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		 celebrada,
		
vivida,
anunciada
e contemplada
A Palavra de Deus — tema central do anterior Plano Pastoral — convida (a nossa arquidiocese) a constituirmos um povo que produza
os seus frutos. Nós, cristãos que estamos em
Braga, também precisamos de manter vivo «o
gosto de nos alimentarmos da Palavra de Deus,
transmitida fielmente pela Igreja, e do Pão da
vida, oferecidos como sustento de quantos são
seus discípulos» (Bento XVI, Carta Apostólica sob
forma de Motu Próprio «A Porta da Fé» com a
qual se proclama o Ano da Fé, 3). Nesta perspectiva, seguindo a proposta da Igreja Universal, estabelecemos um Plano Pastoral alicerçado no tema da fé:
(re)descobrir a fé professada, celebrada, vivida, anunciada
e contemplada. Cada um destes conteúdos dá o mote para
os diversos anos pastorais deste Plano: 2012+13 - fé professada; 2013+14 - fé celebrada; 2014+15 - fé vivida; 2015+16 - fé
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anunciada; 2016+17 - fé contemplada em Maria. «Será uma ocasião propícia
para introduzir o complexo eclesial inteiro num tempo de particular reflexão e
redescoberta da fé» (Bento XVI, «A Porta da Fé», 4).
Na elaboração deste Plano Pastoral, procuramos ter presente a reflexão papal
para o Ano da Fé que se aproxima: «crer em Jesus Cristo é o caminho para se
poder chegar definitivamente à salvação» (Bento XVI, «A Porta da Fé», 3). Procuramos ainda manter uma relação clara com a temática do ano pastoral 2011-2012:
«Um povo que produza os seus frutos» (Mateus 21,43). Por isso, em cada ano do
próximo quinquénio, somos interpelados sobre os frutos a produzir. Esta proposta
é consequência da reflexão realizada nos vários Conselhos Arquidiocesanos. E
pretende delinear um caminho de comunhão para a Igreja que está em Braga,
durante os próximos cinco anos.
O Ano da Fé — ponto de partida para este Plano Pastoral — está limitado cronologicamente no tempo1. Mas não pode estar limitado apenas a uma fase específica da vida. Assim começa por afirmar o documento base: «A Porta da Fé (cf. Actos
dos Apóstolos 14, 27), que introduz na vida de comunhão com Deus e permite a
entrada na sua Igreja, está sempre aberta para nós. É possível cruzar este limiar,
quando a Palavra de Deus é anunciada e o coração se deixa plasmar pela graça
que transforma. Atravessar esta porta implica embrenhar-se num caminho que
dura a vida inteira» (Bento XVI, «A Porta da Fé», 1). Este documento recorda tam1
«Decidi proclamar um Ano da Fé. Este terá início a 11 de Outubro de 2012, no cinquentenário da abertura
do Concílio Vaticano II, e terminará na Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo, a 24 de Novembro de 2013. Na referida data de 11 de Outubro de 2012, completar-se-ão também vinte anos da publicação do
Catecismo da Igreja Católica» (Bento XVI, «A Porta da Fé», 4).
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bém que «não é a primeira vez que a Igreja é chamada a celebrar um Ano da Fé»2.
Agora, o Papa justifica este Ano da Fé com a constatação de que no mundo actual
«é necessário um empenho eclesial mais convicto a favor de uma nova evangelização, para descobrir de novo a alegria de crer e reencontrar o entusiasmo de comunicar a fé» (Bento XVI, «A Porta da Fé», 7). Além disso, também foi objectivo de
Bento XVI «fazer coincidir o início do Ano da Fé com o cinquentenário da abertura
do II Concílio do Vaticano». Trata-se de «uma ocasião propícia para compreender
que os textos deixados em herança pelos Padres Conciliares, segundo as palavras
do Beato João Paulo II, ‘não perdem o seu valor nem a sua beleza’» (Bento XVI,
«A Porta da Fé», 5). Ao mesmo tempo, completam-se vinte anos da publicação
do Catecismo da Igreja Católica, «verdadeiro fruto» do II Concílio do Vaticano. Foi
elaborado «com o objectivo de ilustrar a todos os fiéis a força e a beleza da fé»,
e «como instrumento ao serviço da catequese» (Bento XVI, «A Porta da Fé», 5).
Pelos motivos apresentados, aceitamos o desafio e propomos para cada ano
deste Plano Pastoral o estudo e reflexão de um dos documentos do Concílio, à excepção do último ano dedicado a Maria, modelo de fé. No final deste Plano somos
convidados a contemplar a fé através do exemplo de Maria, na feliz coincidência
do centésimo aniversário das aparições em Fátima.
Objectivo Geral — Redescobrir a identidade cristã e o dom da fé, para uma
«autêntica e renovada conversão ao Senhor» Jesus Cristo. A motivação funda-

