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Experimentar na própria vida a presença de Cristo ressus-

citado, encontrá-Lo «vivo», é a maior alegria espiritual, uma 

explosão de luz que não pode deixar ninguém «parado». 

Imediatamente põe em movimento impelindo a levar aos 

outros esta notícia, a testemunhar a alegria deste encontro. 

É aquilo que anima a pressa dos primeiros discípulos nos 

dias que se seguiram à ressurreição. (…)

A graça do Espírito Santo não admite morosidades». Por 

isso a pressa de Maria é ditada pela solicitude do serviço, 

do anúncio jubiloso, duma pronta resposta à graça do Espí-

rito Santo. (…)

Que o Espírito Santo acenda nos vossos corações o desejo 

de vos levantardes e a alegria de caminhardes todos juntos, 

em estilo sinodal, abandonando falsas fronteiras. O tempo 

de nos levantarmos é agora. Levantemo-nos apressadamen-

te! E, como Maria, levemos Jesus dentro de nós, para O co-

municar a todos. Neste belíssimo momento da vossa vida, 

avançai, não adieis o que o Espírito pode realizar em vós!

(Francisco, Mensagem para a Jornada Mundial da Juventude 2023) 
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1
Escutar com docilidade o Espírito Santo

Escutar a Palavra de deus e receber o Espírito Santo é o maior 

dom concedido àqueles que têm a alegria de deixar tudo para seguir 

Jesus.

A dimensão pastoral da escuta de Jesus na Igreja, foi algo sem-

pre muito presente na caminhada da fé dos cristãos e motivou-os no 

despertar atento de uma relação marcada pela proximidade com deus 

e com o seu povo. tanto da parte dos pastores, como dos fiéis houve 

sempre a preocupação de escutar em cada dia a voz do Senhor, que 

se revela ao seu povo.

A dimensão da escuta, tornou-se uma exigência pastoral e um 

desafio no caminho sinodal, que todos os batizados devem fazer. Os 

verbos acolher, escutar, dialogar e confiar são muito importantes para 

criar uma relação eclesial saudável numa dinâmica sinodal entre os 

membros do povo de deus. 

A proposta sinodal convida-nos a escutar com o ouvido do co-

ração, “o que o Espírito diz às Igrejas” (Ap 2,17), para que estas ca-

minhem conduzidas pelo Espírito Santo, na docilidade aos seus dons.

A Igreja, povo convocado pelo Senhor, convida os cristãos a “ca-

minhar juntos” na escuta e no acolhimento do Espírito Santo, que 

“sopra onde quer e quando quer”, para “renovar todas as coisas”.

 A missão da Igreja como “sacramento universal de salvação” 

(Lg 39) deve levar todas as criaturas a acolher a boa nova de Jesus, 

carta paStoral

coNFIrMaDoS pElo ESpÍrIto SaNto
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e abrir o seu coração de mãe ao diálogo fraterno com os seus filhos.

O caminho de renovação pastoral da Igreja deve centrar-se no 

conteúdo dos sacramentos da iniciação cristã de forma a valorizar o 

desafio comunitário da fé e a alcançar a verdadeira maturidade ecle-

sial.  O Espírito Santo concede aos fiéis a graça de escutar o Senhor e 

de o servir nos irmãos de modo que cada um viva a fé, a esperança e 

a caridade num autêntico dinamismo espiritual. 

O triénio pastoral iniciado em 2019 teve como objetivo funda-

mental proporcionar uma reflexão sobre os sacramentos do Batismo, 

da Eucaristia e da Confirmação. Este estudo deve partir do aprofun-

damento da fé, da antropologia cristã, da teologia, da mistagogia, 

da pastoral profética e dos sacramentos. O sacramento do Batismo, 

como porta de entrada na vida divina, faz-nos o desafio para viver 

um “Caminho de Santidade”; alicerçado no sacramento da Eucaristia, 

banquete e refeição onde Cristo se oferece como alimento para a vida 

eterna. Ao longo do último ano pastoral o nosso estudo centrou-se 

no tema: “Família! Alimenta-te na Eucaristia”. No novo ano pastoral 

a reflexão deve centrar-se no sacramento da Confirmação e ajudar os 

jovens a percorrer o horizonte rumo às Jornadas Mundiais da Juven-

tude do próximo ano: “Animados pelo Espírito Santo, com os jovens a 

caminho”, num caminho de renovação e de santidade. 

O projeto pastoral deve colocar o Espírito Santo, “alma da Igre-

ja”, no centro da vida espiritual de todos os batizados, enquanto sujei-

tos e agentes da pastoral na Igreja.

Esperamos que seja uma oportunidade para “caminhar juntos” 

e refletir sobre a importância do sacramento da Confirmação na vida 

da Igreja e dos jovens em crescimento para a maturidade da fé. Empe-

nhados como cristãos no acolhimento do Espírito Santo, ajudemos os 

jovens e os adultos a renovar a sua vida espiritual, preparando-se com 

alegria para receber a vida nova, segundo o Espírito.

AnimAdos pelo
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 Olhando para o rebanho, que me foi confiado, tenho a missão 

e a responsabilidade pastoral de convidar o povo de deus a percorrer 

um caminho novo com o Espírito Santo, o “Senhor que dá a Vida”.

 O sinal sacramental do Crisma é a unção na testa dos fiéis com 

o óleo consagrado, fazendo uma cruz e dizendo as seguintes palavras: 

“recebe por este sinal, o Espírito Santo o dom de deus” (ritual do 

Crisma).

