missionária

Insistir na 
formação de 
todos os que já 
são membros, 
para sermos, 
efetivamente, 
Igreja.
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/

Em jeito de 
conclusão, fazer a 

transição do anterior 
plano diocesano e…

Continuar como 
Igreja em saída, 
missionária

Insistir na formação 
de todos os que já 
são membros, para 

sermos, 
efetivamente, Igreja.
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/

Em jeito de 
conclusão, fazer a 

transição do 
anterior plano 
diocesano e…

Continuar como 
Igreja em saída, 
missionária

Insistir na 
formação de todos 

os que já são 
membros, para 

sermos, 
efetivamente, 

Igreja.
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OBJETIVOS
E PROPOSTAS PASTORAIS
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Pastoral do 
anúncio 
da Fé

Pastoral da 
celebração 

da Fé

Pastoral 
da Caridade

Pastoral 
Comunitária
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OBJETIVOS E PROPOSTAS:
PASTORAL DO ANÚNCIO DA FÉ

CRESCER NA FÉ BATISMAL, 

ATRAVÉS DE UMA RENOVADA INICIAÇÃO CRISTÃ, 

UNITÁRIA E COERENTE, 

NUM CAMINHO DE FORMAÇÃO E AMADURECIMENTO.
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A evangelização em três etapas

A. Missionária 
(primeiro anúncio, conversão inicial)

B. Catequética ou iniciação cristã

C.  Pastoral do Aprofundamento da fé 
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PASTORAL DO ANÚNCIO DA FÉ
A. Missionária

1. Aproveitar o potencial evangelizador dos encontros de preparação para o
batismo, aliando o acolhimento afável ao discernimento em comum, tendo
sempre em vista a proposta de um percurso de integração comunitária e a
redescoberta do sentido cristão do Batismo.

2. Favorecer e aproveitar o potencial evangelizador das crianças, no seio da
família e no ambiente escolar.

3. Envolver as famílias, na raiz e no processo da iniciação cristã e do
crescimento na fé dos filhos, de modo que também os pais cresçam com os
filhos, na experiência comunitária da fé.
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PASTORAL DO ANÚNCIO DA FÉ
A. Missionária

4. Acompanhar os pais e as crianças batizadas até à sua inscrição na catequese, promovendo
iniciativas que aproximem e integrem as famílias, na vida da comunidade, nomeadamente através
da sinalização e celebração dos aniversários de Batismo.

5. Contactar e procurar pessoalmente os pais dos batizados que não inscrevem os seus filhos na
catequese e todos aqueles que desertaram da vida comunitária.

6. Propor, em contexto escolar, atividades, que ajudem a conhecer as manifestações culturais,
artísticas e simbólicas, relacionadas com o Batismo, situadas na área geográfica da comunidade
educativa, através de websites, exposições de fotografias, vídeos ou outros meios adequados.

7. Desenvolver as múltiplas formas de primeiro anúncio, propondo e proporcionando experiências
de descoberta e encontro com Cristo, sem esquecer o testemunho como primeira, e às vezes, única
forma de evangelização.
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PASTORAL DO ANÚNCIO DA FÉ
B. Catequética ou iniciação cristã
8. Dinamizar, a nível vicarial, o Catecumenado, para os não batizados, aproveitando,
adaptando e enriquecendo as experiências iniciadas ou consolidadas em vários
lugares da Diocese.

9. Desenvolver, a nível paroquial, inter‐paroquial ou vicarial, ou em outros âmbitos
pastorais, itinerários de tipo catecumenal e de renovação cristã, em ordem à
reiniciação dos simplesmente batizados, sejam eles crianças, adolescentes, jovens
ou adultos.

10. Realçar a dimensão catecumenal da catequese da infância e da adolescência, de
modo a favorecer a experiência feliz do encontro com Cristo, a iniciação à vida
litúrgica, a integração progressiva na vida comunitária e o compromisso missionário
de todos os batizados.
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PASTORAL DO ANÚNCIO DA FÉ
B. Catequética ou iniciação cristã
11. Dar uma dimensão iniciática, vocacional e missionária à pastoral comos
adolescentes e jovens, aproveitando as propostas pastorais, no âmbito da
preparação das próximas jornadas mundiais da juventude, cujo tema é “Maria
levantou‐se e partiu apressadamente” (Lc 1, 39).