«Paulo VI, proclamou um ano semelhante, em 1967, para comemorar o martírio dos apóstolos Pedro e
Paulo [...]. Idealizou-o como um momento solene, para que houvesse, em toda a Igreja, ‘uma autêntica e sincera
profissão da mesma fé’; quis ainda que esta fosse confirmada de maneira ‘individual e colectiva, livre e consciente, interior e exterior, humilde e franca’. Pensava que a Igreja poderia assim retomar ‘exacta consciência da
sua fé para a reavivar, purificar, confirmar, confessar’» (Bento XVI, «A Porta da Fé», 4).
2
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mental deste objectivo é esta: «Não podemos aceitar que o sal se
torne insípido e a luz fique escondida» (Bento XVI, «A Porta
da Fé», 3).
Primeiro fruto esperado [fé professada] — Uma
adesão mais consciente e pessoal ao Evangelho de
Jesus Cristo. «Queremos celebrar este Ano de forma
digna e fecunda. Deverá intensificar-se a reflexão
sobre a fé, para ajudar todos os crentes em Cristo a tornarem mais consciente e revigorarem a
sua adesão ao Evangelho, sobretudo num momento de profunda mudança como este que a
humanidade está a viver. Teremos oportunidade de confessar a fé no Senhor Ressuscitado
nas nossas catedrais e nas igrejas do mundo
inteiro, nas nossas casas e no meio das nossas
famílias, para que cada um sinta fortemente a
exigência de conhecer melhor e de transmitir às
gerações futuras a fé de sempre. Neste Ano, tanto
as comunidades religiosas como as comunidades
paroquiais e todas as realidades eclesiais, antigas e
novas, encontrarão forma de fazer publicamente profissão do Credo» (Bento XVI, «A Porta da Fé», 8).
Segundo fruto esperado [fé celebrada] — Uma liturgia simples e bela, sinal da comunhão entre Deus e os seres
humanos. «Será uma ocasião propícia também para intensificar a
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celebração da fé na liturgia, particularmente na Eucaristia, que é
‘a meta para a qual se encaminha a acção da Igreja e a fonte
de onde promana toda a sua força’» (Bento XVI, «A Porta
da Fé», 9).
Terceiro fruto esperado [fé vivida] — Uma unidade profunda entre a fé e a caridade. «A fé sem a
caridade não dá fruto, e a caridade sem a fé seria
um sentimento constantemente à mercê da dúvida. Fé e caridade reclamam-se mutuamente, de
tal modo que uma consente à outra de realizar
o seu caminho. De facto, não poucos cristãos
dedicam amorosamente a sua vida a quem vive
sozinho, marginalizado ou excluído, considerando-o como o primeiro a quem atender e o mais
importante a socorrer, porque é precisamente
nele que se espelha o próprio rosto de Cristo. Em
virtude da fé, podemos reconhecer naqueles que
pedem o nosso amor o rosto do Senhor ressuscitado» (Bento XVI, «A Porta da Fé», 14).
Quarto fruto esperado [fé anunciada] — Um
testemunho alegre da presença de Jesus Cristo Ressuscitado no mundo. «A renovação da Igreja realiza-se também através do testemunho prestado pela vida dos crentes:
de facto, os cristãos são chamados a fazer brilhar, com a sua
própria vida no mundo, a Palavra de verdade que o Senhor Jesus
6 / Arquidiocese de Braga

nos deixou. [...] A fé cresce quando é vivida como experiência de um amor recebido
e é comunicada como experiência de graça e de alegria. A fé torna-nos fecundos,
porque alarga o coração com a esperança e permite oferecer um testemunho que
é capaz de gerar: de facto, abre o coração e a mente dos ouvintes para acolherem
o convite do Senhor a aderir à sua Palavra a fim de se tornarem seus discípulos»
(Bento XVI, «A Porta da Fé», 6-7).
Quinto fruto esperado [fé contemplada] — Uma contínua descoberta das
maravilhas de Deus, seguindo o exemplo de Maria. «Pela fé, Maria acolheu a
palavra do Anjo e acreditou no anúncio de que seria Mãe de Deus na obediência
da sua dedicação. Ao visitar Isabel, elevou o seu cântico de louvor ao Altíssimo
pelas maravilhas que realizava em quantos a Ele se confiavam. Com alegria e trepidação, deu à luz o seu Filho unigénito [...]. Com fé, Maria saboreou os frutos da
ressurreição de Jesus e, conservando no coração a memória de tudo, transmitiu-a
aos Doze reunidos com Ela no Cenáculo para receberem o Espírito Santo. [...] Pela
fé, no decurso dos séculos, homens e mulheres de todas as idades, cujo nome
está escrito no Livro da vida, confessaram a beleza de seguir o Senhor Jesus nos
lugares onde eram chamados a dar testemunho do seu ser cristão: na família, na
profissão, na vida pública, no exercício dos carismas e ministérios a que foram
chamados. Pela fé, vivemos também nós, reconhecendo o Senhor Jesus vivo e
presente na nossa vida e na história» (Bento XVI, «A Porta da Fé», 13).
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Plano
Pastoral
2012+17
Ano

Tema

Frase Bíblica

Documento

Cor

2012-2013

Fé professada
(Ano da Fé)

Sei em quem acreditei.
(Segunda Carta
a Timóteo 1, 12)

Lumen Gentium

Amarelo
(Vaticano: Ano da Fé
na Igreja Universal)

2013-2014

Fé celebrada
(Ano Litúrgico)

Onde estiverem dois ou três
reunidos em meu nome,
Eu estou no meio deles.
(Mateus 18, 20)

Sacrossanctum
Concilium

Verde
(Oração litúrgica como geradora
de paz e esperança)

2014-2015

Fé vivida
(Ano Social)

A fé: se ela não tiver obras,
está completamente morta.
(Carta de Tiago 2, 17)

Gaudium et Spes

Vermelho
(Memória dos mártires
e testemunho da caridade
no mundo)

2015-2016

Fé anunciada
(Ano Missionário)

Assim como Eu fiz,
fazei vós também.
(João 13, 15)

Ad Gentes

Rosa
(Alegria da missão)

2016-2017

Fé contemplada
(Ano Mariano)

Feliz de ti que acreditaste.
(Lucas 1, 45)

Redemptoris Mater

Azul
(Ícone mariano)
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«Assim como Eu fiz,
fazei vós também»
(João 13, 15)