Jesus chama os jovens a serem discípulos missionários, envia-

dos às periferias, a todos os lugares, aldeias, vilas e cidades da nossa 

diocese para escutar o Senhor e “caminhar juntos” conduzidos pelo 

Espírito Santo, que renova a face da terra e enche o mundo de espe-

rança.

 Com o empenhamento pastoral e o esforço de todos: sacer-

dotes, diáconos, consagrados, leigos, catequistas e animadores, aju-

demos os jovens a despertar para as coisas do alto e a manifestar o 

desejo de sede de deus. 

 Num ano especial de graça, dando enfâse à catequese, que 

conduz à celebração do sacramento da Confirmação num percurso de 

dez anos de catequese do SNEC (Secretariado Nacional da Educação 

Cristã), devemos valorizá-lo e concretizá-lo com êxito. 

Numa situação em que a catequese tenha sido interrompida, exi-

ja-se pelo menos um ano de formação catequética com um programa 

bem elaborado com dinamismo catecumenal sério que leve ao compro-

misso da fé e à integração plena na comunidade e vida da Igreja.

 O compromisso na busca da verdade e da seriedade na fideli-

dade ao Evangelho, requer que ninguém seja admitido ao sacramen-

to da Confirmação, sem a realização desta caminhada de formação 

cristã. Esta é uma responsabilidade pastoral, que deve ser assumida 

por todos os pastores e fiéis. devemos todos cumprir os requisitos 

que o ritual da Iniciação Cristã nos propõe para viver este itinerário 

catequético.
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2
o plano pastoral é sempre um dom do Espírito Santo à comunidade

O Plano Pastoral é um instrumento de trabalho importante, ani-

mado pelo Espírito Santo, que nos convida a caminhar juntos, empe-

nhados na formação dos adolescentes e jovens com objetivos pasto-

rais específicos. 

Neste contexto um trabalho em rede, que nos conduza à fé em 

caminho sinodal é muito importante. Não devemos esquecer nunca, 

que podemos ter um bom programa pastoral, bem elaborado, com 

muitas propostas inovadoras e criativas, mas se não for bem acolhido, 

trabalhado e assumido por todos, pode tornar-se um obstáculo, um 

fardo pesado, que não produzirá os resultados desejados, nem tem a 

possibilidade de ser uma experiência pastoral. 

Em pastoral é sempre importante a concretização da ação, dar 

passos para alcançar os objetivos propostos, mesmo que muitas vezes 

nos pareçam pequenos e insignificantes. A pastoral é sempre o agir de 

Cristo em nós, através da realização de gestos e palavras, que são ações 

salvíficas dinâmicas e criativas, animadas pela graça do Espírito Santo.

Peço a deus a graça da conversão pastoral e da disponibilidade 

interior, para nos empenharmos na realização deste Plano Pastoral, 

de modo a produzir muitos frutos do Espírito Santo na vida de todos 

os batizados.

A necessária e desejada “conversão pessoal e renovação pas-

toral”, deve acontecer também na vida dos jovens em caminhada de 

preparação para a celebração do sacramento da Confirmação. É im-

portante para os jovens deixarem-se acompanhar e conduzir pelos 

seus pais, catequistas, formadores e animadores com disponibilidade 

interior para viver com alegria e entusiasmo o compromisso da sua 

vocação batismal. 
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O caminhar juntos, em compromisso sinodal, pede-nos que a 

preparação para a celebração das Jornadas Mundiais da Juventude, 

despertem os jovens e os adultos para serem cada vez mais na Igreja 

e no mundo os autênticos  protagonistas da esperança na comunhão, 

participação e missão de serem “evangelizadores com espírito” (Eg 

259). 

3
Uma Igreja guiada pelo Espírito em caminhada de renovação

 

O Espírito Santo manifesta-se na vida dos fiéis e na Igreja como 

a brisa suave, que em cada manhã refresca a aridez do deserto e dá 

vida e vigor a todas as coisas. No dia de Pentecostes o Espírito Santo 

desceu em forma de línguas de fogo. Hoje vem em cada dia de muitos 

modos para purificar as nossas vidas, destruir as impurezas e os peca-

dos do povo de deus, peregrino pelos caminhos do mundo em busca 

da verdade, da justiça, da paz e do amor.

 A renovação espiritual da Igreja realiza-se a partir dos mistérios 

da vida de Cristo, mediante a ação do Espírito Santo, que nos leva a 

mergulhar em profundidade na vida de amor, de comunhão, de graça, 

de unidade e de santidade que brota do mistério da Santíssima trin-

dade.

 A Igreja chamada a abraçar a humanidade redimida, como 

membro do Corpo de Cristo, torna-se servidora de todo o género hu-

mano. São Paulo, numa das suas catequeses, exorta os cristãos a “as-

pirar às coisas do alto” a buscar “os dons espirituais mais elevados”. 

Este é o desejo de todos aqueles que no seguimento de Jesus, 

procuram o Espírito Santo, como o dom divino por excelência, que 

vem em auxílio da nossa fraqueza e renova todas as coisas.
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 Só uma vida de comunhão com o Espírito Santo, alimentada 

pela oração, escuta da Palavra e centrada na Eucaristia, renova a fé, 

alimenta a esperança, fortalece a caridade e faz crescer a espirituali-

dade da Igreja.

No acolhimento do Espírito Santo e na comunhão com Ele, en-

contramos a fonte da vida sobrenatural e a forma de caminhar com Ele 

na expressão do “modus vivendi et operandi”, específico do próprio 

povo de deus.  A sinodalidade manifesta assim o carácter “peregrino” 

da Igreja na fidelidade ao Espírito Santo.