Para este ano 2019/2020, os jovens são convidados a acolher o desafio de Jesus ao filho único da
viúva de Naim “Jovem, eu te digo: levanta‐te” (cf. Lc 7, 14 e Christus vivit 20).
No ano seguinte (2020/2021), permanecerá o imperativo de Jesus a Paulo, segundo o relato do
próprio Apóstolo: “Levanta‐te! Eu te constituo testemunha do que viste” (At 26, 16).
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PASTORAL DO ANÚNCIO DA FÉ
B. Catequética ou iniciação cristã

12. Proporcionar um itinerário diversificado, de dimensão catecumenal,
à preparação dos noivos, sublinhando o nexo entre o Matrimónio e o
Batismo e os outros sacramentos e acentuando a dimensão vocacional e
missionária do matrimónio cristão.

13. Promover a formação cristã, o discernimento e acompanhamento
espiritual dos adolescentes e jovens, em contexto paroquial e em
contexto universitário.

14. Dar corpo a um coeso processo de catequese de adultos.
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PASTORAL DO ANÚNCIO DA FÉ
C. Aprofundamento da Fé

15. Promover, ao longo do ano pastoral, uma adequada catequese
sobre o mistério da paternidade divina e da maternidade da Igreja, a
partir do Batismo.

16. Propor uma ampla reflexão sobre o Sacramento do Batismo e a
identidade cristã, nos vários âmbitos da formação e da celebração.

17. Habilitar os fiéis para que se tornem interlocutores válidos de uma
proposta do sentido cristão da vida, no diálogo com os mais distantes,
diferentes e indiferentes.
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OBJETIVOS E PROPOSTAS:
PASTORAL DA CELEBRAÇÃO DA
FÉ
DESENVOLVER A CONSCIÊNCIA 

E A EXPERIÊNCIA DA FILIAÇÃO DIVINA 

E O SENTIDO DE PERTENÇA ECLESIAL, 

PARA FAZER FRUTIFICAR O BATISMO

NUM CAMINHO DE SANTIDADE. 
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PASTORAL DA CELEBRAÇÃO DA FÉ
18. Conhecer e aplicar, com realismo pastoral, o Ritual da Iniciação
Cristã dos Adultos.

19. Criar ou recriar as Equipas de Acolhimento, para manter abertas as
Igrejas, por períodos mais largos de tempo.

20. Criar Equipas de Acolhimento, para receber com simpatia aqueles
que acorrem às celebrações, nomeadamente às do Batismo, da
Eucaristia, do Matrimónio e das Exéquias, de modo a desenvolver na
comunidade eclesial um estilo amável, afável e acolhedor e a favorecer
a criação de um clima celebrativo condigno.
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PASTORAL DA CELEBRAÇÃO DA FÉ

21. Criar ou renovar as Equipas de Batismo, que assegurem uma
adequada preparação, uma digna celebração e um sucessivo
acompanhamento das famílias.

22. Implicar e corresponsabilizar a comunidade inteira, na
admissão, celebração e compromisso do batismo.
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PASTORAL DA CELEBRAÇÃO DA FÉ
23. Cuidar do anúncio da Palavra, da beleza e da harmonia das celebrações de
todos os sacramentos, de modo que estas sejam, em si mesmas,
evangelizadoras, mesmo para aqueles que participam ocasionalmente em
celebrações de batismos, festas da catequese, matrimónios ou exéquias.

24. Valorizar e articular a estreita relação entre o Batismo e os outros
sacramentos da iniciação cristã (Confirmação e Eucaristia).

25. Investir na «pastoral da oração», como meio de crescimento na relação
filial com Deus Pai. Neste espírito, valorizar a o Pai‐Nosso, na oração pessoal,
familiar e litúrgica.
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OBJETIVOS E PROPOSTAS:
PASTORAL DA CARIDADE
SUSCITAR UM RENOVADO DINAMISMO DE EMPENHAMENTO 

NA RESPOSTA HUMANA AO AMOR DIVINO, 

SAINDO DE SI MESMO E EMPENHANDO‐SE 

NA «SORTE» DE TODOS.
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PASTORAL DA CARIDADE
26. Assumir a caridade, como princípio de vida cristã, no exercício
concreto do amor ao próximo, mas também como dom e virtude filial e
teologal.

27. Viver autenticamente a fé batismal, que atua pela caridade, sendo
esta uma forma eficaz do primeiro anúncio e do testemunho do amor
de Deus por cada pessoa.

