
 
Da Palavra à Liturgia e da Comunidade à Missão! 

Programa Pastoral das Paróquias do Chiado - 2018-2019	
 

No ano pastoral 2018-2019 teremos especialmente presente o número 47 da 
Constituição Sinodal de Lisboa: Viver a Liturgia como Lugar de encontro, 
lugar de encontro com Deus e da comunidade cristã enquanto Povo de 
Deus que celebra. 

Aproveitaremos a iniciativa da nossa Vigararia que, com o apoio do 
Departamento de Liturgia, propõe 5 sessões formativas no âmbito da 
Liturgia, a realizar nas 5 Terças-Feiras do mês de Outubro, na igreja do 
Santíssimo Sacramento. Assim nos prepararemos para dar resposta ao 
convite do nosso Patriarca: participar no Dia Diocesano da Liturgia, no 
Domingo 26 de Maio, que será, certamente, uma manifestação eloquente 
da vitalidade e da alegria com que Igreja, que somos, celebra a sua fé.  

Correspondendo às indicações do Papa Francisco, o mês de Outubro de 
2019, tradicionalmente dedicado às Missões, em particular o Domingo dia 
21, Dia Mundial das Missões, será celebrado o melhor que pudermos. 
Aliás, como propõe a Conferência Episcopal Portuguesa, procuraremos que 
todo o Ano Pastoral seja missionariamente rezado e vivido.  

Os objectivos já apontados, não nos farão esquecer o objectivo maior: a 
realização da vocação à santidade. O Santo Padre ofereceu-nos 
recentemente a exortação apostólica Gaudete et exsultate, sobre o 
chamamento à santidade no mundo atual, recordando ser a santidade o 
objetivo maior da acção da Igreja, que visa uma correspondência mais 
plena de cada um dos seus filhos à graça e vocação divina. Por isso, a 
Gaudete et exsultate há-de ser inspiradora da acção pastoral das nossas 
Paróquias.  

Como refere o Senhor Cardeal-Patriarca na carta que nos dirigiu no dia 29 
de Junho passado – tão presente na elaboração do presente Programa 
Pastoral – «é fácil e conveniente unir estes motivos na programação 
pastoral de 2018-2019, […] incluindo o nosso objetivo transversal, 
enunciado no número 60 da Constituição Sinodal de Lisboa: Fazer da 
Igreja uma rede de relações fraternas. Reforçar os dinamismos de 
participação comunitária é algo essencial para todos no caminho da 
santidade. […]“A santificação é um caminho comunitário” (GE, 141). […] 
“Partilhar a Palavra e celebrar juntos a Eucaristia torna-nos mais irmãos e 



vai-nos transformando pouco a pouco em comunidade santa e missionária” 
(GE, 142). 

Objectivos programáticos 
 
O objectivo principal do Programa Pastoral das Paróquias do Chiado para 
o triénio de 2017 a 2020 continua a ser, em sintonia com a Diocese toda, a 
recepção da Constituição Sinodal de Lisboa. 
 
Para a concretização deste objectivo: 
 
- Durante o triénio teremos em conta o objectivo transversal a todos os 
anos: fazer das nossas Paróquias uma rede de relações fraternas; 
- no Ano Pastoral que terminou, mobilizou-nos o primeiro dos objectivos 
anuais: fazer da Palavra de Deus o lugar onde nasce a Fé.  O objectivo 
anual para 2018/19, será: Viver a liturgia como lugar de encontro (CSL 
nº 47). 
 
 Procuraremos concretizar estes objectivos, tendo bem presente o objectivo 
maior: a realização da vocação à santidade. Tendo sempre presente Ano 
Missionário, sem nos desviarmos daqueles elementos já anteriormente 
eleitos como estruturantes das Paróquias que queremos ser: 

1. Uma liturgia que apele à transcendência, fiel ao que a Igreja manda e tão 
solene quanto os meios ao nosso alcance o permitam. 

2. Portas abertas para que as pessoas entrem e saiam, como ponto de partida 
para uma cultura do acolhimento e para uma desejável cooperação com as 
instituições sediadas no Chiado e com as paróquias vizinhas. 

3. A adoração eucarística diária, durante um período de tempo tão alargado 
quanto possível, terminando sempre com um tempo comunitário de oração. 

4. Promover a corresponsabilidade daqueles que de algum modo vivem a 
pertença às Paróquias, para que estas possam cumprir a sua missão. 

5. Proporcionar os meios possíveis para a formação bíblica, doutrinal e 
espiritual, concretamente a Lectio Divina (Quinta-Feira das 19h às 20h) e 
a Catequese de Adultos tendo em vista a Iniciação Cristã (Domingo, das 
10:30 às 11:30). 

6. Em horários fixos, de segunda a sábado, ter a luz do confessionário acesa, 
como recomenda o Papa Francisco. 



7. Investir para que as igrejas estejam tão bonitas e acolhedoras quanto 
possível, pois a beleza é sempre uma janela que proporciona o encontro 
com Deus, uma arma poderosa na evangelização e uma fonte de graça. 
 
Atentos ao perigo que sempre espreita: o “obscuro mundanismo” (EG, 95) 
que perverte aquilo que se pretende atingir, resultando no exibicionismo 
litúrgico e artístico e na pretensão cultural. 
 
4 Acções 4 -  direccionadas para os objectivos propostos: 
 

1. Realização da Vocação à Santidade 
Retiro fechado, aberto a todos os interessados, a realizar no primeiro 
Domingo da Quaresma (do jantar do dia 8 ao almoço do dia 10 de 
Fevereiro).  

2. Ano Missionário 
Aproveitando a presença na Paróquia de um Seminarista da Diocese de 
Santiago (Cabo Verde), procuraremos, em conjunto com esta, concretizar 
um gesto fraterno de partilha e amizade. 

3. Formação Litúrgica 
Participação nas 5 sessões de Formação Litúrgica, promovidas pela nossa 
Vigararia, em Outubro, nos dias 2, 9, 16, 23 e 30, às 21 horas, no salão da 
Real Irmandade do Sacramento (Rua Almirante Pessanha, 1). 

4. A Paróquia: rede de relações fraternas 
As peregrinações: Ao Santuário do Loreto Assis e aos túmulos de Santa 
Filomena e Santo Padre Pio, de 29 de Abril a 6 de Maio; e ao Santuário de 
Fátima, a 25 de Maio de 2019. 
  
Quatro acções apenas, que se juntam às muitas outras coisas que são a 
“respiração diária” das nossas Paróquia. Procurando, ao prossegui-las, ter 
presente aquele critério apontado pelo Papa Francisco: A concretude., 
porque «quando rezamos o Credo, professamos algo muito concreto. Se a 
fé não for concreta não é católica. O católico é sempre concreto», disse o 
Santo Padre. 
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