4
a ternura e a beleza do Espírito Santo  

manifestam-se na vida espiritual

Só quem vive conduzido pelo Espírito de deus é na verdade filho 

de deus. 

A solicitude pastoral da Igreja levou-nos ao longo destes anos a 

refletir sobre o itinerário da iniciação cristã, cuja nascente é a filiação 

divina. 

O caminho percorrido culmina com um olhar de esperança so-

bre o sacramento da Confirmação e a missão do Espírito Santo na vida 

da Igreja. O Espírito Santo deve ocupar sempre na vida de todos os 

batizados um lugar de relevo e primordial, de modo especial no cora-

ção dos adolescentes e dos jovens em caminhada de catequese para o 

sacramento do Crisma.

devemos ter ainda a preocupação de despertar nos jovens e 

adultos que já receberam o sacramento da Confirmação a responsabi-

lidade eclesial de viver a sua vida de fé no compromisso pastoral e no 

testemunho de vida cristã conduzidos pelo Espírito Santo. 
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A formação cristã dos jovens e toda a ação pastoral envolvente, 

deve levar as nossas comunidades paroquiais, movimentos e obras a 

promover a renovação da vida espiritual e o compromisso apostólico 

de trabalhar com os jovens.

Neste contexto gostaria de no próximo ano pastoral ter um gran-

de encontro com todos os jovens, que ao longo destes quatro anos 

receberam o sacramento do Crisma. todos são convidados para este 

encontro, os jovens crismados, os que estão a fazer a preparação para 

este sacramento e os que estão em caminhada de preparação para 

participar nas Jornadas Mundiais da Juventude.

 O desafio pastoral lançado pelo Papa Francisco à Igreja e aos 

jovens do mundo inteiro tem como meta caminhar juntos em peregri-

nação até Lisboa em Agosto de 2023. Peço ao Secretariado diocesano 

da Juventude e a outros setores juvenis, paroquias e familiares para 

prepararmos e vivermos com intensidade os dias de encontro na dio-

cese, onde somos chamados a acolher os milhares de jovens que aqui 

querem fazer uma grande experiência de fé eclesial.

Neste contexto específico somos chamados a ser protagonistas 

da esperança, caminhando com os jovens ajudando-os a preparar e 

a viver a celebração do sacramento da Confirmação, como um dom 

único e irrepetível nas suas vidas.

Ao longo deste ano devemos dar prioridade pastoral à criação de 

grupos de jovens nas paróquias, em grupos de paróquias, ou mesmo 

arciprestais. 

Os jovens são os primeiros protagonistas da evangelização e da 

missionação dos outros jovens, são chamados a ser instrumentos de 

renovação da vida eclesial dos batizados e das suas comunidades. 

Centremos a nossa vida e a experiência de fé no essencial, procuran-

do, no mistério de deus uno e trino, pela ação do Espírito Santo a 

grandeza da nossa vocação cristã.

AnimAdos pelo
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todos os batizados conscientes da sua vocação cristã, celebram 

o sacramento da Confirmação, recebem o Espírito Santo e completam 

o processo iniciado no Batismo. Chamados a celebrar a Eucaristia em 

cada domingo, recebem pelo sacramento do Crisma o Espírito Santo, 

como dom para serem testemunhas na vida da Igreja. 

Com a audácia da fé de São Paulo convido os jovens a fazer este 

caminho: “Ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Es-

pírito, que é a Palavra de deus” (Ef  6,17).

O regresso às fontes da Igreja e ao anúncio dos primórdios do 

Evangelho no dia de Pentecostes (cf. At. 2), ajudam-nos a vislumbrar 

a ação do Espírito de deus, que foi derramado sobre todos aqueles 

que, provenientes das diversas partes do mundo, escutam e acolhem 

o kerigma, prefigurado no chamamento universal de todos os povos a 

fazer parte do único povo de deus (cf. At. 2, 11).

A vinda do Espírito Santo sobre Maria e os Apóstolos reunidos 

no Cenáculo em oração, são a grande manifestação do Espírito San-

to oferecido à humanidade. No íntimo dos corações o Espírito Santo 

revela-se, anima e plasma a comunhão e a missão da Igreja, Corpo de 

Cristo e templo vivo do Espírito (cf. Jo. 2,21; 1 Cor 2, 1-11). 

A vida trinitária, assente nos pilares da unidade, da comunhão 

e da participação, distribui pelos fiéis os dons do Espírito Santo: “sa-

bedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de 

deus”.

 O Espírito Santo é o alento divino, a vida derramada, a alma 

da Igreja que chama os cristãos a viver a fé e a “caminhar juntos”. O 

Espírito gera comunhão com o Corpo de Cristo e torna-se o princípio 

fundante da sinodalidade da Igreja.
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5
o Espírito Santo é o comunicador divino por excelência

O Espírito Santo é a fonte de comunicação da vida nova no Es-

pírito, através dos dons espirituais derramados em nossos corações.

deus comunica assim a vida da graça aos seus filhos e a toda a 

humanidade. deus comunica-se no mistério do seu amor, no silêncio 

do coração, no interior da nossa alma, na escuta fiel da Palavra, na 

oração fervorosa e na vida simples e humilde. A pedagogia e a lingua-

gem de deus é sempre uma comunicação de amor, de paz e de bem 

ao nosso alcance. A comunicação de deus ao seu povo e do seu projeto 

de salvação realiza-se no chamamento à santidade de vida e no teste-

munho da própria vocação.

