A ALEGRIA DO EVANGELHO
É A NOSSA MISSÃO
2016 - 2017
Com Maria, Renovai-vos nas Fontes da Alegria

Estimadas/os Irmãs/os

Superiores dos Institutos Missionários, Religiosos e Seculares
DIOCESE DO PORTO
Com uma Saudação fraternal, venho novamente junto das/os prezadas/os Irmãs/os.
Estimo estejam bem, e que o Outubro tenha sido belo e bem missionário.
Depois da missiva do Outubro missionário, vimos agora solicitar a bondade de virem participar numa
Assembleia Diocesana com os Responsáveis de todos os Institutos Religiosos e Seculares – IMAG e
todos os demais – como já se fez noutros tempos: 03 de Dezembro, Vilar. Ver Programa abaixo.
Como nos aponta o nosso Bispo diocesano, Sr.D. António «O lema que nos conduz “A alegria do Evangelho é a
nossa missão”, constitui a força inspiradora da programação pastoral e a matriz unificadora da calendarização
pastoral ao longo de todo o quinquénio...» E no rescaldo da Imagem Peregrina, programa o nosso Bispo:
«A BELEZA DA COMUNHÃO QUE IRRADIA EM MISSÃO:
Talvez o mais importante ponto a destacar nesta reflexão de proposição pastoral, é o sinal e a força da
comunhão e da corresponsabilidade na missão, que esta iniciativa evidenciou e potenciou…o trabalho
colaborativo e subsidiário desenvolvido em Vigararia, a sinergia de pessoas, grupos, paróquias, movimentos,
comunidades religiosas, associações e instituições, mostraram-nos como, juntos, em equipa, em conjunto, em
comunhão, fazemos muito mais e muito melhor, e que afinal “o todo é superior à parte” (EG, 234-235)… Os
sinais de comunhão, que bispos, sacerdotes e diáconos, com os leigos e religiosos, ofereceram ao Povo de
Deus, em tantos momentos desta visita, sinalizam e consolidam a comunhão eclesial e renovam a Igreja do
Porto em missão, “para irradiar a esperança e servir na caridade”»(PDP-2016/2017).
Caso não possa vir, seria muito importante que se fizesse representar por alguém. Ao retomarmos esta
prática, conhecemo-nos, amamo-nos e servimos melhor nesta Igreja Local, cada vez mais missionária.
Como Programa propomos o seguinte:
 09.00h – Acolhimento, no Átrio do Seminário de Vilar
 09.30h – Momento de Oração na Capela, presidia pelo nosso Bispo
 09.45h – Apresentação de todos os presentes, no Salão
 10.00h – Palavra do nosso Bispo, Sr. D. António Francisco dos Santos
 10.30h – Todos os Institutos partilharão seus projectos, realizações e desafios e como está a ser
acolhido o Plano diocesano de Pastoral
 12.00h – O SDMPorto órgão diocesano e plataforma de comunhão de todos os Institutos
 12.30h – Encerramento, pelo Sr. Bispo; Oração Final e esperando que todos possam ficar para
 Almoço, ali mesmo na Casa de Vilar.
Que S. Francisco Xavier, nos acompanhe. Antecipadamente grato e reconhecido, desejo um Bom Ano
Pastoral 2016-2017, renovando-nos com e como Maria nas Fontes da Alegria. Cordialmente, até lá.
Porto, 13 de Novembro de 2016, P’lo SDMPorto,
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