Princípios orientadores
- Sintonia com as orientações da Diocese e do Secretariado Diocesano
da Pastoral da Saúde
- Comunhão com o Pároco: nem contra, nem sem ele!
- Integração no Conselho pastoral paroquial
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A Pastoral da Saúde dá vida à Fé e promove a Nova Evangelização

S.ta Teresa de Calcutá

- Máxima Coordenação com as demais forças vivas da Comunidade
- Disponibilidade para colaborar nas iniciativas dos demais
- Humildade e Perseverança
- Binómio: oração - ação

Pistas para o programa de cada Núcleo
01- Ficheiro Paroquial de Idosos e Doentes: elaboração / atualização constante
02- Dia paroquial dos Idosos e Doentes, envolvendo: Catequese, Escuteiros,
Jovens, Associações culturais e recreativas
03- Coordenação de ações: Vicentinos, Cáritas, Legião de Maria, etc.
04- Rede de informação: Pároco/Capelanias hospitalares
05- Visitas a Doentes e Idosos, sempre com identificação
06- Apoio religioso a Centros de Dia e Lares de Idosos
07- Criação do Voluntariado Paroquial
08- Movimento: Missionários pelo Sofrimento
09 .............................
10- Reunião de avaliação e elaboração do relatório anual
(a ser enviado ao Secretariado Diocesano até meados de Julho)
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O início da nova etapa da Pastoral da
Saúde na nossa Diocese coincide com
a canonização de Madre Teresa de Calcutá. Com efeito, e para dar um impulso
ao arranque desta nova etapa - a instituição dos primeiros Núcleos Paroquiais, reunimo-nos no passado dia 3 para apontar princípios, definir orientações
e sugerir pistas de ação que cada Núcleo, de acordo com a situação e realidade paroquial, vai procurar assumir no
seu programa de atividades para este
novo ano apostólico.
Parece-me oportuno e vantajoso reproduzir uma afirmação de Santa Teresa
de Calcutá, verdadeiro ícone da misericórdia:
"No mundo de hoje há aqueles que lutam pela justiça e pelos direitos humanos.
Nós não temos tempo para isso, porque estamos em contacto diário com
pessoas que continuam morrendo de fome ou de doenças que facilmente
poderiam ser curadas. Se me pusesse a lutar pela justiça, os necessitados
que hoje nos bateram à porta morreriam por não terem um copo de leite
para beber. Evidentemente, quero deixar bem claro que não condeno aqueles
que lutam pela justiça. Para mim, o mais importante são os necessitados de
hoje: na Igreja, uns têm uma vocação, outros têm outra".
Nesta edição do nosso Boletim, será apresentada uma síntese do que foi dito e

partilhado nesse encontro com a finalidade de ficarmos todos em sintonia e procurarmos viver e caminhar como verdadeiro Movimento.
Com efeito, para que tal aconteça exige-se que todos abracemos os mesmos objetivos, procurando, de forma organizada e partilhada, definir as etapas e estratégias
mais adequadas à sua prossecução, o que será impossível sem a realização de encontros regulares e avaliações periódicas.
O desafio pode parecer-nos demasiado elevado e fazer-nos sentir receio de o abraçar. Conforte-nos o exemplo da nova Santa e esta afirmação sua: “Sei que o
meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor”!
Por isso, mas à obra com coragem, entusiasmo e determinação!

Programa do Secretariado Diocesano
01- Academia de Ministérios laicais
Local: Escola Superior de Teologia de VC
Data: 15 de outubro 2016 a 11 de fevereiro 2017
Inscrições: mês de Setembro
Propina: 100 €
02- Dia Mundial do Doente

Ensinai-me, Senhora,

Data: 11 de fevereiro de 2017
Local: Paróquias
Procurar formas de chamar a atenção para esta celebração

a procurar os meus irmãos que sofrem,
a dar-lhes tempo com frequência e sem pressa,
a compreender a sua solidão,
a levar-lhes o conforto de uma palavra,
a estar com eles nos momentos mais difíceis,
a acolher os seus gritos,
a limpar as suas lágrimas,
a respeitar os seus silêncios,
a oferecer-lhes, quando o pedirem,
a presença de teu Filho
que quis fazer-se viático
para os caminhos do grande encontro.

03- Assembleia geral
Data: 18 de março de 2017
Local: Centro Pastoral Paulo VI
Horário: 09.00 - 12.00 h
Temática: Quem cuida dos Cuidadores?
04- Dia Diocesano dos Doentes e Idosos (nova designação da Peregrinação
Diocesana dos Frágies)

Data: 27 de maio de 2017
Local: Senhora do Crasto (Deocriste)

Que eu saiba acompanhar
Que eu saiba dar-me
Que eu saiba amar SEMPRE!

05- Peregrinação Nacional de Pessoas com deficiência e familiares
Data: 17-18 de junho de 2017
Local: Fátima

Fotos da instituição dos Núcleos Paroquiais
O Secretariado dispõe de um vasto reportório fotográfico da cerimónia do dia
17 de Julho, graças à disponibilidade do Sr. José Albino Macahdo.
Para além das pessoais (entrega do Certificado), podem ser disponibilizadas
todas as outras a quem estiver interessado.
Para isso basta vir munido de uma ‘pen’ com razoável capacidade
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06- Relatório anual
A ser elaborado até 31 de Julho de 2017

Ide e cuidai
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