FÉ
ANUNCIADA

Plano Pastoral 2015-2016

U

m novo ano pastoral. O fio condutor permanece: redescobrir a nossa identidade cristã (Plano Pastoral 2012+2017). O caminho a percorrer nesta nova etapa desenvolve-se na capacidade criativa e alegre de
anunciar (ao mundo) a presença de Jesus Cristo ressuscitado (cf. fruto
esperado: um testemunho alegre da presença de Jesus Cristo Ressuscitado no mundo).
Anunciar o Evangelho (fé anunciada) «não pode ser apenas o ponto conclusivo
dos nossos programas pastorais», tem de ser «a alma de toda a programação e
de todos os itinerários de formação cristã» (Carta Pastoral dos Bispos de Portugal
«Como Eu fiz, fazei vós também». Para um rosto missionário da Igreja em Portugal, 2010, 12).
A frase bíblica que este ano nos acompanha — «Como Eu fiz, fazei vós também» — surge, no evangelho de João, no contexto da Última Ceia. Mas, aqui, de
forma diferente dos outros evangelistas (destacam as palavras que repetimos na
Eucaristia), João apresenta-nos um gesto: lavar os pés. Um gesto realizado pelo
Mestre. Por isso, um gesto que mostra a (nova) prática que tem de modelar a vida
do discípulo.
«Jesus lavou os pés aos seus discípulos. O Senhor envolve-Se e envolve os seus,
pondo-Se de joelhos diante dos outros para os lavar; mas, logo a seguir, diz aos
discípulos: ‘Sereis felizes se o puserdes em prática’ (João 13, 17). Com obras e
gestos, a comunidade missionária entra na vida diária dos outros, encurta as
distâncias, abaixa-se – se for necessário – até à humilhação e assume a vida
humana, tocando a carne sofredora de Cristo no povo» (EG 24).
Ora bem, esta prática não se restringe a um momento específico, mas é
expressão de um fazer que se estende a todos os âmbitos da vida do discípulo.
Este é chamado a reproduzir a vida do Mestre. «O gesto de Cristo é não apenas
paradigmático, mas tem ainda o valor de fundamento» (Jean Zumstein). A fé
12 / Arquidiocese de Braga

anunciada não pode ser outra senão aquela que brota de Jesus Cristo e do seu
modo de viver, ou seja, uma fé que evangeliza.
1. Anunciar o Evangelho: a missão da Igreja
A natureza, a identidade, a vocação, a missão da Igreja é «evangelizar»! «A Igreja
peregrina é, por sua natureza, missionária, visto que tem a sua origem, segundo
o desígnio de Deus Pai, na ‘missão’ do Filho e do Espírito Santo» (AG 2). A Igreja
«existe para evangelizar» (EN 14).
O mandato é claro: «Ide, pois, fazei discípulos de todos os povos» (Mateus 28,
19); «Ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda a criatura (Marcos,
16, 15). «Ide» não pode ser traduzido por «ficar à espera»! «Ide» implica sair,
ato implícito, mas às vezes esquecido! E mais: ir, para «fazer discípulos», para
«proclamar o Evangelho». Não se trata de comunicar uma doutrina. O Evangelho

A dinâmica eclesial deste tempo exige a leitura atenta da
Exortação Apostólica do papa Francisco sobre o anúncio do
Evangelho no mundo actual («A Alegria do Evangelho» —
«Evangelii Gaudium» [EG]). Desta feita, dedicaremos maior
atenção a alguns pontos retirados dos primeiro, terceiro e
quinto capítulos da referida Exortação Apostólica. Neles,
buscamos inspiração e (novos) caminhos pastorais.
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(com letra maiúscula) é uma Pessoa: Jesus Cristo. É também dessa forma que se
tem de ler o «fazer discípulos»: contribuir para que homens e mulheres façam a
experiência do encontro pessoal com o Evangelho (Jesus Cristo).
Confiado aos primeiros discípulos, este mesmo mandato continua a ser confiado
aos discípulos de hoje (e de sempre), a quem compete, em primeiro lugar, «viver a
alegria do Evangelho» (cf. Programa Pastoral 2014+15). Contudo, de acordo com
a análise dos Bispos de Portugal, «o Evangelho de Jesus Cristo é cada vez menos
conhecido. E para uma parte significativa daqueles que dizem conhecê-lo, é notório que já perdeu muito do seu encanto e significado. Este cenário é preocupante e
pede, com urgência, à Igreja presente na cidade dos homens uma nova cultura de
evangelização, que vá muito para além de uma simples pastoral de manutenção»
(Carta Pastoral dos Bispos de Portugal..., 3).
Neste desafio, é preciso vencer a tentação de «fazer coisas» (cf. Programa
Pastoral 2014+15), criar novas estruturas, ou então, à maneira da sociedade,
implementar novas estratégias e/ou metodologias pensadas, porventura, como
(mais) eficazes. O verdadeiro caminho da evangelização começa (e desenvolve-se)
sempre pela dinâmica do encontro: primeiro, com o próprio Jesus Cristo (para se
ser evangelizado por Ele); e, depois, no encontro com os outros seres humanos, a
quem nos temos de unir «com estima e caridade» (AG 11). Pensemos nas páginas
dos evangelhos e nos relatos que aí se fazem de Jesus com as mais variadas
personagens. Encontros pessoais. Tu a tu! Encontros que têm o poder de mudar
as pessoas. «E aí está a nova metodologia, que afinal é a primeira metodologia
da missão: a partir de Cristo, com Cristo, como Cristo» (Carta Pastoral dos Bispos
de Portugal..., 14).
«Partir de Cristo, com Cristo, como Cristo» é tomar como prática de vida o ícone
do Bom Pastor: «transparência do amor de Deus, que não abandona ninguém,
mas vai à procura de todos e de cada um com paixão» (Carta Pastoral dos Bispos
14 / Arquidiocese de Braga