28. Assumir pastoralmente a Caridade, como dimensão fundamental de
toda a comunidade eclesial, tal como a Profecia e a Liturgia,
promovendo os carismas e grupos de serviço da Caridade.
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PASTORAL DA CARIDADE
29. Integrar na comunidade cristã e acompanhar com solicitude eclesial os que
mais profundamente experimentam a fragilidade humana, nomeadamente a
que tem a sua expressão mais radical na doença e na morte.

30. Levantar‐se para sair de si mesmo, aproximar‐se, convidar, envolver e
acompanhar a todos os que, em razão da sua fragilidade, têm maior dificuldade
em integrar‐se e participar na vida da comunidade cristã e precisam da nossa
ajuda para se levantar e caminhar.

31. Empenhar‐se no serviço da promoção integral da pessoa humana, animada
pela caridade, como parte integrante da evangelização e das suas repercussões
sociais.
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OBJETIVOS E PROPOSTAS:
PASTORAL COMUNITÁRIA
DESENVOLVER O SENTIDO COMUNITÁRIO DA FÉ, 

A EXPERIÊNCIA FAMILIAR DA PERTENÇA ECLESIAL, 

COMO PARTE INTEGRANTE DA VIDA CRISTÃ, 

DO TESTEMUNHO E DA EVANGELIZAÇÃO. 
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PASTORAL COMUNITÁRIA
32. Dar uma dimensão familiar a toda a ação pastoral, promovendo as famílias como
agentes de iniciação cristã.

33. Criar, renovar e valorizar os Conselhos Paroquiais ou inter‐paroquiais de
Pastoral, bem como os conselhos vicariais de pastoral, como expressões organizadas
da corresponsabilidade de todos os batizados na missão.

34. Desenvolver e melhorar as práticas de acolhimento e hospitalidade, na vida
pessoal e das nossas comunidades cristãs, de modo que as periferias existenciais se
sintam na Igreja, como filhos na sua própria casa.

35. Desenvolver a dimensão vocacional, de modo transversal a toda a pastoral, e a
consciência missionária de todos os batizados enviados.
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PASTORAL COMUNITÁRIA

36. Conhecer, divulgar e aplicar as recentes orientações diocesanas,
no âmbito da pastoral familiar, no espírito da Nota e da Carta
Pastoral “Anunciar o Evangelho da família é a nossa missão” (2019).

37. Promover, em todas as realidades eclesiais, o espírito de
fraternidade e a alegria de viver, crescer e festejar em comunidade.

38. Animar e renovar toda a ação pastoral, segundo o espírito
mariano com que a Virgem da Prontidão se levantou e pôs a
caminho, para sair ao encontro de quem mais precisa.
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CALENDÁRIO 
PASTORAL DIOCESANO 
2019‐2020 
CALENDÁRIO MAIS AMPLAMENTE DESENVOLVIDO E EM ATUALIZAÇÃO PERMANENTE 

NA AGENDA ELETRÓNICA, DISPONÍVEL NO SITE DA DIOCESE.

55



CALENDÁRIO PASTORAL DIOCESANO
JULHO 2019

▪ 13 ‐ XV Jornadas Catequéticas – SDEC

▪ 14 ‐ Ordenações – Catedral do Porto

AGOSTO 2019

▪ 10 ‐ 405.º Aniversário da Dedicação Igreja de 
São Lourenço – SMP

▪ 15 ‐ Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, 
Padroeira da Diocese 
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CALENDÁRIO PASTORAL DIOCESANO
SETEMBRO 2019

▪ 9 ‐ Dedicação da Igreja Catedral
▪ 11 ‐ Eucaristia em sufrágio pelos bispos, presbíteros e 
diáconos na Catedral (2.º aniversário do falecimento 
de D. António Francisco)
▪ 15 – Início do ano letivo – SMP
▪ 21 ‐ Abertura do ano catequético: encontros 
paroquiais ou vicariais – SDEC
▪ 25 ‐ CIMTou a abrir – Abertura do Ano no CIMT –
Eucaristia – Jantar – Serão em Família – SDPU
▪ 28 ‐ Ora arranca! (Catedral) – SDPJ 
▪ 28 a 29 ‐ Jornadas Missionárias (Fátima) – SDPM