A sinodalidade dom de deus é comunicação de vida na Igreja 

ao serviço da sua missão. todo o povo de deus é sujeito do anúncio 

da alegria do Evangelho, porque ser cristão é ser missionário. O Es-

pírito Santo convida todos os batizados a serem protagonista(s) da 

missão como discípulos missionários, comunicando ao mundo de hoje 

a mensagem de Jesus. A sinodalidade lembra-nos que toda a Igreja é 

o sujeito da missão e todos na Igreja necessitam de ser evangelizados. 

A comunicação divina faz-nos participantes do único sacerdócio de 

Cristo, para que imitando os discípulos de Emaús sejamos os destina-

tários dos carismas e dons, que o Espírito Santo distribui a cada um 

para o bem comum.

O Espírito Santo manifesta-se na vida dos batizados de muitas 

formas: a igual dignidade dos filhos de deus; a vocação universal à 

santidade; a participação de todos os fiéis no múnus sacerdotal, pro-

fético e real de Cristo; a riqueza dos dons hierárquicos e carismáticos; 

a vida e a missão de cada Igreja local na docilidade e fidelidade ao 

Espírito Santo.
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Os dons que vêm do alto, como fogo divino, purificam, aquecem, 

curam, fortalecem e iluminam o coração dos fiéis. Por isso a Igreja 

não deixa de pedir com insistência na oração: “Mandai Senhor o vosso 

Espírito e renovai a face da terra”. O acolhimento permanente do Es-

pírito Santo na vida da Igreja como hóspede divino renova os nossos 

corações e faz crescer a vida espiritual nas nossas almas. O Espírito 

Santo, que vem em auxílio da nossa fraqueza, suscita nos corações 

dos fiéis o dom da confiança e da entrega.  reza em nós com gemidos 

inefáveis, oferecendo-nos a graça sobrenatural, que o Espírito Santo 

concede a cada um para sermos felizes e possuirmos a verdadeira 

“harmonia” (São Basílio).

Pela graça do Espírito Santo a Igreja é missionária e, enrique-

cida de dons espirituais, anuncia a boa nova do reino, na expectativa 

da escatologia, enquanto aqui e agora, deve produzir bons frutos de 

caridade para a vida do mundo. “Os frutos do Espírito Santo são: cari-

dade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, man-

sidão e temperança. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos segundo o 

Espírito” (gal 5,22-23 a 25).

6
o Espírito Santo mestre e guia da vida interior

A arte de saber escutar com docilidade as moções do Espírito 

Santo e responder com alegria, disponibilidade e generosidade inte-

rior aos seus apelos é um dom espiritual. O Espírito Santo que renova 

todas as coisas, convida-nos a criar espaços novos de escuta, de diálo-

go e de acolhimento na prática pastoral da Igreja.  É preciso uma ver-

dadeira “conversão pessoal e pastoral” para criar novos dinamismos e 

renovar os espaços existentes entre nós. Os batizados são chamados a 
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acolher, a anunciar e a testemunhar a Palavra deus, com a vida e em 

verdade junto daqueles a quem são enviados.

A unção do Espírito Santo manifesta-se também no “sensus fi-

dei” dos fiéis como força santificadora, que nos impele a evangelizar e 

anunciar ao mundo as maravilhas do Espírito paz.

A proposta sinodal da síntese diocesana sobre o acolhimento, 

a escuta e o diálogo tem dois pilares fundamentais, a disponibilidade 

interior da fé e a riqueza da Palavra de deus, que devemos implemen-

tar cada vez mais nas nossas comunidades paroquiais e nos grupos 

eclesiais.

uma nova cultura centrada no silêncio interior, como meio eficaz 

para entrar em comunhão com deus, deve estimular a escuta e edu-

cação dos jovens na orientação da vocação universal à santidade e na 

busca de sentido para a vida. 

Passar do silêncio interior à contemplação e da oração à escuta 

atenta é o grande desafio da comunicação feito à Igreja e aos seus 

membros. Em Maria de Nazaré, a mulher da escuta, encontramos o 

modelo da disponibilidade para ouvir e acolher. Maria torna-se a teste-

munha deste caminhar em Igreja, no acolhimento do Espírito Santo e 

na disponibilidade para servir os irmãos.

diante da Palavra de deus sentimos a necessidade de escutar 

e dialogar. Porquê fazer a preparação espiritual para receber o sacra-

mento da Confirmação? Quais os efeitos deste sacramento na vida dos 

batizados e da Igreja?

uma pastoral animada pela ação do Espírito Santo, leva-nos a 

escutar com o coração a Palavra de deus, na fidelidade à doutrina da 

Igreja e aos sinais dos tempos, que com criatividade e sabedoria deve-

mos saber discernir para a renovação da vida eclesial.

O Senhor não se cansa de derramar o seu Espírito Santo em 

todo o tempo e lugar sobre o povo de deus para o tornar participante 
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da sua vida divina alimentando-o com a Palavra e a Eucaristia pelos 

caminhos da comunhão, da participação e da missão, caminhando 

em harmonia sinodal sob o impulso do Espírito Santo, que comunica 

o amor de deus à sua Igreja e renova todas as coisas:

- Enraíza-nos mais profundamente na filiação divina para dizer: 

“Abbá, Pai” (rm 8,15);

- une-nos mais fortemente a Cristo Pastor, Sacerdote e rei;

- Aumenta em nós os dons do Espírito Santo e oferece-nos a vida 

nova no Espírito;

-torna-nos mais vinculados ao apostolado em união com a Igre-

ja, produzindo os frutos do Espírito;

- garante-nos uma força especial do Espírito Santo para semear 

a Boa Nova do reino, anunciar com alegria o Evangelho e a sua força 

libertadora, defender com a palavra e o exemplo as verdades da fé, 

ter coragem de ser testemunha de Cristo, confessar corajosamente o 

nome de Cristo, sem nunca nos envergonharmos da sua cruz (Cf. CIC 

1303).