de Portugal..., 11). O papa Francisco apresenta esta prática como «uma Igreja ‘em
saída’»: «Fiel ao modelo do Mestre, é vital que hoje a Igreja saia para anunciar o
Evangelho a todos, em todos os lugares, em todas as ocasiões, sem demora, sem
repugnâncias e sem medo» (EG 23).
Consequências pastorais: de paroquianos a discípulos
O anúncio do Evangelho só acontece quando os discípulos vivem o mandato
missionário: discípulos que «fazem» discípulos (cf. Plano Pastoral 2011+12). É
neste sentido que também podemos aplicar o convite de Jesus Cristo que dá mote
a este ano pastoral. Assim como Ele fez discípulos, também os discípulos são
chamados a «fazer» novos discípulos. Concretiza-se o mandato de Jesus Cristo,
quando grande parte dos cristãos se considera, quando muito, um «paroquiano» (baptizado, «inscrito» numa paróquia)? Vive-se o mandato de Jesus Cristo,
quando os «paroquianos» se conformam em ficar sentados nos bancos da igreja
e não se dispõem a ir, a servir a comunidade? Queremos, por isso, propor neste
ano pastoral a «passagem» de paroquianos a discípulos. Esta proposta, em concreto, com o desejo que seja aprofundada nas nossas comunidades assume cinco
etapas: encontro (com Jesus Cristo); conversão; discipulado; comunhão; missão.
2. Discípulo missionário: a identidade do cristão
«Em virtude do Baptismo recebido, cada membro do povo de Deus tornou-se
discípulo missionário (cf. Mateus 28, 19). Cada um dos batizados, independentemente da própria função na Igreja e do grau de instrução da sua fé, é um
sujeito ativo de evangelização [...]. A nova evangelização deve implicar um novo
protagonismo de cada um dos baptizados. Esta convicção transforma-se num
apelo dirigido a cada cristão para que ninguém renuncie ao seu compromisso
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de evangelização, porque, se uma pessoa experimentou verdadeiramente o amor
de Deus que o salva, não precisa de muito tempo de preparação para sair a
anunciá-lo, não pode esperar que lhe dêem muitas lições ou longas instruções.
Cada cristão é missionário na medida em que se encontrou com o amor de Deus
em Cristo Jesus; não digamos mais que somos ‘discípulos’ e ‘missionários’, mas
sempre que somos ‘discípulos missionários’» (EG 120).
O presente apelo à dinamização de todos para sermos uma «Igreja em saída»
composta por «discípulos missionários», não pode ser entendida como proselitismo: tentativa de impor modos de pensar e de agir. «A missão não é proselitismo,
nem mera estratégia; a missão faz parte da ‘gramática’ da fé, é algo de imprescindível para quem se coloca à escuta da voz do Espírito, que sussurra ‘vem’ e
‘vai’. Quem segue Cristo não pode deixar de tornar-se missionário» (Francisco,
Mensagem para o Dia Mundial das Missões, 2015).
O baptismo não é um título que recebemos, mas um chamamento para o serviço activo na vida da Igreja, dentro e fora de portas. O (cristão) baptizado não pode
não ser «discípulo missionário». Na reflexão do Papa percebe-se claramente que
não se trata duma opção, duma escolha entre ser ou não ser.
A evangelização que a todos nos é pedida é uma respeitosa oferta da nossa
mais valia, que é a alegria do Evangelho. A Boa Nova de Jesus Cristo não pode
ficar entregue ao desleixo e desalento, mas tem de ser proposta com coragem,
apresentando o melhor que temos aos nossos próximos. Contudo, esta consciência vivencial só acontece quando se «experimentou verdadeiramente o amor de
Deus», «na medida em que se encontrou com o amor de Deus em Jesus Cristo».
Eis de novo diante de nós o ícone do Bom Pastor! Eis diante de nós a importância fundamental em experienciar a misericórdia de Deus.
«A trave-mestra que suporta a vida da Igreja é a misericórdia. Toda a sua acção pastoral deveria estar envolvida pela ternura com que se dirige aos crentes;
16 / Arquidiocese de Braga

no anúncio e testemunho que oferece ao mundo, nada pode ser desprovido de
misericórdia. A credibilidade da Igreja passa pela estrada do amor misericordioso
e compassivo. [...] A Igreja tem a missão de anunciar a misericórdia de Deus, coração pulsante do Evangelho, que por meio dela deve chegar ao coração e à mente
de cada pessoa. [...] No nosso tempo, em que a Igreja está comprometida na nova
evangelização, o tema da misericórdia exige ser reproposto com novo entusiasmo
e uma ação pastoral renovada. É determinante para a Igreja e para a credibilidade do seu anúncio que viva e testemunhe, ela mesma, a misericórdia» (Bula de
proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia).
A identidade do cristão é ser discípulo missionário da misericórdia de Deus:
«Misericordiosos como o Pai».
Consequências pastorais: de movimentos a movimentos missionários,
de paróquias a paróquias missionárias
O discípulo missionário exprime a sua vitalidade no testemunho de vida, no
diálogo, numa presença de caridade (cf. AG 11-12). Esta vitalidade não se faz
por «conta própria», mas insere-se numa dinâmica comunitária, seja no seio dos
movimentos eclesiais, seja no contexto da vida paroquial.
«A paróquia não é uma estrutura caduca; precisamente porque possui uma
grande plasticidade, pode assumir formas muito diferentes que requerem a
docilidade e a criatividade missionária do Pastor e da comunidade. [...] A paróquia
é presença eclesial no território, âmbito para a escuta da Palavra, o crescimento
da vida cristã, o diálogo, o anúncio, a caridade generosa, a adoração e a celebração. Através de todas as suas atividades, a paróquia incentiva e forma os seus
membros para serem agentes da evangelização. É comunidade de comunidades,
santuário onde os sedentos vão beber para continuarem a caminhar, e centro de
constante envio missionário» (EG 28). Contudo, as paróquias estão essencialmente
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voltadas para si próprias e para os que «já lá estão». Há pouca ou mesmo nenhuma atenção aos que estão estão fora, se sentem ou vivem à margem, nas «periferias». Como «criar» paróquias missionárias? Como conseguir que as paróquias
priorizem a dimensão missionária? Como ultrapassar as resistências à mudança?
«As outras instituições eclesiais, comunidades de base e pequenas comunidades,
movimentos e outras formas de associação são uma riqueza da Igreja que o
Espírito suscita para evangelizar todos os ambientes e sectores. Frequentemente
trazem um novo ardor evangelizador e uma capacidade de diálogo com o mundo
que renovam a Igreja. Mas é muito salutar que não percam o contacto com esta
realidade muito rica da paróquia local e que se integrem de bom grado na pastoral orgânica da Igreja particular. Esta integração evitará que fiquem só com uma
parte do Evangelho e da Igreja, ou que se transformem em nómadas sem raízes»
(EG 29). A este propósito, torna-se fundamental conhecer os movimentos eclesiais
presentes na nossa diocese. Quais são os seus carismas? Estão em sintonia com
as propostas diocesanas? Vivem inseridos na realidade paroquial? Que consciência
têm da missão? Como podem ser movimentos missionários capazes de chegar a
todas as «periferias»?
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«Missões»
a implementar
(para anunciar a fé)

