
Visita Pastoral a  Diaconia da Caridade 

O Bispo diocesano durante o ano litúrgico-pastoral Dom da Esperança /Mistério da Luz, que somos 

guiados pelo milagre que o senhor faz ao curar o cego de nascença e o testemunho deste homem 

que encontrando-se com Jesus pode proclamar «O Senhor ungiu os meus olhos» (cf. Jo 9, 1-41), vai 

realizar uma visita pastoral no âmbito das entidades e instituições dedicadas à caridade e 

solidariedade na nossa Diocese. 

A visita pastoral do Bispo diocesano é sempre um tempo de graça, de verdade e de testemunho do 

Evangelho que encarna na diversidade das realidades onde se movimentam as fragilidades e ânsias 

das pessoas. É a expressão de uma Igreja em saída, peregrina e companheira que se aproxima de 

todos para ser comunhão. 

O objectivo desta visita pastoral é tornar presente o Evangelho da misericórdia numa atenção e 

cuidado com os mais frágeis, estimular e agradecer a generosidade e competência de todos aqueles 

que no exercício das suas funções se dedicam à missão da caridade. 

Assim o Bispo diocesano vai assumir a condição de peregrino e profeta da caridade e da esperança 

para um mundo que só se transforma pelo amor. Irá propor o caminho do encontro e do diálogo 

convidando a entrar na Casa de Deus e a fazer das nossas estruturas de solidariedade casas de 

hospitalidade que abrem as suas portas da misericórdia para aqueles que percorrem uma penosa via-

sacra de dor e solidão. Mas será também um arauto da alegria e da Luz para que todos sejamos 

discípulos missionários promotores de ambientes cristãos de crescimento humano integral. 

Calendarização da visita 

Arciprestado de Bragança – Dezembro a Fevereiro  

Arciprestado de Miranda – Março a Maio 

Arciprestado de Mirandela – Junho a Agosto 

Arciprestado de Moncorvo – Setembro a Novembro 

Preparação prévia 

Enviar para a Cúria 

1. Breve relatório da história da instituição [fundadores, datas importantes, pessoas 

significativas, respostas sociais, singularidades…] 

2. O último relatório de acompanhamento de cada resposta social feita pelos técnicos da 

segurança social 

3. As contas do último ano [caso não o tenham feito] 

4. Uma análise SWOT sobre a instituição 



5. Proposta de Programa da visita Pastoral [horários, visitas, celebrações litúrgicas, reuniões com 

direcções, funcionários e liga dos amigos, momentos festivos, celebração dos sacramentos do 

perdão e unção dos doentes, despertar religioso com as crianças….] 

6. Celebrações: enviar os guiões das celebrações  

Pós visita pastoral 

Enviar à Cúria um breve relatório com todos os materiais usados e fotografias ilustrativas [prazo 

máximo de 30 dias] 

 


