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A oração em família é um meio privilegiado para exprimir 

e reforçar a fé pascal. (…) O caminho comunitário de ora-

ção atinge o seu ponto culminante ao participarem juntos 

na Eucaristia, sobretudo no contexto do descanso domini-

cal. Jesus bate à porta da família para partilhar com ela 

a Ceia Eucarística. (…) O alimento da Eucaristia é força e 

estímulo para viver cada dia a aliança matrimonial como 

«igreja doméstica». 

(Amoris Laetitia, 318)
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1
Jesus, na Eucaristia, 

fez-se alimento para toda a humanidade

somos convidados, ao longo deste Ano pastoral de 2021-2022, a per-

correr o caminho sinodal em santidade na “comunhão, participação, 

missão” (papa francisco) para, em espírito eclesial e sinodal, “cami-

nhar juntos” valorizando o tema: “família, Alimenta-te na Eucaristia!”

 É uma oportunidade e um desafio pastoral em dimensão qualitativa 

para fazermos juntos, na alegria e na esperança, o caminho sinodal 

que nos ajuda a fazer uma transição criativa do sacramento do Batis-

mo para o sacramento da Eucaristia. É um momento de reforçar a fé, 

renovar a esperança e fazer de novo um encontro vivo com a pessoa 

de Jesus Cristo na santíssima Eucaristia, fonte de vida, de graça e de 

amor. “todas as minhas fontes estão em ti” (52º Congresso Eucarísti-

co internacional – Hungria).

na Eucaristia, está presente o deus uno e trino, fonte da nossa vida, 

mistério da vocação e dom da nossa missão sinodal, em caminhada 

de salvação. na Eucaristia, Jesus Cristo, o próprio filho de deus, en-

trega-se à igreja, sua Esposa, como Aquele que serve e dá a vida sem-

pre por ela. O critério autêntico da pastoral está em seguir o exemplo 

de Jesus, que se fez pobre, humilde, simples e, no seu aniquilamento, 

deu a vida e anunciou a boa nova da salvação. 

A Eucaristia é, por isso, o grande dom do Espírito santo que, na epi-

clese, transforma o pão e o vinho no Corpo e no sangue de Cristo. 

carta pastoral

a Eucaristia, fonte de vida e mistério de comunhão
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Com as palavras de Jesus na Eucaristia: “isto é o meu Corpo, tomai 

e comei, isto é o meu sangue, tomai e bebei” (Cf. mt 26,26-27; mc 

14, 22-24; lc 22,19-20; 1Cor 11,23-26), todos juntos em comunida-

de somos chamados a acolher, a amar, a dar, a perdoar, a partilhar, 

a repartir o pão e a viver a missão como discípulos missionários no 

seguimento de Cristo.

2
o mistério da Encarnação, 

sinal de comunhão de Deus com o seu povo

Jesus Cristo, o redentor do homem, revela-se plenamente na vida de 

cada homem, quando este mergulha na vida divina e no mistério do 

Verbo Encarnado (gs 22). O mistério da Encarnação, como experiên-

cia da kenósis de Cristo, revela ao homem a verdade da sua sublime 

vocação, a fragilidade do seu ser e a condição divina de Jesus que se 

humilhou e desceu do céu ao meio dos homens, para nos salvar e con-

duzir ao coração de deus. 

no mistério da Encarnação e da redenção, o homem novo é recriado e 

convidado a aproximar-se de Cristo ressuscitado, que nasce e vive no 

mistério da páscoa, na santíssima Eucaristia. deus deu-nos o seu fi-

lho unigénito na Eucaristia para que todo o homem que acredita n’Ele 

não pereça, mas tenha a vida eterna. “A tarefa fundamental da igreja 

de todos os tempos e, de modo particular do nosso agir, é o de dirigir 

o olhar do homem, da sua vida, da sua consciência e da experiência de 

toda a sua humanidade para viver o mistério de Cristo e ajudar todos 

os homens a ter familiaridade com a profundidade da redenção que 

se verifica na pessoa de Cristo Jesus ressuscitado”. (Cf. João paulo ii, 

redentor do Homem, nº10).
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3
a Eucaristia é o alimento da própria Igreja, 

o autêntico corpo de cristo. 

todos os batizados formamos o único Corpo de Cristo, a Vinha santa 

do senhor, a sua igreja, nascida do lado aberto de Cristo na Cruz. só 

uma igreja viva, serva e pobre, enriquecida de carismas, de dons es-

pirituais, animada pela graça e força do Espírito santo, será um povo 

sacerdotal cheio de santidade e identificado com Cristo que nos cha-

ma a ser “humildes servidores na vinha do senhor”. 

O sacramento da Eucaristia, dom de amor e comunhão, é o banquete, 

onde Jesus se dá em alimento ao povo faminto que peregrina em dire-

ção à Jerusalém Celeste. na celebração da Eucaristia, o próprio Cristo 

vivo está presente nas espécies do pão e do vinho consagrados, tão 

real e perfeitamente como está na glória do pai.

Jesus, no dom infinito do seu amor, oferece-se em cada dia na Eucaris-

tia à humanidade como o verdadeiro alimento descido dos céus, que 

sacia a nossa fome até à vida eterna. na Eucaristia está a totalidade 

da pessoa e do coração de Cristo. na santíssima Eucarística podemos 

saborear o senhor, a sua presença, a beleza da sua vida e a riqueza 

da sua bondade, a misericórdia e o perdão. O Bispo fulton sheen, no 

seu amor e devoção a Jesus na Eucaristia, ensinava: “que o seu único 

desejo era atrair o mundo ao Coração ardente de Jesus no santíssimo 

sacramento”.
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4 

Eucaristia, dom gratuito do coração de cristo

Jesus, tendo amado os seus, amou-os até ao fim e, no decorrer da 

última ceia, lavou-lhes os pés, deu-lhes o mandamento novo do amor 

e repartiu o pão. Aos discípulos que participavam na sua páscoa, para 

que se mantivessem unidos, institui a Eucaristia como memorial da 

sua morte e da sua ressurreição e ordenou-lhes que a celebrassem 

e repetissem os seus gestos e palavras dizendo, “até que Ele venha”.