- Manifesta o “carácter” sacramental do Batismo e do Crisma, 

aperfeiçoa o sacerdócio comum dos fiéis e uma vez recebido deve mo-

delar a vida do cristão. O crismado recebe a graça e o poder de pro-

fessar publicamente a sua fé cristã e por um mandato da Igreja ser 

soldado de Cristo (Cf.CIC 1305).

É uma alegria muito grande saber que há muitos batizados 

que receberam o sacramento do Crisma com fé e com uma prepa-

ração séria e cuidada, mas é também uma tristeza e preocupação 

saber que há muitos cristãos que o receberam sem a consciência 

da responsabilidade e compromisso que isso implica.  também há 

aqueles que nunca tiveram oportunidade de receber este sacramen-

to e outros que não o celebram por terem abandonado a fé, por 

indiferença religiosa, por falta de compromisso cristão. Há ainda 

os que receberam o sacramento com entusiasmo, mas depois afas-
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taram-se da vida da Igreja e deixaram de dar testemunho de Cristo 

nas suas vidas.

O livro dos Atos dos Apóstolos relata a chegada de Paulo a Éfe-

so, onde encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: “recebestes o 

Espírito Santo, quando abraçastes a fé?”. Eles responderam-lhe: “Nem 

sequer ouvimos falar do Espírito Santo.” Paulo perguntou: “Então que 

Batismo recebestes?” (At 19,1-8).

Esta pergunta continua hoje atual e é pertinente na vida de mui-

tos cristãos que iniciaram no Batismo o Itinerário da Educação Cristã 

e ainda não concluíram esta etapa.  Muito pior ainda são os que vivem 

sem interesse a fé cristã e se comportam como autênticos pagãos. 

“Que Ele Se digne, segundo a riqueza da sua glória, fortalecer-vos a 

todos no seu Espírito, para que o homem interior de cada um se for-

tifique” (Ef  3,16). 

Ao longo deste ano façamos uma proposta de preparação de 

catequese para os adultos, que ainda não receberam o sacramento do 

Crisma e o desejem receber. Será uma belíssima forma de promover a 

formação cristã nas nossas comunidades paroquiais.

7
os desafios pastorais, que o Espírito Santo faz à Igreja

Os órgãos de corresponsabilidade e participação na vida da Igre-

ja são muito importantes e indispensáveis para a renovação e realiza-

ção da missão.

O último ano deste triénio pede-nos para fazermos um verdadei-

ro discernimento espiritual para escutar o Espírito Santo na vida das 

pessoas e das comunidades. Este caminho sinodal deve deixar mar-

cas positivas na renovação da diocese, cuja graça pedimos ao Espírito 

Santo como agente da nossa renovação e santificação.

AnimAdos pelo
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A partir da experiência sinodal que estamos a fazer na diocese 

não podemos ficar indiferentes aos desafios que nos são feitos para 

sermos uma Igreja mais acolhedora, mais empenhada na escuta, no 

diálogo e em tantas outras respostas, que devemos dar aos cristãos e 

ao mundo.

O desafio de um trabalho pastoral realizado em conjunto na união 

das paróquias confiadas ao mesmo pároco, nas unidades pastorais e 

nos arciprestados, deve levar à criação de serviços de preparação para 

o Batismo e Crisma, à criação de outras estruturas necessárias para a 

renovação da pastoral, e à renovação das já existentes. É preciso dar 

passos novos a nível da formação na catequese, na pastoral familiar, 

juvenil, vocacional e social. devemos ainda dar passos numa melhor 

coordenação e criação de serviços necessários diante das novas pro-

postas pastorais, que nos são feitas. Acolhamos com agrado a propos-

ta do Papa Francisco para uma formação mais atenta e integral dos 

jovens em caminhada para o matrimónio. O Papa desafia-nos a fazer 

também o acompanhamento dos casais jovens.

Só o Espírito Santo pode reacender em nós a chama da nova 

evangelização e valorizar a catequese paroquial com as crianças, os 

adolescentes e os jovens. Neste contexto é preciso motivar os jovens 

a caminhar com empenhamento cristão na preparação para a realiza-

ção das Jornadas Mundiais da Juventude no próximo ano de 1 a 6 de 

agosto de 2023, em Lisboa. 

Este será um acontecimento festivo, marcante, novo, único, fres-

co e original como diz o Papa Francisco, para ajudar os jovens de todo 

o mundo a despertar para a fé em Jesus Cristo, de modo a viverem a 

sua vocação cristã conduzidos e animados pelo Espírito Santo. 

Caminhemos na docilidade ao Espírito Santo e sejamos teste-

munhas de Jesus Cristo ressuscitado na Igreja e no mundo. A ação do 

Espírito Santo comunica-se aos fiéis, como expressão de uma lingua-
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gem nova de amor e de vida transformada em oração cheia de gemi-

dos inefáveis, verdadeira expressão da comunicação do Espírito Santo, 

que nos ensina em tudo a amar e a servir Jesus.