— Propor o Evangelho a cada cristão como caminho para uma vida de
discipulado mais alegre que leve a partilhar a fé com os outros
«Dado que a Igreja é toda ela missionária, e a obra da evangelização é um dever
fundamental do Povo de Deus, o sagrado Concílio exorta todos a uma profunda
renovação interior, para que tomem viva consciência das próprias responsabilidades na difusão do Evangelho e assumam a parte que lhes compete na obra
missionária» (AG 35).
«Se não estivermos entusiasmados pela profundidade e pela beleza da nossa fé,
não podemos verdadeiramente transmiti-la nem aos vizinhos nem aos filhos nem
às gerações futuras» (Carta Pastoral dos Bispos de Portugal…, 11).
«Convido todo o cristão, em qualquer lugar e situação que se encontre, a renovar
hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo ou, pelo menos, a tomar a
decisão de se deixar encontrar por Ele, de O procurar dia a dia sem cessar. Não há
motivo para alguém poder pensar que este convite não lhe diz respeito, já que ‘da
alegria trazida pelo Senhor ninguém é excluído’» (EG 3).
— Levar o Evangelho aos outros e convidá-los a conhecer Jesus Cristo e
a sua mensagem de salvação
«Os leigos colaboram na obra de evangelização da Igreja e participam da sua
missão salvífica, ao mesmo tempo como testemunhas e como instrumentos vivos»
(AG 41).
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«É, portanto, imperioso constituir, preparar e formar grupos consistentes de
evangelização, também por áreas profissionais, uma verdadeira rede de evangelização, que, no coração do mundo, sinta a alegria de levar o Evangelho a todos
os setores da vida, desde a família, à escola, ao trabalho, aos tempos livres, à
solidão, à dor» (Carta Pastoral dos Bispos de Portugal..., 25). Os Movimentos existentes ou a criar são modos de anúncio segundo o carisma de cada um.
«Hoje que a Igreja deseja viver uma profunda renovação missionária, há uma
forma de pregação que nos compete a todos como tarefa diária: é cada um levar
o Evangelho às pessoas com quem se encontra, tanto aos mais íntimos como aos
desconhecidos. É a pregação informal que se pode realizar durante uma conversa, e é também a que realiza um missionário quando visita um lar. Ser discípulo
significa ter a disposição permanente de levar aos outros o amor de Jesus; e isto
sucede espontaneamente em qualquer lugar: na rua, na praça, no trabalho, num
caminho» (EG 127).
— Anunciar o Evangelho é o primeiro e o melhor serviço para a transformação do mundo e da sociedade
«O principal dever deles, homens e mulheres, é o testemunho de Cristo,
que eles têm obrigação de dar, pela sua vida e palavras, na família, no grupo
social, no meio profissional. Devem unir-se aos seus concidadãos com caridade
sincera, a fim de que no seu comportamento apareça um novo laço de unidade
e de solidariedade universal, haurida no mistério de Cristo. Devem transmitir
a fé em Cristo também àqueles a quem estão ligados pela vida e profissão»
(AG 21).
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«A proclamação da Boa Nova a todos os povos e em todas as culturas continua
a ser o melhor serviço que a Igreja pode prestar às pessoas. Não podemos, portanto, deixar de testemunhar que também hoje é possível, belo, bom e justo viver
a existência humana de acordo com o Evangelho, e empenhar-nos, por isso e para
isso, em ‘viver uma vida verdadeira, plena, bela, de tal modo bela, que não seria
possível explicá-la se Cristo não tivesse morrido e se não tivesse verdadeiramente
ressuscitado’» (Carta Pastoral dos Bispos de Portugal..., 9). A Boa Nova é um Deus
misericordioso que anuncia através da misericórdia vivida.
«Cresceu a consciência da identidade e da missão dos leigos na Igreja. Apesar
de se notar uma maior participação de muitos nos ministérios laicais, este compromisso não se reflete na penetração dos valores cristãos no mundo social,
político e económico; limita-se muitas vezes às tarefas no seio da Igreja, sem um
empenhamento real pela aplicação do Evangelho na transformação da sociedade»
(EG 102).
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Quarto fruto esperado [fé anunciada] — Um testemunho alegre da presença de Jesus Cristo Ressuscitado no mundo. «A renovação da Igreja realiza-se também através do testemunho prestado pela vida dos crentes: de facto,
os cristãos são chamados a fazer brilhar, com a sua própria vida no mundo, a
Palavra de verdade que o Senhor Jesus nos deixou. [...] A fé cresce quando é vivida
como experiência de um amor recebido e é comunicada como experiência de graça
e de alegria. A fé torna-nos fecundos, porque alarga o coração com a esperança e
permite oferecer um testemunho que é capaz de gerar: de facto, abre o coração e
a mente dos ouvintes para acolherem o convite do Senhor a aderir à sua Palavra
a fim de se tornarem seus discípulos» (Bento XVI, Carta Apostólica sob forma de
‘Motu Próprio’ — «Porta Fidei», 6-7).
Objectivo Geral — Redescobrir a identidade cristã e o dom da fé, para uma
«autêntica e renovada conversão ao Senhor» Jesus Cristo. A motivação fundamental deste objectivo é esta: «Não podemos aceitar que o sal se torne insípido e a
luz fique escondida» (PF 3).
Objectivos
1. Anunciar a alegria do Evangelho
2. Viver como discípulos missionários e dar vida aos movimentos
3. Propor a todos uma Iniciação Cristã exigente e atrativa
4. Estudar o Decreto Ad Gentes sobre a atividade missionária da Igreja
5. Implementar a dinâmica missionária em cada comunidade (paroquial)
6. Celebrar o Jubileu Extraordinário da Misericórdia
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Outras interpelações
— Centro Missionário da Arquidiocese de Braga
— Protocolo com a diocese de Pemba, Moçambique
— Catecumenado e Iniciação Cristã
— Catequistas
— Vida religiosa e Institutos Missionários
— Obras Missionárias Pontifícias (em especial a Infância Missionária)
Nota: cada Comissão Arquidiocesana, Departamento, Paróquia (Conselho Pastoral Paroquial),
Grupo, Movimento elabore as suas linhas de acção para que o fruto esperado e os objectivos
apresentados se tornem realidade na vida da Igreja que está em Braga.
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Calendário
Ano Pastoral 2015-2016
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COMEMORAÇÕES
— Ano da Vida Consagrada (30 Novembro 2014 – 2 Fevereiro 2016).
— Jubileu Extraordinário da Misericórdia (8 Dezembro 2015 – 20 Novembro 2016).