Animados pela confiança, pela força, pela esperança que nos vem de 

Jesus Eucaristia, inspira hoje o povo de deus desta diocese a viver o 

Ano pastoral 2021-2022: “família, Alimenta-te na Eucaristia”. 

no centro da celebração da Eucaristia temos a palavra, o pão e o 

Vinho, o sacerdote e a Comunidade reunida em que, pela ação das 

palavras de Jesus Cristo e pela invocação do Espírito santo, o pão e 

o vinho se transformam no Corpo e no sangue de Cristo, presente no 

santíssimo sacramento da Eucaristia para ser celebrado, comungado, 

adorado e testemunhado.

O alimento que nos vem de Jesus é o pão vivo descido do céu que, na 

doce luz da Eucaristia, desfia e compromete os batizados a realizar 

um encontro pessoal e único com a pessoa de Jesus Cristo ressuscita-

do. Aquele que é o verdadeiro alimento espiritual sacia a nossa fome e 

perdura para a vida eterna. É preciso descobrir o verdadeiro caminho 

da igreja para sabermos viver o sacramento do Batismo como porta 

da fé, celebrar a Eucaristia como fonte de vida e receber o Crisma 

como dom do Espírito santo, acolhendo o ícone da trindade na nossa 

própria vida.

 

família, 
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5
Jesus saciou a fome da multidão  

e encheu de alegria o coração dos discípulos 

Os textos bíblicos, que prefiguram o mistério da Eucaristia, particular-

mente o discurso de são João acerca da multiplicação dos pães e dos 

peixes (Cf. Jo 6, 1ss), mostram, pelas as palavras pronunciadas por 

Jesus, que o gesto de saciar a fome da multidão antecipa a preparação 

da instituição da Eucaristia na última ceia. 

Jesus apresenta-se como o verdadeiro pão da Vida que desceu do Céu 

(Cf. Jo 6, 35) para dar a vida ao mundo. Os Evangelhos sinópticos e a 

primeira Carta de são paulo aos Coríntios, dão-nos o testemunho de 

como Jesus institui a Eucaristia e o modo como as primeiras comuni-

dades a celebravam em memória agradecida: “Eu mesmo vos transmi-

ti o que recebi. na noite em que ia ser entregue, o senhor Jesus tomou 

o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos dizendo: 

tomai e comei, isto é o meu Corpo. tomai e bebei, isto é o meu san-

gue que será entregue por vós” (1 Cor 11,23-26). O caminho vivido no 

percurso da iniciação cristã centra-nos no sacramento da Eucaristia e 

leva cada batizado a proclamar: “Cristo vive: É Ele a nossa Esperança 

e a mais bela juventude deste mundo! tudo o que toca torna-se jovem, 

fica novo, enche-se de vida. Ele Vive e quer-te vivo!”.   A Eucaristia é, 

por isso, na comunhão e relação com o Crisma, o coroamento da ini-

ciação cristã.

 Convido-vos a viver com  alegria as seis etapas necessárias para ce-

lebrar bem a Eucaristia: A primeira, sair de casa e pôr-se a caminho; 

a segunda, entrar na igreja e permanecer na casa de deus em comu-

nhão e unido a Ele na celebração; a terceira, oferecer-se juntamente 

com o pão e o vinho em sacrifício no altar e deixar-se cristificar pelo 

Espírito santo; a quarta, como batizados, participar na Eucaristia em 
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união ao Coração de Cristo, vítima, sacrifício e cordeiro imolado; a 

quinta, comungar e receber o Corpo de Jesus Cristo com fé e confian-

ça na graça de deus; a sexta, partir da Eucaristia e viver a vida cristã 

em comunhão, participação e missão no compromisso de anunciar a 

Boa nova de Jesus.

O Ano pastoral desafia-nos a todos a valorizar o estudo, a reflexão, a 

viver a celebração da Eucaristia como os discípulos de Emaús, onde 

Cristo morto e ressuscitado se dá em alimento na fração do pão.  

 

6
a Eucaristia é o pão vivo descido do céu, 

onde Jesus se oferece em alimento 

Cristo apresenta-se como o verdadeiro pão da vida que desceu do Céu 

para saciar a nossa fome. «O nosso salvador instituiu, na última Ceia, 

na noite em que foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu Corpo e 

sangue, para perpetuar no  decorrer dos séculos, até voltar o sacrifício 

da Cruz, confiando à igreja, sua esposa amada, o memorial da sua 

morte e ressurreição: sacramento de piedade, sinal de unidade, vín-

culo de caridade, banquete pascal em que se recebe Cristo, a alma se 

enche de graça e nos é concedido o penhor da  glória futura» (sC 47).

Como ensina a narrativa dos discípulos de Emaús, Jesus acompanhou 

estes homens vazios, tristes, desanimados, desiludidos, mas com dis-

ponibilidade ao longo da estrada, no dia glorioso da páscoa. É este 

caminhar juntos que inspira a “sinodalidade missionária” e provoca a 

experiência do discernimento pastoral tão necessário para a renova-

ção da igreja. 

Os discípulos de Emaús são iluminados pelo mistério pascal de Cristo 

que lhes apresenta a Eucaristia com dois momentos distintos, mas 
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complementares: o anúncio da palavra e a mesa da refeição onde Cris-

to se manifesta no banquete eucarístico. A Eucaristia é o sacramento 

fundante de toda a espiritualidade e de todo o apostolado da igreja. 