OUTUBRO 2019

▪ 3 – Início das aulas – CCC
▪ 6 ‐ Pontapé de saída Say out loud – Jantar – 21h30: 
Missa de abertura da Pastoral Universitária na Igreja 
dos Clérigos – SDPU
▪ 20 ‐ Dia Mundial das Missões – SDPM
▪ 20 ‐ Peregrinação Nacional Missionária das Dioceses a 
Fátima
▪ 22 ‐ Reunião dos Secretariados Diocesanos
▪ 23 ‐ Conselho Presbiteral
▪ 24 – Admissão ao diaconado – SMP
▪ 6 ‐ Conselho Diocesano de Pastoral (CDV)
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CALENDÁRIO PASTORAL DIOCESANO
NOVEMBRO 2019

▪ 10‐ Assembleia Mensal (CDV ‐ 14h30) – RCC
▪ 10 – 6.º Encontro Diocesano de Casais Novos – SDPF
▪ 10 a 17 ‐ Semana dos Seminários – SDPV
▪ 10 a 17 ‐ Renovação da Cadeia de Oração Diocesana 
pelas Vocações Sacerdotais – ROGAI – SDPV
▪ 16 ‐ Conselho Diocesano de Pastoral
▪ 17 ‐ 3.º Dia Mundial dos Pobres – SDPSC
▪ 18 a 22 – Retiro de presbíteros e diáconos (1.º turno) 
– local a definir 
▪ 24 – Instituição nos ministérios – SMP

DEZEMBRO 2019

▪ 1 ‐ 1.º Domingo do Advento
▪ 3 ‐ Recoleção do Advento para presbíteros – SMP
▪ 7 ‐ Vigília da Imaculada Conceição ‐ Catedral – SDPF
▪ 8 ‐ Ordenações (Diáconos permanentes)
▪ 11 ‐ Reunião de Vigários
▪ 19 ‐ Cantares Ecuménicos de Natal – SDPJ
▪ 25 ‐ Solenidade do Natal do Senhor
▪ 28 a 1 de janeiro ‐ Peregrinação da Confiança Taizé 
(Wroclaw – Polónia) – SDPJ
▪ 29 – Festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José
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CALENDÁRIO PASTORAL DIOCESANO
JANEIRO 2020

▪ 1 ‐ Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus e 53.º Dia 
Mundial da Paz
▪ 5 ‐ Epifania do Senhor 
▪ 5 ‐ Dia Mundial da Infância Missionária – SDPM
▪ 12 ‐ Festa do Batismo do Senhor
▪ 12 ‐ Encontro de Jovens (CDV ‐ 10h00) – RCC
▪ 13 a 17 – Retiro de presbíteros e diáconos (2.º turno) 
– local a definir
▪ 15 ‐ Reunião de Vigários 
▪ 26 a 2 de fevereiro – Semana do Consagrado – SDPV
▪ 27 ‐ Conselho Diocesano da Pastoral Universitária ‐
SDPU

FEVEREIRO 2020

▪ 2 ‐ Dia do Consagrado – SDPV
▪ 3 a 6 – Semana de Teologia – UCP
▪ 4 ‐ Reunião dos Secretariados Diocesanos
▪ 8 ‐ 30.ª Jornada Diocesana da Pastoral Familiar – SDPF
▪ 11 ‐ 28.º Dia Mundial do Doente – SDPS
▪ 15 ‐ Conselho Diocesano de Pastoral
▪ 19 ‐ Conselho Presbiteral
▪ 22 ‐ Conselho Diocesano de Pastoral (CDV)
▪ 26 ‐ Cinzas, início da Quaresma
▪ 29 a 1 de março: Retiro de Diáconos Permanentes (e 
esposas)
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CALENDÁRIO PASTORAL DIOCESANO
MARÇO 2020

▪ 5 a 15 ‐ Semana Missionária Vicarial (Baião) – SDPM

▪ 21 ‐ Encontro Diocesano do Apostolado de Oração

▪ 31 ‐ Assembleia Diocesana de Diáconos Permanentes
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CALENDÁRIO PASTORAL DIOCESANO
ABRIL 2020

▪ 1 ‐ Reunião de Vigários
▪ 4 ‐ Dia Diocesano da Juventude 2020 (Santuário do Monte da Virgem – Vila Nova de Gaia) –
SDPJ
▪ 5 ‐ Domingo de Ramos e Dia Mundial da Juventude – Catedral – SDPJ
▪ 9 ‐ Quinta‐Feira Santa
▪ 10 ‐ Sexta‐Feira Santa
▪ 11 ‐ Vigília Pascal
▪ 12 ‐ Domingo de Páscoa
▪ 25 ‐ Dia de S. Jorge – CNE
▪ 25 a 26 ‐ Assembleia Anual Diocesana na Casa Diocesana de Vilar – RCC
▪ 26 de abril a 03 de maio – 57.ª Semana de Oração pelas Vocações
▪ 29 ‐ 3 meias e dás à sola (CIMT) – SDPU
▪ 30 ‐ Jornadas da Pastoral Vocacional – Clero – SDPV
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CALENDÁRIO PASTORAL DIOCESANO
MAIO 2020

