Nota Pastoral
A Família no Coração da Igreja
A Família está e vive no coração da Igreja e alimenta o Mundo e a Sociedade humana. Alicerçada e alimentada no amor, a Família é a Instituição fundamental e a base
na construção da Humanidade e da Igreja.
O dia 15 de maio deste ano 2017 - Dia Internacional da Família - teve como tema:
“Famílias, educação e bem-estar”. Pretende-se que haja «um foco no papel das famílias
e políticas de família na promoção da educação e do bem-estar dos seus membros,
através de uma maior sensibilização na promoção da educação na infância e oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. O dia vai destacar a importância de todos
os cuidadores nas famílias, sejam eles pais, avós ou irmãos e a importância da educação dos pais para o bem-estar das crianças». Assim foi apresentado o tema e as linhas
gerais que a ONU defende para que o dia fosse vivido, ensinando a viver este tema
fundamental.
Depois dos Sínodos da Família (extraordinário e ordinário), realizados por ação
do Papa Francisco e da Exortação Apostólica “Amoris Laetitia” que apresenta as conclusões e orientações para a vida e ação da Igreja, temos conteúdos e motivações para
tornar a Família centro e tema de vida e formação para o Plano Pastoral nos próximos
anos. A nossa Diocese de Viseu, depois das reflexões feitas no Conselho Presbiteral, no
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Conselho Pastoral Diocesano, no Conselho Episcopal e noutras instâncias da reflexão e
da ação pastoral, assume a Família como o catalisador da vida e da dinâmica espiritual
e pastoral para estes próximos tempos.
Tendo por base orientadora primeira e como principal motivação a renovação
da Família pessoal de cada pessoa, proponho que haja, em cada comunidade cristã da
Diocese, um renovado olhar para a importância da Família – Instituição fundante e fundamental de qualquer sociedade humana. Peço à Vigararia da Pastoral que, juntamente
com a Vigararia da Pastoral Social e da Pastoral Familiar, organizem um conjunto de
temas e de propostas de formação e instituam modos práticos e contínuos de constituição de grupos de casais e de famílias, nas Unidades Pastorais e nas Paróquias. Sem
esquecer outros Documentos importantes, tenha-se em conta a doutrina apresentada
na “Amoris Laetitia” e aproveitem-se as melhores propostas pastorais que têm sido
instituídas noutras dioceses.
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O presente e o futuro da Sociedade humana e o bem da comunidade cristã
merecem que a Igreja, nas suas diversas instâncias e formas de atuação, cuide bem a
Família cristã, preparando a sua constituição, ajudando à sua realização integral e promovendo a sua contínua e permanente formação.
Na certeza de que rezo por todas as famílias que estão constituídas ou pensam constituir-se e pela totalidade das pessoas que habitam ou têm qualquer ligação
à Diocese de Viseu, peço à Família Trinitária, por intercessão de Maria – Mãe de Jesus
e nossa Mãe – que abençoe, proteja e faça felizes todas as famílias, sobretudo as que
mais dificuldades têm na hora presente. AMEN!

					

+ Ilídio, Bispo de Viseu
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