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ORAÇÃO OFICIAL  
Maria, Mãe da Igreja  

ajudai-nos a dizer o nosso 
«sim».  

Dai-nos a audácia de buscar 
novos caminhos  

para que chegue a todos  
o dom da beleza que não se 

apaga.  
  

Virgem da escuta e da 
contemplação,  

intercedei pela nossa Igreja de 
Lisboa,  

em caminho sinodal,  
para que nunca se feche nem se 

detenha  
na sua paixão por instaurar o 

Reino.  
  

Estrela da nova evangelização,  
ajudai-nos a resplandecer  

com o testemunho da 
comunhão,  

do serviço, da fé ardente e 
generosa,  

da justiça e do amor aos pobres,  
para que a alegria do Evangelho  
chegue até aos confins da terra  

e nenhuma periferia fique 
privada da sua luz.  

  
Mãe do Evangelho vivo,  

manancial de alegria para os 
pequeninos,  

rogai por nós.  
Ámen.  

 
 

“A FAMÍLIA E 
O SONHO 

MISSIONÁRIO 
DE CHEGAR A 

TODOS”  



“A Família e o 

sonho missionário 

de chegar a todos”   

A missão do Sector da Pastoral da 

Família é envolver as famílias da 

nossa Diocese nesta caminhada 

sinodal, de modo a que se sintam 

parte integrante desta nova etapa 

evangelizadora. Neste percurso 

desejaríamos levar a alegria do 

Evangelho a todas as famílias e a 

todas as realidades familiares, 

ajudando as famílias e entenderem

-se não só como destinatário, mas 

também como sujeito da ação 

evangelizadora.   

SETEMBRO DE 2015 
22 a 27 – encontro mundial da família em 

Filadélfia.  

OUTUBRO DE 2015 
2 – Encontro com os Movimentos de âmbito 

familiar. 

4 a 25 – Sínodo dos Bispos sobre a Família no 

Vaticano – (proposta de oração sobre o síno-

do da família). 

9 – Encontro com as zonas pastorais (Oeste, 

Termo Oriental e Termo Ocidental), 21h30 

15 – Encontro com a zona pastoral de Lisboa, 

21h00 

17 – Encontro nacional dos secretariados dio-

cesanos 

NOVEMBRO DE 2015 
7 – Formação para agentes de preparação 

para Batismo. 

8 – Encontro dos agentes de preparação para 

o matrimónio. 

14 – I módulo de formação de agentes de Pas-

toral Familiar.  

DEZEMBRO DE 2015 
8 – Imaculada Conceição – Bênção das grávi-

das 

27 – Festa da Sagrada Família 

JANEIRO DE 2016 
9 – Dia de oração e reflexão para casais à 

espera de filhos. 

10 – Dia do Batismo do Senhor. Encontro 

Diocesano de agentes de preparação para o 

Batismo. 

16 e 17 – Jornada Nacional da Pastoral da 

Família em Fátima.  

FEVEREIRO 2016 
12 – Encontro com os movimentos de 

âmbito familiar. 

13 – Caminhada noturna para os namo-

rados. 

20 – 2º módulo de formação de Agentes 

da Pastoral Familiar. 

MARÇO 2016 
4 – Encontro com as zonas pastorais. 

6 – Recoleção para casos difíceis.  

19 – Dia do Pai. 

ABRIL 2016 
2 e 3 – Retiro para namorados. 

4 – Dia da criança concebida.  

MAIO 2016 
1 – Dia da mãe. 

8 – Festa da Família em Loures.  

28 – 3º módulo de formação para Agen-

tes da Pastoral Familiar.  

JUNHO 2016 
18 e 19 – Retiro para famílias  

JULHO 2016 
26 – Dia dos avós  