▪ 2 a 3 – Fátima Jovem 2020 ‐ SDPJ
▪ 2 ‐ Jornadas da Pastoral Vocacional – Leigos e Vida Consagrada – SDPV
▪ 7 ‐ Reunião dos Secretariados Diocesanos
▪ 10 ‐ Festa das Missões (Catedral) – SDPM
▪ 10 a 17 – Semana da Vida – SDPF
▪ 15 ‐ Dia da Vida – SDPF
▪ 16 ‐ Conselho Diocesano de Pastoral (CDV)
▪ 20 ‐ Conselho Presbiteral
▪ 24 ‐ Solenidade da Ascensão do Senhor | Dia Mundial das Comunicações 
Sociais
▪ 31 ‐ Solenidade do Pentecostes
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CALENDÁRIO PASTORAL DIOCESANO
JUNHO 2020

▪ 7 – 19.º Dia Diocesano da Família (Paços de Ferreira) –
SDPF
▪ 7 ‐ Encontro Diocesano de Cuidadores (CDV) – SDPS
▪ 11 ‐ Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de 
Cristo
▪ 19 ‐ Solenidade do Sagrado Coração de Jesus – Festa 
Diocesana do Apostolado de Oração (Ermesinde, Igreja 
das Irmãs do Bom Pastor)
▪ 19 ‐ Caminhada da Fé – Região Pastoral Grande Porto 
– SDPJ
▪ 19 ‐ Jornada Mundial de Oração pela Santificação dos 
Sacerdotes – SDPV

JULHO 2020

▪ 6 e 7 ‐ Reunião de Vigários
▪ 6 a 11 ‐ Curso de Verão de Música Litúrgica – SDML e 
CCC
▪ 10 ‐ Apresentação do Plano Pastoral 2020/2021
▪ 11 ‐ XVI Jornadas Catequéticas – Porto – SDEC
▪ 12 ‐ Ordenações – Catedral do Porto
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Textos de 
apoio

▪ Joseph Ratzinger – Bento XVI, Jesus de Nazaré, I, Ed. A esfera dos livros Lisboa 2007, 326‐330, 

sobre a alegoria da videira.

▪ Papa Francisco, Catequese sobre os Sacramentos, Ed. SNL 2014

▪ Papa Francisco, Catequeses sobre o Pai‐Nosso, Ed. SNL 2019

▪ Papa Francisco, Catequeses sobre os Sacramentos da Iniciação Cristã, Ed. SNL 2019

▪ Papa Francisco, Exortação Apostólica Evangelii Gaudium: texto programático do pontificado 

do Papa Francisco, que faz da ação missionária o paradigma de toda a obra da Igreja.

▪ Papa Francisco, Exortação Apostólica Gaudete et exsultate, 19.3.2018, sobre a santidade no 

mundo de hoje

▪ Papa Francisco, Exortação Apostólica, Christus vivit, 25.03.2019, aos jovens e a todo o Povo de 

Deus

▪ Ritual do Batismo, 2.ª edição típica, Gráfica de Coimbra 2 – ver os Preliminares gerais da 

Iniciação Cristã e do Batismo de Crianças.

▪ São João Paulo II, Exortação Apostólica pós‐sinodal de Christifideles laici, sobre a vocação e a 

missão dos fiéis leigos (30.12.1988), a partir da alegoria da vinha, da videira e dos ramos.

▪ São João Paulo II, Mensagem para o Dia Mundial da Juventude, 1990 (“Eu sou a Videira e vós 

sois os ramos).