Imploro a proteção de Nossa Senhora, templo e Sacrário do 

Espírito Santo, de São José, de São teotónio, de São Frei gil, da Be-

ata rita Amada de Jesus para este projeto de renovação espiritual da 

diocese de Viseu.

+ António Luciano dos Santos Costa, Bispo de Viseu

Viseu, 15 de agosto de 2022
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do Batismo à Eucaristia: caminho de Santidade!

animados pelo Espírito Santo

com os Jovens a caminho

1. Pelo Sacramento da Confirmação, reavivar a luz e a 

chama do Espírito Santo que permitem ver com olhos 

novos, à maneira de Cristo, toda a realidade eclesial e 

do mundo contemporâneo nos diversos âmbitos e cir-

cunstâncias.

2. Proporcionar a todas as comunidades, especialmente à 

realidade juvenil, a alegria da Fé através do encontro e 

da relação pessoal com Jesus Cristo, em ordem à (re)

descoberta da Vocação e da missão a partir da pergunta 

central da nossa existência: Para quem sou eu? (CV. 286)

3. Convocar e envolver toda a diocese de Viseu na prepara-

ção e vivência da Jornada Mundial da Juventude 2023, 

promovendo dinâmicas sinodais, revitalizando os gru-

pos pastorais, desenvolvendo sinergias e trabalho em 

rede, implicando e responsabilizando as famílias e os 

jovens no acolhimento de outros jovens provenientes de 

diversos países.

propoSta DaS lINHaS proGraMÁtIcaS

tema Geral

lema pastoral

objetivos 

Gerais
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4. Fazer crescer e tornar as nossas comunidades cristãs 

mais vivas, mais relacionais e menos burocráticas, 

onde se cultivem relações fraternas, as pessoas se 

sintam acolhidas, escutadas, ajudadas e corresponsa-

bilizadas. Onde se viva o Batismo, a Confirmação e a 

Eucaristia como um encontro festivo e não como roti-

na ou obrigação.

 

Jo 20, 22 «recebei o Espírito Santo» 

lc 1,39 «Maria levantou-se e partiu apressadamente»

ANtÓNIO LuCIANO, Programa Pastoral 2022-2023: 

animados Pelo esPírito, trAPÉzIO dE IdEIAS, VISEu 

2022.

FrANCISCO, Catequeses sobre a iniCiação Cristã. 

baPtismo, Confirmação, EuCArIStIA, SECrEtArIA-

dO NACIONAL dE LIturgIA, FátIMA 2019.

PAPA FrANCISCO, ExOrtAçãO APOStÓLICA “A ALEgrIA 

dO EVANgELHO” [EVANgELII gAudIuM] (24/11/2013).

PAPA FrANCISCO, ExOrtAçãO APOStÓLICA “CrIStO 

VIVE” [CHrIStuS VIVIt] (25/03/2019). 

JOãO PAuLO II, CArtA ENCíCLICA “dominum et ViVifi-

Cantem” (18-05-1986)

CAtECISMO dA IgrEJA CAtÓLICA.

DocUMENtoS 

Do MaGIStérIo/

obraS DE  

rEFErêNcIa

ÍcoNE 

bÍblIco
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ESPIrItuALIdAdE | FOrMAçãO | CArIdAdE

Objectivos
Específicos

Actividades/Propostas

diocesanas Arciprestais Paroquiais

1. ESpIrItUalIDaDE

busca de experiên-
cias de espirituali-
dade que promovam 
o acolhimento, 
relações calorosas e 
testemunhos conta-
giantes

tornar decisiva a 
centralidade e a 
qualidade espiritual 
dos jovens e de toda 
a comunidade cristã 
como ação pastoral 
quotidiana

 2. ForMaÇÃo

Formar e instruir os 
agentes da pastoral 
e todos os fiéis a 
partir de percursos e 
processos que vão ao 
encontro da conver-
são pessoal e mudan-
ça de mentalidade

Dar continuidade 
às conclusões da 
fase diocesana do 
processo sinodal e 
aplicá-las a partir 
dos órgãos de parti-
cipação e correspon-
sabilidade

3. carIDaDE

Identificar as inicia-
tivas a tomar para 
fazer propostas 
concretas e aces-
síveis a todos os 
colaboradores, espe-
cialmente aos jovens, 
que proporcionem 
o compromisso e o 
testemunho no cam-
po sócio-caritativo

promover roteiros 
e itinerários que 
aproximem a relação 
entre a Fé e a cultura 
e a sua implicação na 
ação social

apresentar propostas e 
itinerários para o acom-
panhamento e o discerni-
mento vocacional

promover iniciativas de 
encontro entre os vários 
movimentos, associações 
e grupos juvenis, para 
aprofundamento de uma 
pastoral de conjunto

Difundir renovados itinerá-
rios formativos de matriz 
catecumenal para adultos, 
e oferecer percursos dife-
renciados para a prepara-
ção dos sacramentos

realização de um grande 
encontro da Juventude
(Jovens crismados nos 
últimos 4 anos) 

Emanar orientações espe-
cificas para criar o con-
selho pastoral Diocesano 
e renovar as instâncias 
de corresponsabilidade 
pastoral 
(Conselho Pastoral Arci-
prestal e Paroquial; Con-
selho Económico, direções 
das IPSS…)

repensar o espaço do 
Seminário diocesano e 
abri-lo a uma maior inte-
ração e a uma utilização 
mais pastoral 

proporcionar peregrina-
ções: criação de um rotei-
ro de Santuários no terri-
tório da Diocese de Viseu 
e promover Exposições e 
espaços culturais

preparar retiros com 
jovens, propostas de 
oração, a experiência da 
viagem e da peregrinação 
aos santuários existentes 
e lugares significativos