Em síntese, a Eucaristia é o resumo e a súmula da nossa fé: «a nossa 

maneira de pensar está de acordo com a Eucaristia; em contrapartida, 

a Eucaristia confirma a nossa maneira de pensar» (santo ireneu, Haer: 

4,18,5).

 

7
a vocação batismal alimenta-se na Eucaristia 

em caminho de santidade

sonhemos juntos o caminho que devemos percorrer em santidade e 

na verdade. no sacramento do Batismo, recebemos a filiação divina; 

agora, possuímos uma nova existência e podemos chamar a deus ca-

rinhosamente de pai. “Abbá”! 

Carlo Acutis, beatificado em Assis a 10 de outubro de 2020, jovem 

apaixonado por Jesus, lembra-nos que a “Eucaristia é a autoestrada 

que nos leva ao Céu”. A sua vida ajuda-nos a entender melhor o valor 

do sacramento da Eucaristia, a sua grandeza divina, a sua elevação e 

profundidade espiritual. O sacramento do Batismo e do Crisma são o 

fundamento sobrenatural para entendermos o mistério da Eucaristia 

como via que nos conduz ao céu e nos faz crescer na vocação universal 

à santidade. 

Contemplando o mistério da Eucaristia na nossa vida, o nosso coração 

enche-se de alegria, de esperança, de ânimo, acolhendo as palavras: 

“saboreai e vede como o senhor é bom”. Conscientes desta verda-

de profunda e sobrenatural, o caminho percorrido pelo povo de deus 

reflete-se na abrangência do tema: “do Batismo à Eucaristia: Caminho 
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de santidade” implícito na vida de cada um de nós em tempo de pan-

demia. O mistério da vida de Jesus, a experiência da provação com 

as consequências que a Covid 19 nos impôs, leva-nos a olhar para 

a Eucaristia como o alimento e o remédio para os nossos males.  As 

restrições à realização plena do programa pastoral impediram-nos de 

saborear, de interiorizar e de celebrar em plenitude a fé e os sacra-

mentos no ano que terminou. 

“família, alimenta-te na Eucaristia” é o horizonte pastoral e espiri-

tual, o fio condutor do nosso programa centrado no sacramento da 

Eucaristia, que aponta às nossas famílias a meta de uma vida em 

caminhada sinodal, na comunhão, na unidade, centrada na vida cristã 

em caminho de santidade. para o povo cristão este desafio está na 

Eucaristia, “fonte e centro de toda a vida cristã “(lg 11).

 

8
a sinodalidade é “caminhar juntos” na comunhão, 

na participação e missão

A pastoral sinodal, “caminhar juntos”, programar, organizar e avaliar 

em chave teológica, cristológica, pastoral, manifesta ao mundo o agir 

salvífico de Jesus Cristo na Eucaristia. A dimensão eclesial e missio-

nária, o diálogo da igreja com o mundo é, sem dúvida, uma exigência 

para a evangelização e catequese nos tempos em que vivemos. deve 

levar a todos os animadores e destinatários o desafio do dinamismo 

da verdade, da esperança, do amor, da beleza, da bondade, da simpli-

cidade, da liberdade, da responsabilidade, da humildade e do serviço 

fraterno em partilhar o pão com os pobres e os famintos.

motivemo-nos a ‘caminhar juntos’ para a Eucaristia na busca da força 

de deus em chave missionária, na comunhão, na unidade, na partici-
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pação e na missão da igreja que brota do sacramento novo do amor 

na Eucaristia e que continua a frutificar através do sacramento da 

Ordem. O sacerdócio ministerial nasce no contexto da celebração do 

sacramento da Eucaristia e os sacerdotes recebem a graça do sacra-

mento da Ordem para serem ministros da Eucaristia. Os padres são 

necessários porque Cristo é necessário no mundo atual. A diminuição 

de vocações sacerdotais na igreja põe em risco a continuidade de mui-

tas comunidades celebrarem a Eucaristia em cada domingo.

O objetivo do sínodo, apelo a “caminhar juntos”, é “fazer germinar so-

nhos, suscitar profecias e visões, fazer fornecer a esperança, estimular 

confiança, faixar feridas, entrançar relações, ressuscitar uma aurora 

de esperança, aprender uns dos outros e criar um imaginário positivo 

que ilumine as mentes, aqueça os corações, restitua força às mãos” 

(papa francisco, discurso no início do sínodo dedicado aos jovens, a 

3 de outubro de 2018).

O nosso compromisso de fazer o caminho sinodal vivendo o misté-

rio eucarístico em serviço e renovação da pastoral na nossa diocese 

de Viseu, deve ajudar os jovens a fazer o seu caminho, a “levantar-se 

como maria e a pôr-se a caminho” para anunciar: “Jovem, levanta-te! 

“Cristo Vive”.

9
a família que celebra a Eucaristia, 

alimenta-se, renova-se e permanece unida

O Ano “família Amoris laetitia”, que o papa francisco inaugurou, ter-

minará a 26 de junho de 2022, por ocasião do X Encontro mundial 

das famílias em roma. “O anúncio cristão sobre a família é verdadei-

ramente uma boa notícia” (Al 1). Como cristãos, devemos debruçar-
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-nos sobre a realidade existencial da família na atualidade e viver com 

esperança os desafios que a família coloca à igreja e ao mundo.

A família cristã, chamada a viver a sua fé, deve centrar na Eucaristia 

toda a sua existência humana e espiritual. A Eucaristia faz a igreja e 

edifica as famílias cristãs na fé, na esperança e na caridade. O pão 

Eucarístico mantem os cristãos no caminho da nova Aliança com deus 

e com o seu povo.