64



HINO
PARA O TRIÉNIO PASTORAL
PE. JOSÉ JOAQUIM S. RIBEIRO

PE. SÉRGIO FILIPE P. LEAL
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REFRÃO
Como os ramos na videira,
queremos 'star unidos ao Senhor.
Dar fruto abundante,
Permanecer no seu amor.
Dar fruto abundante.
Permanecer no seu amor.
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ESTROFES
1. Jesus é a videira
e o seu Pai é o agricultor.
Nós seremos ramos que frutificam
Acolhendo o mandamento do amor.
Nós seremos ramos que frutificam
Acolhendo o mandamento do amor.
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REFRÃO
Como os ramos na videira,
queremos 'star unidos ao Senhor.
Dar fruto abundante,
Permanecer no seu amor.
Dar fruto abundante.
Permanecer no seu amor.
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ESTROFES
2. Seguir Jesus de todo o 
coração.
Como discípulos permanecer.
Queremos ser habitação de 
Deus.
Sem Ele nada podemos fazer.
Queremos ser habitação de 
Deus.
S El d d f
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REFRÃO
Como os ramos na videira,
queremos 'star unidos ao Senhor.
Dar fruto abundante,
Permanecer no seu amor.
Dar fruto abundante.
Permanecer no seu amor.
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ESTROFES
3. O teu lado aberto pelo soldado
contempla‐nos no dom da tua Cruz.
Pois dele brotaram os sacramentos
Graça divina que ao céu nos conduz.
Pois dele brotaram os sacramentos
Graça divina que ao céu nos conduz.
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REFRÃO

Como os ramos na videira,
queremos 'star unidos ao Senhor.
Dar fruto abundante,
Permanecer no seu amor.
Dar fruto abundante.
Permanecer no seu amor.
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ESTROFES
4. Somos filhos de Deus pelo Baptismo,
Somos membros da Igreja, seu Povo,
Testemunhando com a nossa vida
Que só Jesus nos faz nascer de novo.
Testemunhando com a nossa vida
Que só Jesus nos faz nascer de novo.
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REFRÃO
Como os ramos na videira,
queremos 'star unidos ao Senhor.
Dar fruto abundante,
Permanecer no seu amor.
Dar fruto abundante.
Permanecer no seu amor.
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ESTROFES
5. Cristo, Pão Vivo descido do Céu,
Tu és sacramento da Caridade
Alimentados pelo Teu amor
Nós caminharemos na unidade.
Alimentados pelo Teu amor
Nós caminharemos na unidade.
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REFRÃO
Como os ramos na videira,
queremos 'star unidos ao Senhor.
Dar fruto abundante,
Permanecer no seu amor.
Dar fruto abundante.
Permanecer no seu amor.
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ESTROFES
6. Ungidos pelo Espírito Santo
Queremos ser Igreja em missão,
Verdadeira Igreja em saída
Acolhendo com amor cada 
irmão. 
Verdadeira Igreja em saída
Acolhendo com amor cada 
irmão. 77



REFRÃO
Como os ramos na videira,
queremos 'star unidos ao Senhor.
Dar fruto abundante,
Permanecer no seu amor.
Dar fruto abundante.
Permanecer no seu amor.
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ESTROFES
7. Como Maria queremos cantar:
"A minh'alma glorifica o Senhor".
E com Ela queremos proclamar
As maravilhas do seu grande amor.
E com Ela queremos proclamar
As maravilhas do seu grande amor.
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REFRÃO
Como os ramos na videira,
queremos 'star unidos ao Senhor.
Dar fruto abundante,
Permanecer no seu amor.
Dar fruto abundante.
Permanecer no seu amor.
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ACLAMAÇÃO
PARA O ANO PASTORAL
2019|2020
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ORAÇÃO
PARA O ANO PASTORAL
2019|2020
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1. Deus, Pai Santo, 
Tu amas todos os teus filhos,

com amor eterno e sempre fiel.
Cuida com amor do teu Povo, 

como o agricultor da sua vinha eleita.
Que a Tua Palavra nos purifique 

e a graça do nosso Batismo frutifique
num caminho novo de santidade. 
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2. Senhor Jesus Cristo,
Tu és a vide verdadeira e nós os ramos, 

enxertados em Ti pelo Batismo.
Faz‐nos ser e permanecer unidos a Ti,
na Tua Palavra e no mandamento novo,

para nos tornarmos todos em Ti, 
Igreja viva de discípulos missionários,
testemunhas felizes do Teu amor.
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3. Espírito Santo,
Tu és a seiva que circula em nós,

como água que jorra da fonte batismal
e nos dá a vida verdadeira.

Reúne na comunhão de um só Povo 
todos os filhos de Deus dispersos.

Faz da Igreja do Porto uma Mãe acolhedora, 
a Casa do Pai, de braços sempre abertos. 

Ámen.
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Sobre as águas ressoa a voz do Pai, 
resplandece a glória do Filho, 

é fonte de vida o amor do Espírito Santo. 
Ritual do Batismo, n.º 242 
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