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Ide .... e cuidai
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A Pastoral da Saúde dá vida à Fé e promove a Nova Evangelização
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Amigos/as,

Convocatória
Está mesmo na hora de arrancarmos para a fase final deste nosso primeiro
ano apostólico!
Após a vivência festiva da ressurreição do nosso Redentor, urge prepararmos o
nooso envolvimento e participação nos grandes eventos que estão mesmo à porta:

Reunião de balanço e Relatório anual

- 20 e 21 de Maio: Campus Laetitae
- 27 de Maio: Peregrinação Diocesana de Doentes e Idosos à Senhora do Crasto (Deocriste)

Se é sempre conveniente e, até, necessário fazer-se o balanço de um ano de
atividade apostólica, mais importante ele se torna quando estão a ser dados os
primeiros passos.

- 18 de Junho: Peregrinação Nacional a Fátima de Pessoas
com deficiência

Por isso, a programação para este primeiro ano de Pastoral da Saúde na nossa
Diocese incluía um Relatório anual, "a ser elaborado até 31 de Julho".

O 'Campus Laetitiae' pretende ser "um espaço de alegria missionária e de anúncio
dessa alegria". É também "um desafio a uma 'Igreja em saída', capaz de levar e
testemunhar a alegria do Evangelho às periferias, aos sós, aos oprimidos, aos 'filhos pródigos' da modernidade”.

Para que se possa dar cumprimento a este ponto do nosso programa, torna-se
indispensável uma reunião para partilha e balanço, bem como para a definição
dos objetivos e estratrégias para o próximo ano pastoral.

Pela Peregrinação Diocesana, iniciativa conjunta da Pastoral da Saúde e o Movimento da Mensagem de Fátima, pretendemos oferecer aos nossos Doentes e
Idosos um dia diferente, um dia de convívio, de partilha e de oração.

Com esta finalidade, convoco os/as Presidentes e Vice-Presidentes para um
encontro, a realizar-se na manhã do dia 08 de Julho (09.30h - 12.00h), no
Centro Pastoral Paulo VI. Bom seria que todos os Núcleos pudessem já
entregar o seu relatório.

A Peregrinação Nacional a Fátima será a oportunidade de proporcionar a
estes nossos irmãos uma deslocação ao Santuário da Mãe, neste ano do centenário
das suas aparições, e de aproveitar da indulgência plenária que lhe está anexa. E
como Fátima é importante para aqueles e aquelas que convivem diariamente com
a limitação e o sofrimento!

Dada a importância desta reunião, apelo à participação de todos. Em caso de
impossibilidade, por força maior, façam-se representar por outro(s) elemento(s)
do Núcleo.
É na partilha das experiências, dos resultados e dos obstáculos enfrentados
que encontraremos alento para continuarmos a dar o nosso melhor por uma
verdadeira Pastoral da Saúde nesta nossa Diocese!

Estas iniciativas merecem todo o nosso empenho não só para nelas participarmos,
mas também para nos envolvermos na sensibilização e mobilização das nossas
comunidades e das forças vivas que as constituem.

Vamos a isso!
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