A Eucaristia leva-nos junto daqueles que têm fome e sede de justiça 

e precisam de quem lhes reparta o pão. não nos podemos esquecer 

disto. Este é o fundamento estruturante da comunidade: a igreja faz a 

Eucaristia e a Eucaristia faz a igreja.

É neste contexto pastoral que o tema deste ano “família, Alimenta-te 

na Eucaristia” nos convida a produzir frutos novos de salvação para 

irmos ao encontro de todos, não deixando de parte os mais pobres, 

os vulneráveis e os que se encontram afastados do Evangelho, tantas 

vezes por nós esquecidos. 

por esta razão, o nosso programa pastoral continua a iluminar os sa-

cramentos da iniciação Cristã: Batismo, Confirmação e Eucaristia, ao 

ritmo de um caminho sinodal, como nos pede o papa francisco. Este 

caminho deve ajudar-nos, enquanto pastores, a levar os fiéis a alimen-

tarem-se de Cristo na santíssima Eucaristia e a fazerem da família a 

verdadeira “igreja doméstica”.                                                         

O Ano “família Amoris laetitia” deve dar uma especial atenção à famí-

lia e aos seus problemas, ajudando as crianças, os adolescentes e os 

jovens em caminhada para a JmJ 2023, em lisboa, a crescerem na fé. 

Vamos acolher a peregrinação dos símbolos da JmJ, na nossa diocese 

e fazer deste evento celebrativo uma oportunidade para chamar os 

jovens e os ajudar a crescerem como cristãos.

Valorizar na família o seu estilo missionário em união, comunhão e em 

comunidade de vida e de amor. Viver a refeição como um momento 

único à volta da mesa, para fortalecer a comunhão e a unidade, como 
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sinal de bênção e de revelação do mistério, testemunhando a fideli-

dade. Celebrar o mês de outubro missionário em caminho sinodal, 

para agradecer os cinquenta anos da instituição do sínodo dos Bispos 

como um dos frutos belos do Concílio Vaticano ii. 

O caminho de reflexão parte da base, isto é, de pequenos grupos cha-

mados a aprenderem a caminhar juntos em igreja, em família, a es-

cutarem a voz de deus, a escutarem os irmãos, que nos convidam a 

fazer da igreja uma comunidade evangelizada e evangelizadora. Este 

será um caminho novo, marcado pela renovação e esperança pascal. 

na ação pastoral da igreja, mais do que fazer coisas novas, este é um 

tempo novo para perguntarmos ao Espírito santo o que quer de cada 

um de nós.  somos chamados a fazer um caminho de discernimento 

para reconhecer e interpretar os sinais dos tempos e fazer a escolha 

do melhor e do mais belo. A sinodalidade é isto mesmo: “o caminhar 

juntos” na busca da comunhão, da participação, num desafio perma-

nente da missão.

10
Maria a mulher Eucarística, ensina-nos a amar Jesus, fonte de vida, 

missão do nosso apostolado

A Encíclica de são João paulo ii, intitulada “a igreja vive da Eucaristia”, 

apresenta maria como a “mulher Eucarística”. É verdade que os textos 

da sagrada Escritura e da tradição não indicam que nossa senhora 

estivesse no Cenáculo, que participasse da instituição do sacramento 

da Eucaristia, porém é verdade que Ela viveu na comunidade primitiva 

onde os cristãos eram “assíduos à fração do pão”. 

Jesus, que na última Ceia se ofereceu em sacrifício ao pai e disse aos 

discípulos: “tomai e comei”, é carne da sua carne e sangue do seu 
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sangue. sem maria e sem o seu “sim”, não tínhamos Jesus, o Verbo 

encarnado, não havia um corpo e um sangue para se oferecerem em 

redenção. daí que a Eucaristia é também dádiva de maria, é fruto 

do seu ventre sagrado: “fruto do ventre sagrado da Virgem puríssima 

santa maria”. Bem merece maria o título de “mulher Eucarística”, a 

senhora do santíssimo sacramento”, a mãe do pão Vivo descido do 

Céu. sem maria, não tínhamos Eucaristia. A Eucaristia, presença do 

Corpo e do sangue de Jesus Cristo na igreja, foi-nos dado por maria. 

“O Verbo fez-se Carne e habitou entre nós” (Jo 1,14).

Jesus, no altar, renova e torna presente o sacrifício do Calvário. no Cal-

vário, coincide a oferta de Cristo, o seu holocausto, com o sim de ma-

ria, o seu sim mais total, mais oblativo, mais sacrificial. A Eucaristia 

é, de algum modo, renovação do “sim” de maria, da visita a sua prima 

isabel, do magnificat de louvor, da intercessão nas bodas de Caná, da 

escuta da palavra de deus, da realização da vontade do senhor, do 

discipulado vivido e da maternidade divina assumida junto à cruz no 

seu holocausto de amor. 

11
os desafios eclesiais e as propostas deste

programa pastoral

A concretização do programa pastoral tem sempre um ponto de parti-

da e de chegada, com objetivos, conteúdos doutrinais, desafios pasto-

rais, processos de realização, metodologias e fins, que nos propomos 

alcançar e aprofundar na vivência e missão da igreja, como projeto de 

vida cristã.

O objetivo principal deste programa pastoral centra-se no modo como 

devemos celebrar e viver o domingo, o dia do senhor, valorizando os 
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desafios pastorais da Eucaristia, “fonte, centro e cume” do mistério da 

páscoa do senhor. fazer da Eucaristia fonte de alegria, de esperança e 

de paz para as famílias e para os jovens em caminhada para JmJ 2023 

em lisboa, através de visitas ao sacrário, oração, adoração e serviço 

aos pobres.