Estabelecer formas e 
espaços novos de escuta, 
de acompanhamento e 
discernimento vocacional, 
intensificando o “counse-
ling espiritual”

criar um espaço de For-
mação permanente: “Es-
cola da Fé arciprestal”

Desenvolver processos 
que cuidem bem da 
preparação para o cris-
ma dentro do percurso 
catequético da iniciação 
cristã e apostar na forma-
ção integral dos jovens

realizar ações de forma-
ção e divulgação sobre o 
sínodo dos jovens e sobre 
a Jornada Mundial da 
Juventude junto de todos

promoção de encontros 
formativos direcionados 
para a criação de novos 
líderes para os diversos 
âmbitos da vida pastoral 
e paroquial

Implementação do projeto 
diocesano “Evangelizar-
tE” nas sedes de conce-
lho de cada arciprestado 
(Apresentação de teatro 
com propósito evangeliza-
dor nas salas de espetácu-
los locais)

Investir num novo con-
ceito de Visita pastoral 
(“Visita aos Jovens: À 
escuta da juventude) 

criar espaço para momen-
tos de oração, contempla-
ção, revisitação da vida 
de alguns Santos; leitura 
e aprofundamento da 
palavra de Deus; aplicar 
as propostas de oração do 
coD relativas à JMJ

criação de novos grupos 
de jovens nas paróquias e 
promoção da participação e 
integração dos mesmos nos 
dinamismos para a JMJ

Empreender e mobilizar 
para uma maior presença 
e participação dos grupos 
paroquiais nas propostas 
diocesanas e arciprestais
(Exposições de arte sacra; 
dia da diocese; dia da 
catedral; iniciativas nos 
espaços museológicos; 
cursos catequéticos; 
encontros de formação 
litúrgica; encontros de 
taizé; encontros de jovens 
e vocacionais; Vigílias de 
oração; formações para 
agentes da pastoral; etc)

Fomentar a peregrinação/
caminhada da família 
(visita a um Santuário, 
uma capela, ermida em 
comunidade)

Desenvolver projetos de 
serviço e caridade, ações 
e iniciativas missionárias 
concretas em que os 
jovens evangelizem outros 
jovens (Ex. voluntariado 
junto das pessoas e situa-
ções de maior fragilidade 
e carência…)

criar ou reativar os con-
selhos Económicos e 
os conselhos pastorais 
paroquiais 
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oraÇÃo ao ESpÍrIto SaNto

Vinde Espírito Santo e renovai a Igreja,

Em caminho sinodal, com todos os jovens,

Vinde Espírito Santo, animai a minha alma,

E renovai a vida interior de todos os batizados.

Vinde Espírito Santo, mestre de santidade

dizei-me o que devo dizer e ensinar. 

Vinde Espírito Santo, Paráclito e Consolador,

dizei-me o que devo amar e rezar hoje.

Vinde Espírito Santo, ensinai-me a louvar,

Como Maria o meu Senhor.

Para dar a maior glória a deus,

E promover o maior bem dos meus irmãos.

ámen!

+ António Luciano dos Santos Costa, Bispo de Viseu
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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 iniciativas pastorais que vão surgindo.

calENDÁrIo DIocESaNo 2022-2023

Setembro 2022

dia Mundial de Oração pela Criação

III Congresso Internacional de Catequese | roma

Marco23|A caminho da JMJ Lisboa 2023|SdPJ (dia JMJ)

