Programa Pastoral 2021/2022
Aprovação

Entramos no terceiro ano da Caminhada Sinodal com a qual a
nossa Diocese, em todas as suas comunidades, movimentos e
instituições,

pretende

convidar

todos

os

baptizados

para

uma

participação activa e consciente na missão da Igreja.
Com o Concilio Ecuménico Vaticano II somos chamados a
reconhecer a Igreja como Povo de Deus do qual todos participam pelos
sacramentos da Iniciação Cristã, Baptismo, Confirmação e Eucaristia.
Se a única missão da Igreja é Evangelizar, então, sabemos que
esta tarefa singular e única compete a todos os membros do Povo de
Deus.
É com este objectivo que vamos continuar a experiência de
comunhão eclesial e de compromisso comum na edificação de
comunidades cristãs nas quais todos os baptizados são chamados a
participar na sua missão evangelizadora.
Apesar dos tempos de pandemia que tanto sofrimento e
dificuldades trouxeram à vida pastoral das nossas paróquias, vamos,
com redobrado esforço, com todos os responsáveis cristãos das nossas
paróquias, reedificar o tecido eclesial das nossas comunidades e
avançar na reflexão dos temas que nos são propostos para este ano:
«Igreja missionária» e «Igreja Pobre com os Pobres».
Teremos ainda de incorporar a reflexão da temática do Sínodo dos
Bispos/2022

que

versa

«Por

uma

Igreja

sinodal,

comunhão,

participação e missão». Certamente reconhecemos que esta proposta do
Santo Padre não só sintoniza com a nossa reflexão de caminhada
sinodal, mas nos ajuda e alenta a caminhar neste objectivo a que nos
propomos de edificar nas comunidades cristãs uma forma de ser em
sinodalidade.
Igualmente não poderemos ignorar, muito pelo contrário, somos
chamados a acolher e a integrar a preparação das Jornadas Mundiais

da Juventude, Lisboa 2023. Eis, um convite muito especial à
participação dos jovens.
Espera-nos

um

ano

pastoral

muito

intenso,

muito

rico

pastoralmente, muito interpelante e a suscitar a mobilização de todos
os baptizados.
Colocamos este ano pastoral sob a protecção de Nossa Senhora,
Mãe e Rainha dos Açores e de S. José, no ano a ele dedicado.
Aprovamos

o

programa

pastoral

para

o

ano

2021/2022.
João Lavrador, Bispo de Angra e Ilhas dos Açores
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