Cuidar das celebrações da Eucaristia, preparando-as bem, celebran-

do-as com dignidade, fé e zelo, testemunhar com alegria o amor e 

a qualidade litúrgica destes santos mistérios. promover a Adoração 

Eucarística em todas as igrejas e oratórios da nossa diocese, valorizar 

as primeiras quintas feiras e as primeiras sextas feiras do mês. nos 

primeiros domingos celebrar a oração solene de Vésperas pelas voca-

ções de consagração e aumento das vocações sacerdotais. renovar 

os movimentos eucarísticos, promover o culto eucarístico e celebrar 

jornadas eucarísticas por arciprestados, tendo um cuidado especial 

pelos doentes, pelos pobres e abandonados.

reavivar a fé dos cristãos e a vida da igreja diocesana com a experiên-

cia de reflexões, estudos, cursos e retiros sobre a Eucaristia. Valorizar 

a celebração da primeira Comunhão e outras festas da Catequese, 

promovendo a Confissão frequente de modo habitual e necessário. 

proporcionar e dignificar as festas do santíssimo sacramento, parti-

cularmente o dia de Quinta feira santa e do Corpo de deus. Celebrar 

a procissão Eucarística do Corpo de deus como uma manifestação 

solene e pública da fé dos cristãos na santíssima Eucaristia. renovar 

e revitalizar a pastoral familiar, e convidar todos os membros do povo 

de deus a viver intensamente este Ano pastoral dedicado ao tema: 

“família, Alimenta-te da Eucaristia”.

Convido a igreja diocesana de Viseu, todos os fiéis, pastores, consa-

grados e leigos a crescer na devoção à santíssima Eucaristia, a viver, 

a rezar e a cantar os louvores de deus com fé, esperança e caridade: 

Ó Jesus, eu vos louvo e vos amo no santíssimo sacramento!   imploro 

de maria, a mulher da Eucaristia, de são José, de são teotónio, de 

família, 
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são francisco e santa Jacinta marto, da Beata rita Amada de Jesus, 

da Beata Alexandrina de Balasar, da Beata maria do divino Coração, 

do jovem Beato Carlo Acutis e de todos os santos e eleitos de deus 

a graça de amar Jesus no santíssimo sacramento, de fazer sempre a 

vontade de deus, promover a sua maior honra e glória e a santidade 

da vida nos cristãos, guiados pelo Espírito santo, num caminho de 

apostolado centrado na Eucaristia.

festa da Exaltação da santa Cruz, 14 de setembro de 2021

+ António luciano dos santos Costa, Bispo de Viseu 

família, 
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do Batismo à Eucaristia: caminho de santidade!

“Família, alimenta-te na Eucaristia”

1. redescobrir a Eucaristia como coração da igreja através 

do encontro com Jesus Cristo. 

2. reedificar as comunidades cristãs revitalizando o seu 

tecido interior e as estruturas pastorais.

3. recuperar o domingo, como o dia da comunidade (fa-

mília de famílias) rumo à Jornada mundial da Juventude 

2023.

4. renovar a dimensão caritativa dos batizados a partir da 

Eucaristia.

5. reunir e ‘Caminhar Juntos’ - Acolher, (des)Envolver e 

discernir - “por uma igreja sinodal: comunhão, partici-

pação e missão”.  

 

Lc 24, 28-36 – Discípulos de Emaús

Mc 6, 36 – “Dai-lhes vós mesmos de comer”

frAnCisCO, Catequeses sobre a Eucaristia, in pApA frAn-

CisCO, A Santa Missa. Catequeses do Papa Francisco sobre a 

Eucaristia, Editorial AO, Braga 2018;

proposta Das lINHas proGraMÁtIcas

tema Geral

lema pastoral

Documento 

orientador

objetivos 

Gerais

ÍcoNE 

BÍBlIco

família, 
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AntÓniO luCiAnO, Programa Pastoral 2020-2021: Bati-

zado, Alimenta-te na Esperança, trapézio de ideias, Viseu 

2020.

BEntO XVi, Exortação Apostólica Pós-Sinodal “Sacramento 

da Caridade” [Sacramentum Caritatis] (22-02- 2007).

frAnCisCO, Catequeses sobre a Iniciação Cristã. Baptis-

mo, Confirmação, Eucaristia, secretariado nacional de 

liturgia, fátima 2019.

lumEn, Revista de Documentação e Reflexão Pastoral, Ano 

82, série iii, nº 4 (Julho/Agosto), 2021.

PaPa Francisco, Exortação apostólica “a alEgria do amor” 

[amoris Laetitia] (19/03/2016).

PontiFÍcio comitÉ Para os conGressos eUcarÍs-

ticos internacionais, todas as minhas fontEs Estão Em ti. 

a Eucaristia: fontE da nossa vida E da nossa missão cristã. cEi 

2020. BudapEstE, hungria, snL, Fátima 2019.

Documentos 

do Magistério/

obras de  

referência

família, 
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1. EspirituAlidAdE

Objectivos Actividades/propostas

diocesanas Arciprestais paroquiais

1.
(re)descobrir a 
beleza e o afeto 
pela dimensão 
espiritual individual 
e comunitária, e pro-
por o ideal de uma 
“Espiritualidade de 
comunhão” 

2.
Incentivar e 
chamar a família à 
participação mais 
ativa, consciente e 
devota na Eucaristia 
dominical

3.
Descobrir e valorizar 
o lugar e protagonis-
mo (intergeracional) 
da família como 
“Igreja doméstica”

 

4. 
Implementar rotei-
ros e iniciativas de 
cariz espiritual atra-
vés do património 
artístico e religioso 
da nossa Diocese

reativar as dinâmicas, 
orientações e subsídios 
para cada domingo 
dos tempos litúrgicos 
fortes e manifestações 
devocionais

promover retiros e 
momentos de oração 
para os diversos agentes 
e âmbitos da pastoral, 
utilizando as estruturas 
da diocese

assinalar e divulgar 
propostas para os mo-
mentos diocesanos mais 
significativos
(dia da diocese, dia da 
família, dia do Catequis-
ta, dia da Juventude …)

Valorizar e dinamizar o 
legado espiritual e o es-
paço memorial da Beata 
rita amada de Jesus: 
apóstola da Eucaristia, 
do rosário e da Família. 

