Cc/ Exmos. e Revmos. Senhores Bispos

Aos Assistentes e Responsáveis dos
- Secretariados Diocesanos da Pastoral Familiar
Aos Assistentes e Presidentes Nacionais de:
- Movimentos da Família

Porto, 21 de Setembro de 2018
Circular Nº 1-2017/18
Queridos amigos,
JORNADAS NACIONAIS DA PASTORAL FAMILIAR – 11 e 12/11/2017

Como anunciado, em 21 de Janeiro de 2017, na reunião da CELF, as Jornadas
Nacionais da Pastoral Familiar vão ter lugar nos dias 11 e 12 de Novembro, em
Fátima, no Edifício Paulo VI, Salão do Bom Pastor.
Terão como tema de fundo: “O EVANGELHO DA FAMÍLIA, alegria para o
mundo” e estão abertas a todo o Povo Deus.
Juntamos 8 desdobráveis para cada Diocese e 3 para cada Movimento, onde
encontrareis:
- o programa, um conjunto de informações, os custos respectivas das várias opções,
a ficha de inscrição e um texto de apoio.
O documento em causa pode ser fotocopiado e vai estar disponível, brevemente, no
sítio: www.leigos.pt, quer para impressão, quer para ser colocado nos respectivos
sítios diocesanos e dos Movimentos, quer para ser divulgado através do facebook de
toda a rede de amigos da Pastoral Familiar e dos Movimentos. Todos juntos, se o
quisermos, poderemos fazer uma grande campanha de divulgação deste evento
nacional de formação para as famílias.
Relembramos o já comunicado anteriormente, mas, agora, objectivado:
a) Até 30 de Setembro, o DNPFamiliar enviará às Dioceses um mapa em Excel para
registo das inscrições, quanto ao estritamente necessário. Os desdobráveis
permitem outras recolhas de dados, que foram tidos em conta, para poderem ser
tratados pelas respectivas Dioceses, se o desejarem. Devem atribuir a cada ficha
de inscrição um número de ordem para que, havendo dúvidas, se localize
facilmente a ficha em causa.
b) Até 25 de Outubro, conforme “Desdobrável”, cada Diocese:
- Centralizará as respectivas inscrições, incluindo as dos Movimentos
- Recolherá os pagamentos resultantes das inscrições.
c) Até 31 de Outubro, as Dioceses:
1. Enviarão para o DNPFamiliar – dnpfamiliar@gmail.com – o mapa de excel,
devidamente preenchido, ficando em seu poder com as fichas de inscrição.
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2. Procederão ao depósito do somatório das importâncias cobradas pelas
inscrições para a conta bancária do SNAL (Secretariado Nacional do
Apostolado dos Leigos), NIB: 0033 0000 4535 3260 0550 5, identificando a
origem e o destino.
Nota - Tendo em conta as datas e os procedimentos atrás enunciados, cada
Diocese deverá preparar uma circular com as informações que achar pertinentes,
a enviar aos párocos, às diversas equipas de Pastoral Familiar, aos Movimentos
da Família implantados na Diocese e aos destinatários que entender, em ordem ao
bom êxito das inscrições, sem deixar de indicar para onde os seus diocesanos
devem enviar a respectiva ficha de inscrição, conforme aponta o desdobrável.
d) Alojamento – Este ano, por causa das comemorações centenárias, foi
extremamente difícil consegui-lo e está disperso por 6 unidades hoteleiras, à volta
dos espaços do Santuário.
Procuraremos alojar no mesmo hotel todas as pessoas vindas da mesma diocese,
se inscritas dentro do prazo. Também para aqui encaminharemos, se possível, os
inscritos que só desejem tomar as refeições. Não garantimos alojamento para as
inscrições fora de prazo.
e) Acolhimento - Será feito por diocese, no Edifício Paulo VI, nas Salas da
Organização e de S. João Paulo II, do lado esquerdo do Salão do Bom Pastor.
f) Filhos – Serão assegurados a sua guarda e o entretenimento, como vem sendo
hábito. Os Pais deverão garantir os lanches.
g) Grupos de trabalho - Serão compostos de forma heterogénea.
h) Animadores – Serão escolhidos dentre os Directores dos Secretariados
Diocesanos da Pastoral Familiar e dos Presidentes Nacionais dos Movimentos.
i) Terço das 18.30 horas, do dia 11/11 - Será presidido pela CELF, cabendo ao
DNPFamiliar preparar os textos de meditação e escolher os casais responsáveis
por cada mistério. O grupo coral é do Santuário.
j) Missa das 09.00 horas, do dia 12/11 - Será também presidida pela CELF e será
da responsabilidade do DNPFamiliar a escolha dos 3 leitores. O grupo coral é do
Santuário.
k) Transporte – Sugerimos o recurso ao autocarro, tornando mais leve o custo final
a suportar por cada família, além do percurso poder ser um tempo de
conhecimento, de comunhão e de partilha, enriquecedor a todos os títulos.
Esforcemo-nos por fazer destas Jornadas um grande plenário nacional da Pastoral
Familiar, não movidos pelos números, mas pelo bem pastoral e espiritual que
podemos proporcionar às nossas famílias. Por último, não deixemos de fora os que
têm dificuldades económicas. Que não falte a caridade entre os irmãos.
Estamos disponíveis para eventuais esclarecimentos.
Unidos na oração e na missão, vos abraçamos.
Pelo DNPFamiliar,
O Casal Coordenador;

O Assistente,

Anexos: - 8 ou 3 Desdobráveis/Programa, conforme o caso
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