CALENDARIZAÇÃO
31/8 a 3/9: Simpósio Nacional do Clero, Fátima

Setembro 2015
DIA

ACONTECIMENTO

//12
//12
//16
//16
//17
//19-20

Reunião de responsáveis do Renovamento Carismático Católico
Dia Arquidiocesano do Catequista
Conselho Episcopal
Conselho de Arciprestes
Reunião do Centro Missionário da Arquidiocese de Braga (CMAB)
Jornadas Missionárias Nacionais (Fátima). Dinamização de um workshop
pelo Centro Missionário da Arquidiocese de Braga (CMAB)
Conselho Diocesano da Acção Católica Rural (ACR)
Jornada Bíblica para o Clero, orientada pelo biblista Johan Konings
IV Jornadas Nacionais de Pastoral Juvenil (Fátima)
Conselho da Legião de Maria

//20
//23
//25-26
//26-27
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Outubro 2015
DIA

ACONTECIMENTO

//01
//03
//03
//04
//07
//10
//10
//11
//11
//13
//14
//15
//17
//17-18

Dia Internacional do Idoso
Abertura do Pastoral (Renovamento Carismático Católico)
Conselho Arquidiocesano da Pastoral de Jovens (CAPJ)
Abertura do Ano Pastoral
Conselho Arquidiocesano da Pastoral da Saúde
Dia Mundial da Saúde Mental
Intendência ao Sameiro (Cursilhos de Cristandade)
Abertura do ano da CIRP (Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal)
Peregrinação Nacional do Apostolado da Oração a Fátima
Memória da Beata Alexandrina
Conselho Episcopal
Reunião do Centro Missionário da Arquidiocese de Braga (CMAB)
Vigília Missionária Arquidiocesana, em Esposende (CMAB)
Formação inicial para Ministros Extraordinários da Comunhão
(Salão de S. Frutuoso, inscrição nos Serviços Centrais até 30 de Setembro)
XXXI Dia Mundial das Missões
Mini Cursilho, Apúlia (Cursilhos de Cristandade)
Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja
Encontro formadores do Curso Acreditar
(Comissão Arquidiocesana para a Educação Cristã)
Solenidade de São Martinho de Dume,
padroeiro principal da Arquidiocese de Braga

//18
//18
//18
//21
//22
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//24-25
//25
//27
//31

Peregrinação Nacional da Legião de Maria a Fátima
Encontro do Voluntariado Missionário na Arquidiocese, em Esposende (CMAB)
Recolecção mensal para o Clero, Seminário Conciliar
Intendência Nacional (Cursilhos de Cristandade)

Novembro 2015
DIA

ACONTECIMENTO

//07
//07-15
//10
//11
//12
//13

XVII Fórum Ecuménico Jovem (Castelo Branco)
Semana dos Seminários
Encontro de Directores Espirituais (Assistentes) da Legião de Maria, na Apúlia
Conselho Episcopal
Conselho Arquidiocesano para a Pastoral Catequética
Tertúlia sobre o Sínodo dos Bispos: A vocação e a missão da família
na Igreja e no mundo contemporâneo (Departamento Arquidiocesano
da Pastoral Familiar)
Vigília dos Seminários (Seminário Conciliar)
Conselho Pastoral Arquidiocesano
Ofertório para os Seminários Diocesanos
Retiro dos Familiares dos Sacerdotes, Apúlia
Conselho de Arciprestes
Encontro de formadores do Curso de Iniciação de Catequistas
(Comissão Arquidiocesana para a Educação Cristã)
Reunião do Centro Missionário da Arquidiocese de Braga (CMAB)

//13
//14
//15
//16-19
//18
//18
//19
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//21
//21
//21
//22
//22
//23-27
//28
//28
//29
//29

Encontro das Direcções Diocesanas dos Movimentos Eclesiais,
Associações e Obras Apostólicas
Encontro da Família Acção Católica Rural (ACR)
Dia Arciprestal do Catequista em Barcelos
Solenidade de Cristo Rei
Tarde de louvor e ensinamento «a fé anunciada»
(Renovamento Carismático Católico)
Retiro para Sacerdotes
Retiro de Advento para casais (Departamento Arquidiocesano
da Pastoral Familiar)
Dia Arquidiocesano do Animador Juvenil
Reviver, Apúlia (Cursilhos de Cristandade)
I Domingo de Advento

Dezembro 2015
DIA

ACONTECIMENTO

//03
//04
//05
//05-06

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência
Encontro com sacerdotes assistentes e casais da Pastoral Familiar
Festa de São Geraldo, bispo de Braga, padroeiro principal da cidade
Retiro de cura interior/Exercício de carismas
(Renovamento Carismático Católico)
Abertura do Ano Jubilar da Misericórdia
Conselho Episcopal

//08
//09
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//09
//12
//13
//13
//17
//22
//27

Conselho Arquidiocesano da Pastoral da Saúde
1º Encontro de formação de agentes da Pastoral Familiar
Abertura da «Porta da Misericórdia» na Sé de Braga
(cf. Bula Misericordiae Vultus, 3)
Bênção das grávidas (Catedral)
Reunião do Centro Missionário da Arquidiocese de Braga (CMAB)
Encontro de Natal do Clero (Auditório Vita)
Festa da Sagrada Família