Desenvolver e promover 
elementos símbolos 
alusivos ao lema pastoral 
(Caixa de orações para as 
refeições, com uma ima-
gem de cada paróquia da 
diocese)

proporcionar peregrina-
ções em Família: roteiro 
de santuários na Diocese 
de Viseu

promover Exposições e 
espaços culturais sobre 
os temas da Família e da 
Eucaristia

promover momentos for-
tes de oração que abram 
o coração e permitam 
um contato direto com a 
Misericórdia de Deus

revitalizar a pastoral 
Familiar e Juvenil e acom-
panhar os seus membros 
na caminhada espiritual

promover as Jornadas 
arciprestais Eucarísticas, 
da Família e da Juventude 

promover a participação e 
integração dos jovens nos 
dinamismos para a JMJ

Estreitar relações e 
dinamizar iniciativas nas 
Instituições educativas 
como escolas, escutis-
mo, etc
(Acompanhamento voca-
cional, atividades juvenis 
de conjunto, celebrar os 
ritmos fortes [dinamizar o 
missa/festa de natal; mis-
sa de finalistas, atividades 
de campo…]) 

dinamizar os santuários 
existentes em cada arci-
prestado e promover uma 
peregrinação Arciprestal 

abrir as portas das igre-
jas/oratórios e dinami-
zar espiritualmente os 
espaços; proporcionar 
momentos e experiências 
de oração e interioridade
(momentos de Adoração 
Eucarística, de louvor, tai-
zé, confissões, laus perene, 
lectio divina, iniciativas 
diversificadas de oração e 
contemplação com o propó-
sito vocacional; 1ª Quinta e 
1ª sexta-feira do mês) 

Integrar e envolver as famí-
lias dos catequizandos na 
celebração da Eucaristia, 
nas dinâmicas paroquiais e 
festas da catequese 
(Cada domingo uma família 
para proclamar a Oração 
universal; a recolher os 
donativos; a trazer as 
oferendas ao altar) 

promover o encontro das 
famílias no dia da sagrada 
Família e convidar as 
famílias para a celebra-
ção do seu aniversário 
matrimonial na Eucaristia 
Dominical

Melhorar a qualidade da 
celebração eucarística e 
incentivar a vida orante em 
família 
(Oração, vida de fé partilha-
da, colocação de elementos 
simbólicos nas suas casas 
…)

repensar e estabelecer 
horários flexíveis e ajus-
tados para o atendimento, 
e dedicar tempo para a 
Escuta e reconciliação

Fomentar a peregrinação/
caminhada da família 
(visita a um santuário, uma 
capela, ermida…)

c
E
l
E
B
r
a
r

/

c
o
M
U
N
H
Ã
o
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1. fOrmAçãO

Objectivos Actividades/propostas

diocesanas Arciprestais paroquiais

V
I
V
E
r

/

p
a
t
I
c
I
p
a
Ç
Ã
o

1.
Formar e sensibili-
zar o povo de Deus 
para a necessidade 
de formação per-
manente e integral 
em ordem a um 
novo anúncio

2.
construir caminhos 
e percursos de 
comunhão renova-
dos e persuasores 
que permitam a 
conversão pessoal 
e a mudança de 
mentalidade

3. 
Em caminho 
sinodal, alcançar 
um novo estilo 
de liderança e 
condução pastoral 
nas comunidades 
paroquiais

Desenvolver Formação 
do clero e das lide-
ranças, e potenciar e 
qualificar os ministé-
rios laicais 

promover encontros, 
iniciativas, Workshops 
de formação para os 
agentes e animadores 
da pastoral
(Curso “ser Catequis-
ta”, Jornadas Bíblicas, 
Jornadas eucarísticas e 
da família, etc)

promover   Formação 
para animadores 
dominicais na ausência 
de presbítero (aDap), 
responsáveis arcipres-
tais e paroquiais de 
acólitos e leitores

Implementar, orientar 
e divulgar as dinâmi-
cas e trabalhos para o 
sínodo dos Bispos

apostar e investir nas 
expressões artísticas, 
cénicas e culturais com 
finalidade evangeli-
zadora
(teatro itinerante pelos 
arciprestados, música, 
prática desportiva)

promover percursos 
de formação e fornecer 
recursos e ferramentas 
adequadas

criar novo conselho 
pastoral Diocesano; 

criar uma Escola de 
Formação permanente: 
“Escola da Fé arcipres-
tal”

Formação de adultos so-
bre a Eucaristia, a partir 
das catequeses do papa 
Francisco

Formação de ministros: 
MEc, acólitos, leitores, 
aDap, Equipas de aco-
lhimento

criar/renovar equipas 
de acólitos (jovens e 
adultos) e ministrar 
formação adequada e 
perspetivas vocacionais