beata rita amada de Jesus| Festa e Novena | ribafeita 

outubro 2022

Encontro do pré-Seminário | Seminário Maior de Viseu | 10h

Semana Nacional da Educação Cristã

abertura do ano pastoral Diocesano | Claustros da Sé |15h 

Assembleia do Clero | Seminário Maior de Viseu

Oração de taizé | Igreja dos terceiros | 21h

Encontro inicial de Professores de EMrC | Seminário Maior de Viseu

Abertura do Ano Escutista | regional

1

7 a 10

23

24

1

2 a 9

9

11 - 12

15

16
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5

6

17 a 19

18

22

22 - 23

23

25

29

30

Encontro Nacional da Pastoral Social | Fátima

dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja | Casa Episcopal

Exposição temporária de peças das paróquias 

Semana dos bens culturais da Igreja | Museu Municipal de 

tondela

Exposição temporária | Vilar de Besteiros

Vigília de oração Missionária | Arciprestados

Caminhada pela Vida | AdAV – Viseu |15h

Jornadas Nacionais de Catequese | Fátima 

Dia Mundial das Missões

Bênção do Caloiro na Sé de Viseu | PESV

Formação para as IpSS (direções e Equipas técnicas) | Viseu 

| S. Pastoral Social

Início da Semana de Oração pelos Seminários 

Novembro 2022

Encontro do pré-Seminário | Seminário Maior de Viseu |10h

Vigília de Oração pelas Vocações Sacerdotais | SMV | 21h30

Formação de Formadores de Acólitos | Viseu

conclusão da Semana dos Seminários

AnimAdos pelo
espírito sAnto
com os jovens a caminho



32

Escutismo | reunião de Chefes de Agrupamento | regional

Dia Mundial dos pobres

 Assembleia Anual dos Consagrados | CIrP

Vigília de Oração de Cristo rei |ACr |21h30

Jornada Diocesana da Juventude | SdPJ

Conselho diocesano da Ação Católica de Viseu |ACr

Dia de cristo rei | Compromisso Apostólico dos Movimentos 

| Catedral

recoleção de Advento do Clero | Seminário Maior de Viseu

Exposição temporária |Biblioteca M. de Mangualde | d. Bens 

Culturais

1º Domingo do advento

Exposição temporária | Casa da Cultura de Sátão | 

departamento Bens Culturais

Dezembro 2022

Formação para os Conselhos Paroquiais para os Assuntos 

Económicos

Encontro do pré-Seminário | Seminário Maior de Viseu | 10h

Solenidade da Imaculada Conceição | Igreja Catedral 

Escutismo | Cerimónia regional da Luz da Paz de Belém

Natal do Senhor | Igreja Catedral 

Sagrada Família

12

13

18

19 - 20

19

20

21

22 

27

3

3

8

16

25

30
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Janeiro 2023

Santa Maria, Mãe de deus | Solenidade 

      - dia Mundial da Paz 

Encontro do pré-Seminário | Seminário Maior de Viseu | 10h

dia Mundial da Infância Missionária | Epifania

Curso para Animadores dominicais na Ausência do Presbítero 

(AdAP) | SdPLiturgica

Semana de Oração Pela unidade dos Cristãos

retiro para agentes pastorais| SdEC

Domingo da palavra de Deus

Marco23 | A caminho da JMJ Lisboa 2023 | SdPJ

Semana do Consagrado | CIrP

Fevereiro 2023

Vigília de Oração pelas Vocações à Vida Consagrada | CIrP

Encontro do pré-Seminário | Seminário Maior de Viseu |10h 

retiro Anual do Clero | Seminário Maior de Viseu

Dia Mundial do Doente

S. teotónio | padroeiro da Diocese | Catedral de Viseu

Encontro diocesano de Acólitos 

Festival diocesano da Canção Jovem

Encontro em taizé (11º/12º) | EMrC

1

4

5 - 9

11

18

18 a 23

2

7

8

14 - 21 - 28

18 a 25

21 - 22

22

23 

26 a 2/2
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22– cinzas | Início da Quaresma

recoleção da Quaresma para o clero | Seminário Maior de Viseu

dia de B-P | Escutismo

Marco23 | A caminho da JMJ Lisboa 2023 | SdPJ

Março 2023      

 Encontro do pré-Seminário | Seminário Maior de Viseu | 10h

Encontro Intergeracional da Família | ACr

Dia da cáritas | Cáritas diocesana

Iniciativa 24 horas para o Senhor

Marco23 | A caminho da JMJ Lisboa 2023 | SdPJ

Formação para o setor Sócio-caritativo | Viseu | S. Pastoral Social

Peregrinação do 9º ano a Santiago de Compostela | EMrC

             

abril 2023

Encontro do pré-Seminário | Seminário Maior de Viseu |10h

domingo de ramos | Igreja Catedral 

Quinta-Feira Santa | Igreja Catedral 

Missa Crismal 

Missa da Ceia do Senhor 

Sexta-Feira Santa | Paixão na Igreja Catedral 

4

11

12

17 - 18

23

25

31 a 1/4

1

2

6

7

22

23
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Vigília Pascal | Igreja Catedral

Domingo de páscoa | Igreja Catedral

60º Encontro Nacional de catequese | Viseu

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios | d. Bens Culturais

Encontro Nacional do Ensino Secundário | EMrC

Formação para Sacerdotes e agentes pastorais 

Marco23 | A caminho da JMJ Lisboa 2023 | SdPJ

Início da Semana de Oração pelas Vocações | SdPV

Grande Encontro Diocesano de Jovens crismados 

dia Mundial de Oração pelas Vocações | SdPV

Peregrinação Nacional de Acólitos a Fátima.

Maio 2023

Encontro do pré-Seminário | Seminário Maior de Viseu |10h

Semana da vida 

tesouro da catedral | Dia Internacional dos Museus

dia Mundial das Comunicações Sociais

Encontro Diocesano da Família | Viseu

Marco23 | A caminho da JMJ Lisboa 2023 | SdPJ

Encontro do 1º Ciclo | EMrC | Fátima

Escutismo | Comemorações dos 100 anos do CNE

Solenidade do pentecostes | Dia da Diocese | Viseu  

8

9

12 a 14

18

21 - 22

22

23

23

29 - 30

30

31 a 1/5

6

14 a 21

16 a 18

21

23

26

27 - 28

28
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3

8

17

23

29

1

23

27 a 31

30

1 a 6

15

17

Junho 2023

Encontro do pré-Seminário | Seminário Maior de Viseu | 10h

corpo de Deus | Solenidade

Aniv. de Ordenação Episcopal de d. António Luciano

Marco23 | A caminho da JMJ Lisboa 2023 | SdPJ

S. Pedro e S. Paulo | Solenidade

Julho 2023

Passeio Convívio dos Consagrados | CIrP

Dedicação da catedral de Viseu

celebração do aniversário do tesouro da catedral | d. Bens 

Culturais

 pré-Jornadas JMJ | dias na diocese

Missa de envio dos Jovens participantes da JMJ

agosto 2023

1 a 6 – Jornadas Mundiais da Juventude | lisboa

15 – Assunção de Nossa Senhora | Solenidade

17 – Santa Beatriz da Silva | Memória

* 05 de outubro 2023 – Peregrinação anual diocesana a Fátima

* A data e evento da peregrinação a Fátima dependerá de 
condicionalismos organizativos  
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