Janeiro 2016
DIA

ACONTECIMENTO

//02
//03

Dia Arquidiocesano do Coordenador Paroquial
XXVIII Aniversário da Ordenação Episcopal
de D. Jorge Ferreira da Costa Ortiga (1988)
Dia Mundial da Infância Missionária
Reviver, Apúlia (Cursilhos de Cristandade)
Dia de Louvor (Renovamento Carismático Católico)
Conselho Episcopal
Retiro para Sacerdotes
Conselho de Arciprestes
Reunião do Centro Missionário da Arquidiocese de Braga (CMAB)
Dia Arciprestal da Catequese em Celorico de Basto
Conselho Arquidiocesano da Pastoral de Jovens (CAPJ)

//03
//07
//10
//13
//18-22
//20
//21
//23
//26
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//30
//30
//30-31
//31

Encontro anual com os agentes de preparação para matrimónio: CPM, EPM
e outros (Departamento Arquidiocesano da Pastoral Familiar)
Dia Arciprestal do Catequista em Cabeceiras de Basto
Curso de formação para os membros activos da Legião de Maria, Apúlia
(Comitium de Braga)
Instituições no Ministérios de Acólito, Seminário Conciliar

Fevereiro 2016
DIA

ACONTECIMENTO

//02
//02
//03
//06-07

Dia dos Consagrados
Encerramento do Ano da Vida Consagrada (Catedral)
Conselho Episcopal
Curso de formação para os membros ativos da Legião de Maria, Apúlia
(Comitium de Famalicão)
Ofertório para a Universidade Católica
Dia do Património da Arquidiocese
Início da Quaresma: Cinzas
Dia Mundial do Doente
Encontro/Retiro para namorados
(Departamento Arquidiocesano da Pastoral Familiar)
Dia Arciprestal do Catequista em Guimarães e Vizela
XXIV Semana de Estudos Teológicos

//07
//08
//10
//11
//13
//13
//15-18
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//18
//18
//18
//19
//26
//26-28
//27
//27
//27
//28

Encontro Quaresmal dos Familiares dos Sacerdotes,
Centro Pastoral da Arquidiocese
Conselho Arquidiocesano para a Pastoral Catequética
Reunião do Centro Missionário da Arquidiocese de Braga (CMAB)
Recoleção mensal para o Clero, Seminário Conciliar
Ciclo de Conferências «Nova Ágora»
Retiro Diocesano de Jovens (Acção Católica Rural)
Retiro para casais (Departamento Arquidiocesano da Pastoral Familiar)
Cursilho 389 Homens, Apúlia (Cursilhos de Cristandade)
Conselho Pastoral Arquidiocesano
Ofertório para a Caritas Portuguesa

Março 2016
DIA

ACONTECIMENTO

//04
//06
//06

Ciclo de Conferências «Nova Ágora»
«24 horas para o Senhor» (cf. Bula Misericordiae Vultus, 17)
Retiro de Quaresma para Consagrados, Soutelo
(CIRP, Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal)
Retiro Diocesano de Adultos (Acção Católica Rural)
Conselho Episcopal
Ciclo de Conferências «Nova Ágora»
2º Encontro de formação para agentes da Pastoral Familiar
Conselho de Arciprestes

//07-08
//09
//11
//12
//16
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//17
//19
//20
//27
//30

Reunião do Centro Missionário da Arquidiocese de Braga (CMAB)
Dia do Pai
Encontro de Vida, Braga (Cursilhos de Cristandade)
Páscoa
Conselho Arquidiocesano da Pastoral da Saúde

Abril 2016
DIA

ACONTECIMENTO

//04

Dia da Criança por nascer (Festa da Anunciação)
(Departamento Arquidiocesano da Pastoral Familiar)
Dia da Espiritualidade (Acção Católica Rural)
Vigília de Oração pelas Vocações, Celorico de Basto
Instituições no Ministérios de Leitor, Seminário Conciliar
Acies do Comitium de Braga, na Catedral (Legião de Maria)
LIII Semana de Oração pelas Vocações Consagradas
Conselho Arquidiocesano da Pastoral de Jovens (CAPJ)
Conselho Episcopal
Dia Arciprestal da Catequese em Vieira do Minho
Dia Mundial de Oração pelas Vocações
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios
Recoleção mensal para o Clero, Seminário Conciliar
Encontro formadores do Curso Acreditar
(Comissão Arquidiocesana para a Educação Cristã)

//05
//08
//10
//10
//10
//12
//13
//16
//17
//18
//19
//20
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//21
//23
//25
//30

Reunião do Centro Missionário da Arquidiocese de Braga (CMAB)
Cursilho 390 Senhoras, Apúlia (Cursilhos de Cristandade)
Dia Arciprestal do Catequista em Amares
Encontro das Equipas Arciprestais da Catequese

Maio 2016
DIA

ACONTECIMENTO

//01
//05
//07
//07
//07-08
//08-15
//08
//08
//08
//11
//14

Dia da Mãe (instituir este dia para a bênção das grávidas nas paróquias)
Romagem ao Santuário do Sameiro (Familiares dos Sacerdotes)
Dia Arciprestal do Catequista em Vila Verde
Dia Arciprestal do Catequista em Fafe
Fátima Jovem
Semana da Vida
Solenidade da Ascensão
Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social
Ofertório para os Meios de Comunicação Social
Conselho Episcopal
Dia Arquidiocesano da Família (celebração com todos os casais
que celebram: 10, 25, 50 e 75 anos de matrimónio)
Encontro dos Movimentos Eclesiais, Associações e Obras Apostólicas
Solenidade de Pentecostes
Dia Internacional da Família
Retiro de Mudança, Apúlia (Cursilhos de Cristandade)

//14
//15
//15
//15
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//15

//18
//18
//19
//24
//28
//29
//30-05Jun

Encontro com os missionários e grupos missionários da Arquidiocese de
Braga, na festa da Senhora da Guia (organizado pela Paróquia
das Marinhas, Esposende) (Belinho, Esposende)
Conselho de Arciprestes
Encontro de formadores do Curso de Iniciação de Catequistas
(Comissão Arquidiocesana para a Educação Cristã)
Reunião do Centro Missionário da Arquidiocese de Braga (CMAB)
Recolecção mensal para o Clero, Seminário Conciliar
Conselho Pastoral Arquidiocesano
Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo
Cruz Peregrina das Jornadas Mundiais da Juventude
na Arquidiocese de Braga