Formação Interdisci-
plinar sobre a Beleza 
do espaço litúrgico e a 
beleza da celebração
(departamento dos 
Bens Culturais; pastoral 
litúrgica…)

criar/reativar o conse-
lho pastoral arciprestal

Desenvolver encontros 
de trabalho, consulta e 
discernimento sobre as 
orientações do sínodo 
dos Bispos

criar/reativar o conse-
lho pastoral arciprestal

reorganizar a catequese 
de infância, adolescência 
e de adultos, adequando-
-a às necessidades e 
possibilidades atuais
(meios digitais poderão ser 
um bom complemento)

promover a interação 
entre Eucaristia e Igreja 
doméstica 
(trabalhar mais com 
as famílias para as 
sensibilizar do seu papel 
ativo na catequese, na 
oração comunitária, nas 
celebrações familiares, no 
exercício da caridade, etc)

reativação dos grupos 
de Jovens e inseri-los no 
espírito e dinâmicas da 
JMJ como itinerário

recolocar a palavra 
de Deus como centro 
da vida da Igreja e 
promover uma apaixona-
da iniciação à leitura e 
encontro com a Bíblia
(Criar e apoiar os grupos 
bíblicos, grupos de lectio 
divina, …)

criar/renovar/valorizar 
os grupos de acólitos, de 
jovens, leitores, corais, 
a equipa paroquial da 
liturgia, as equipas de 
limpeza e adorno, as 
equipas de acolhimen-
to, e ministrar espaços 
celebrativos, formativos 
e de convivio

criar/reativar os con-
selhos Económicos e 
os conselhos pastorais 
paroquiais

família, 
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1. CAridAdE

Objectivos Actividades/propostas

diocesanas Arciprestais paroquiais

t
E
s
t
E
M
U
N
H
a
r

/

M
I
s
s
Ã
o

1.
consciencializar 
que a carida-
de e a pastoral 
sócio-caritativa são 
expressão do amor 
Misericordioso de 
Deus

2.
atuar em rede para 
optimizar os recur-
sos sem dispersar 
forças

3.
Despertar para a 
dimensão missio-
nária e implica-
ções sociais da 
Eucaristia 

4.
redescobrir a 
caridade cristã 
como estilo do ser 
cristão

Elaborar orientações 
pastorais e apoiar as 
instituições sociais e 
grupos caritativos no 
desempenho da sua 
ação

criar uma rede de 
sinergias entre os or-
ganismos diocesanos 
e as paróquias

Estabelecer datas e 
momentos para reco-
lha de bens alimen-
tares, e outros bens, 
por toda a diocese

apresentar e desen-
volver critérios de 
discernimento que 
visem a reorgani-
zação territorial da 
Diocese

promover ações cari-
tativas que envolvam 
todo o arciprestado

organizar um evento 
forte de encontro 
espiritual, formativo 
e partilha dos grupos 
socio-caritativos do 
território arciprestal 

Desenvolver uma 
reflexão conjunta que 
intensifique o caracter 
evangelizador das 
Instituições sociais da 
Igreja

Estabelecer encontros 
entre os responsáveis 
das Ipss

promover o Volunta-
riado intergeracional 
com a criação de 
projetos de serviço e 
de caridade
(implicar mais as gera-
ções juvenis e propô-los 
a um protagonismo 
maior)

promover iniciativas 
onde se possa desen-
volver a espiritualida-
de da gratuidade, da 
disponibilidade, da 
partilha e do serviço 
aos irmãos

promover o Volunta-
riado entre os mem-
bros da comunidade
(Visita aos doentes, 
aos idosos, às pessoas 
que estão sozinhas e 
isoladas, às Institui-
ções locais; promover 
a campanha “À boleia 
para celebrar” que 
consiste em levar 
todos os domingos à 
missa um idoso, um 
portador de deficiên-
cia, …)

cuidar, organizar e 
estruturar o serviço 
da caridade em cada 
comunidade paroquial

família, 
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oraÇÃo DIocEsaNa

santíssima trindade, 

ícone do amor do pai, do filho e do Espírito santo, 

eu vos louvo, adoro e amo 

no santíssimo sacramento da Eucaristia.

 

Ó verdadeiro Corpo do senhor, 

nascido da Virgem maria, 

eu vos consagro e ofereço toda a minha vida,

a minha oração em espírito de reparação.

deixai-me saborear Jesus pão da vida, 

receber-vos na sagrada Comunhão 

como remédio divino que cura 

as fraquezas, as debilidades, as misérias 

e perdoa os pecados.

 

Como aos discípulos de Emaús, 

iluminai a minha inteligência, 

fortalecei o meu coração, 

para vos reconhecer na escuta da palavra 

e na fração do pão. 

Ajudai-me a viver a vocação batismal 

em caminho sinodal de santidade, 

consagrando-me a vós, único e sumo Bem, 

com os mesmos sentimentos de maria, de José, 

e ser discípulo missionário, 

apaixonado pela Eucaristia. 

ámen!

+ António luciano, Bispo de Viseu





pAstOrAl
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Nota: O presente calendário está inacabado e será atualizado 

na agenda pastoral da página do site da diocese de Viseu: 

www.diocesedeviseu.pt de acordo com as propostas e iniciati-

vas pastorais que vão surgindo.

calENDÁrIo DIocEsaNo 2021-2022

setembro 2021

dia mundial de Oração pela Criação

programa celebrativo à Beata rita amada de Jesus Casa me-

morial rita Amada de Jesus  | ribafeita – Cantata a maria (21h) 

marco23 | A caminho da JmJ lisboa 2023|sdpJ

Beata rita amada de Jesus | Celebração da Eucaristia (18h30) 

    

outubro 2021

Encontro inicial de professores de EmrC

Curso “ser Catequista | seminário maior de Viseu  

abertura oficial do ano pastoral 

celebração Diocesana de abertura do sínodo dos Bispos

semana nacional da Educação Cristã

Jornada da memória, luto e Afirmação da Esperança | Home-

nagem às vítimas de COVid-19

1

18 - 26

23

24

2

9 - 10

17

17 - 24

22 - 24

família, 
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6 - 7

7

13 - 14

14

19

21

23 - 25

23

28

23

23 - 24

24

30

31

marco23 | A caminho da JmJ lisboa 2023 | sdpJ 

Caminhada pela Vida ’21 | Campo de Viriato – Viseu (14h30) 

Jornadas nacionais de Catequistas 

dia mundial das missões

Conselho diocesano | Ação Católica

início da semana de Oração pelos seminários 

Novembro 2021

formação diocesana de formadores de Acólitos

seminário maior – Vigília de Oração pelas Vocações ao sacerdócio  

conclusão da semana dos seminários | igreja Catedral (11h) 

- Assembleia da Cirp | Viseu (15h-17h)

Curso “ser Catequista” | seminário maior de Viseu  

Dia Mundial dos pobres | peditório diocesano

Vigília do Cristo rei | Ação Católica 

Dia de cristo rei |Jornada Diocesana da Juventude |sDpJ

- Compromisso Apostólico dos movimentos

Jornadas de formação para o Clero | seminário maior

marco23 | A caminho da JmJ lisboa 2023 | sdpJ

1º Domingo do advento

família, 
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Dezembro 2021

Eucaristia de sufrágio pelos associados da fraternidade sacer-

dotal e assembleia da mesma |seminário maior

dia internacional do Voluntariado

solenidade da imaculada Conceição | igreja Catedral (11h)

nossa senhora da Esperança |padroeira do seminário maior

marco23 | A caminho da JmJ lisboa 2023 | sdpJ

natal do senhor | igreja Catedral (11h)

Encontro do pré-seminário | seminário maior de Viseu

sagrada família | igreja Catedral (11h)

      

Janeiro 2022

dia da infância missionária

formação de Animadores dominicais na Ausência do presbíte-

ro (AdAp,s) | sdpliturgica

Domingo da palavra de Deus

marco23 | A caminho da JmJ lisboa 2023 | sdpJ

retiro para Agentes pastorais | sdEC

1

5

8

18

23

25

27 - 29

30

6

15 - 22- 29

23

23 

29 - 30

família, 
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Fevereiro  

dia da Vida Consagrada | festa da Apresentação do senhor | Cirp

Curso de preparação para o matrimónio | Cpm | Viseu 

Cpm | nelas

retiro Anual do Clero

Dia Mundial do Doente

Cpm | Viseu 

s. teotónio | padroeiro da Diocese | Eucaristia na Catedral (18h)

Abertura da Exposição: “diálogos: na beleza das obras contempla-

mos a beleza do criador” | departamento dos Bens Culturais

dia de Bp | Escuteiros

marco23 | A caminho da JmJ lisboa 2023 | sdpJ

Cpm | Oliveira de frades

peregrinação dos Catequistas da Zona Centro a fátima

Março 

Cinzas | início da Quaresma | igreja Catedral (18h30)

- recoleção do Clero | seminário maior

- Assembleia geral da fraternidade sacerdotal | seminário maior 

Cpm | Oliveira de frades

Cpm | tondela

Cpm | tondela

2

5 - 6

11 - 12

18 - 19

2

5 - 6

6 - 7

6 - 11

11

12 - 13

18

20

23

26 - 27

27
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Dia da cáritas | cáritas Diocesana

marco23 | A caminho da JmJ lisboa 2023 | sdpJ

iniciativa 24 horas para o senhor

- Cpm | tondela

abril*

domingo de ramos | igreja Catedral (10h45)

Encontro do pré-seminário | seminário maior de Viseu

Quinta-feira santa |i greja Catedral 

 - missa Crismal (10h30)

 - missa da Ceia do senhor (18h)

sexta-feira santa | paixão do senhor | igreja Catedral (15h)

Vigília pascal | igreja Catedral (21h30) 

Domingo de páscoa | igreja Catedral (11h)

marco23 | A caminho da JmJ lisboa 2023 | sdpJ

Encontro nacional do Ensino secundário | EmrC

* Durante o mês de abril os símbolos da JMJ estarão na Diocese de 

Viseu, onde passarão por todos os Arciprestados.

 

10

12 - 14

14

15

16

17

23

23 - 24

20

2315

25 - 26
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Maio 

semana de Oração pelas Vocações |sdpV

semana da Vitamina EmrC | diocese de Viseu

Cpm | nelas

Cpm | mangualde

Encontro Diocesano dos catequistas | sdEC

Cpm | sátão |nelas

Cpm | mangualde

Cpm | Viseu 

Dia Diocesano da Família | pastoral laicado e família

Cpm |sátão |nelas

Cpm |Viseu 

marco23 | A caminho da JmJ lisboa 2023 | sdpJ

Encontro do 1º Ciclo | EmrC

rosário da Juventude | sdpJ

dia mundial dos meios de Comunicação social

Junho 

Jornadas Bíblicas Diocesanas |sdEC

solenidade do pentecostes | Celebração na igreja Catedral (11h)

peregrinação nacional das Crianças a fátima

corpo de Deus 

1 - 8

2 - 6

6 - 7

7

8

13 - 14

14

14 - 15

15

20 - 21

21 - 22

23

27

28

29

2 - 4

5

9 - 10

16

família, 
alimenta-te na eucaristia
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17

23

24

26

9

23

24

Aniv. de Ordenação Episcopal de d. António luciano

marco23|A caminho da JmJ lisboa 2023|sdpJ

solenidade do sagrado Coração de Jesus |Jornada de Oração 

pela santificação dos sacerdotes

Encontro mundial com as famílias |roma

Julho 

Encontro final de professores de EmrC

Dedicação da catedral

Dia da Igreja Diocesana |Viseu

família, 
alimenta-te na eucaristia
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