Junho 2016
DIA

ACONTECIMENTO

//01
//03
//04
//08
//10-12
//15
//16
//16

Dia da Criança
Sagrado Coração de Jesus
Dia Arquidiocesano da Juventude (Póvoa de Varzim/Vila do Conde)
Conselho Episcopal
IV Congresso Eucarístico Nacional, Fátima
Conselho Arquidiocesano da Pastoral da Saúde
Conselho Arquidiocesano para a Pastoral Catequética
Reunião do Centro Missionário da Arquidiocese de Braga (CMAB)
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//18
//25
//26
//27-01Jul

Encontro com os assistentes, casais responsáveis da Pastoral Familiar,
movimentos e obras (Departamento Arquidiocesano da Pastoral Familiar)
Dia Arciprestal do Catequista em Póvoa de Lanhoso
Encerramento do Ano (CIRP, Conferência dos Institutos Religiosos
de Portugal)
Retiro para Sacerdotes

Julho 2016
DIA

ACONTECIMENTO

//02
//02
//09
//13
//17
//18
//18-20
//21
//26-31
//26
//31

Romagem ao túmulo de Frei Bernardo (Legião de Maria)
Conselho Arquidiocesano da Pastoral de Jovens (CAPJ)
Dia Arciprestal do Catequista em Vila do Conde/Póvoa de Varzim
Conselho Episcopal
Ordenações de Diáconos
Memória do Beato Bartolomeu dos Mártires
Encontro de Arciprestes e Presidentes das Comissões Arquidiocesanas
Reunião do Centro Missionário da Arquidiocese de Braga (CMAB)
XXVIII Jornada Mundial da Juventude, Cracóvia (Polónia)
Dia dos Avós
Ultreia Diocesana (Cursilhos de Cristandade)
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Agosto 2016
DIA

ACONTECIMENTO

//20
//22-27
//28

Cursilho 391 Homens e Cursilho 392 Senhoras (Cursilhos de Cristandade)
Curso de Missiologia (Fátima)
Aniversário da Dedicação da Igreja Catedral

Notas
— Encontro Arciprestal de Pastoral Litúrgica: data e local a definir por cada Arciprestado.
— Curso de Missiologia na cadeira de Teologia Revisitada, de 17 de Fevereiro a 17
de Junho, na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa-Braga, com a
coordenação de Hugo Ventura.
— Curso de Missiologia para leigos: durante todo o ano pastoral, no arciprestado de
Esposende (10 encontros).
— Encontro com os seminários arquidiocesanos (e interdiocesano).
— Acolhimento de leigos, sacerdotes e consagradas da Diocese de Pemba (Moçambique) na Diocese de Braga para prosseguimento de estudos.
— Envio da comunidade constituída por um sacerdote e leigos missionários da
Diocese de Braga para a Diocese de Pemba – Moçambique.
— Organizar uma missão arciprestal em moldes adaptados à diversidade sociológica e
cristã de cada arcisprestado.
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Peregrinações
AMARES
Nossa Senhora da Abadia [S.ta Maria de Bouro]: 22 de Maio (Arciprestal)
BARCELOS
Nossa Senhora
Nossa Senhora
Nossa Senhora
Nossa Senhora

do Facho [Oliveira]: 3 de Julho (Zona)
do Socorro [Areias de Vilar]: 7 de Agosto (Zona)
da Franqueira [Pereira]: 14 de Agosto (Arciprestal)
da Aparecida [Balugães]: 15 de Agosto (Zona)

BRAGA
Bom Jesus do Monte [Tenões]: 13 de Março (Zona)
Nossa Senhora do Sameiro [Espinho]: 5 de Junho (Arquidiocesana) e 21 de Agosto
CELORICO DE BASTO
Nossa Senhora do Viso [Caçarilhe]: 11 de Setembro (Arciprestal)
ESPOSENDE
Nossa Senhora da Guia [Belinho]: 15 de Maio (Arciprestal)
FAFE
Nossa Senhora de Antime [Antime]: 10 de Julho (Zona)
Nossa Senhora das Neves [Aboim / Várzea Cova]: 26 e 28 de Agosto (Zona)
GUIMARÃES / VIZELA
Lapinha [Calvos]: 31 de Maio | Ronda: 19 de Junho (Zona)
São Bento das Peras [Vizela (S.Miguel) e Tagilde]: 17 de Julho (Zona)
Nossa Senhora do Carmo da Penha [Costa]: 17 de Julho (Zona)
Nossa Senhora do Carmo da Penha [Costa]: 11 de Setembro (Arciprestal)
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PÓVOA DE LANHOSO
Nossa Senhora do Pilar [Nossa Senhora do Amparo]: 22 de Maio (Arciprestal)
Nossa Senhora do Porto de Ave [Taíde]: 4 de Setembro (Zona)
TERRAS DE BOURO
Bom Jesus de Mós [Carvalheira]: 5 de Junho (Arciprestal)
VIEIRA DO MINHO
Nossa Senhora da Fé [Cantelães]: 29 de Maio (Arciprestal)
VILA DO CONDE E PÓVOA DE VARZIM
Beata Alexandrina [Balazar]: 25 de Abril e 13 de Outubro
Nossa Senhora da Saúde [Laúndos]: 22 de Maio (Arciprestal)
VILA NOVA DE FAMALICÃO
Nossa Senhora do Carmo [Lemenhe]: 17 de Julho (Arciprestal)
VILA VERDE
Nossa Senhora do Bom Despacho [Cervães]: 5 de Junho (Zona)
Nossa Senhora do Alívio [Soutelo]: 18 de Setembro (Arciprestal)

Romarias
GUIMARÃES / VIZELA
São Torcato [S. Torcato]: 3 de Julho
Santa Maria Madalena [Longos (Santa Cristina)]: 29 de Julho
TERRAS DE BOURO
São Bento da Porta Aberta - 21 de Março; 11 de Julho; 10 a 15 de Agosto
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