Projeto Pastoral Paroquial
Paróquia de São Vicente de
Alcabideche

-

Papa Francisco EG 24. A Igreja «em saída» é a comunidade de discípulos
missionários que «primeireiam», que se envolvem, que acompanham, que frutificam
e festejam. Primeireiam – desculpai o neologismo –, tomam a iniciativa! A
comunidade missionária experimenta que o Senhor tomou a iniciativa, precedeu-a
no amor (cf. 1 Jo 4, 10), e, por isso, ela sabe ir à frente, sabe tomar a iniciativa
sem medo, ir ao encontro, procurar os afastados e chegar às encruzilhadas dos
caminhos para convidar os excluídos. Vive um desejo inexaurível de oferecer
misericórdia, fruto de ter experimentado a misericórdia infinita do Pai e a sua
força difusiva. Ousemos um pouco mais no tomar a iniciativa! Os evangelizadores
contraem assim o «cheiro das ovelhas», e estas escutam a sua voz. Em seguida, a
comunidade evangelizadora dispõe-se a «acompanhar». Acompanha a
humanidade em todos os seus processos, por mais duros e demorados que sejam.
Animated Frame

https://bit.ly/palcabideche
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Introdução
A Paróquia quer ser Igreja de comunhão, comunidade de
comunidades, formada de irmãos, discípulos e missionários de
Jesus enviados em Missão a todos.

Em comunidade queremos caminhar:
• Ser comunidades eclesiais, nas quais se vive e se formam os
discípulos e missionários de Jesus Cristo;
• Ser células vivas da Igreja e o local privilegiado em que a
maioria dos fiéis tem uma experiência pessoal com Jesus Cristo
e da comunhão eclesial;
Animated Frame

Introdução

• Ser Igreja em renovação. Queremos uma Igreja missionária
em caminho, feita de comunidades vivas. Exige de todos
reformular, reinventar para que nos tornemos uma rede de
comunidades, de famílias e de grupos, capazes de se articular
para que seus membros sintam e sejam verdadeiramente
discípulos e missionários de Jesus Cristo em comunhão. Cristãos
identificados e comprometidos com Jesus e o seu Evangelho;
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Projeto Pastoral Paroquial
O nosso Projeto Pastoral Paroquial (PPP) obedece e
responde a este propósito: quer ser um processo de
reflexão em que pretende a participação e
comunhão da comunidade da paróquia "São Vicente
de Alcabideche".
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MISSÃO

VISÃO

VALORES

MISSÃO

Ser comunidade de
discípulos e
missionários:
acolhedores,
solidários e alegres.

VISÃO

Queremos ser hospital
para pecadores e não o
clube dos perfeitos.

HOSPITAL DOS PECADORES e não clube dos perfeitos

CASA
VALORES

CRISTO | ACOLHIMENTO |
SOLIDARIEDADE | ALEGRIA

CASA

VALORES

CRISTO | ACOLHIMENTO | SOLIDARIEDADE | ALEGRIA
Queremos viver os valores do Evangelho no meio de nossos irmãos.
Especialmente, pretendemos viver:
• Comunhão, como sinal de Igreja numa modalidade de sinodalidade,
promovendo a participação e o sentido de pertença;
• A centralidade da vida em Cristo, Por Cristo, com Cristo em Cristo, como
razão central;
• O acolhimento e a bondade, como expressão do espírito de família;
• Serviço e Solidariedade, como compromisso com todos os nossos irmãos, às
crianças e jovens e suas famílias, principalmente os mais pobres;
• Alegria, como testemunho da nossa amizade com o Senhor, que cumpre
nossas aspirações mais profundas;

VALORES

O Logo quer falar-nos dos valores que queremos viver neste triénio.
▪ Cristo, Acolhimento, Solidariedade e Alegria:
O logotipo foi desenhado com um traço que quer ilustras os diferentes valores:
▪ O desenho tem no centro uma cruz dentro da casa, uma representação de Cristo,
onde podemos interpretar o desenho como a presença central de Jesus dentro das
casas e no coração da Igreja.
▪ O coração aberto que abraça uma casa. Apela ao Acolhimento e Solidariedade
que nos abre o coração e nos faz viver em comunhão.
▪ O estilo divertido, informal e colorido quer traduzir o conceito de Alegria do tema.
▪ Os vários pontos à volta do desenho principal falam das várias Comunidades e
pessoas que em diferentes localizações e situações, desde as periferias formam a
nossa comunidade.
▪ As cores azul, vermelho e amarelo foram escolhidas para representar
espiritualidade, amor e conforto respetivamente.

OBJETIVO PAROQUIAL GERAL 2020-2023
Como Paróquia, pretendemos tornar-nos:
"Uma paróquia acolhedora
De DISCÍPULOS-MISSIONÁRIOS, (2021)
Que vivem em COMUNHÃO RENOVADA, (2022)
OBJETIVO

ANUNCIANDO COM ALEGRIA em espírito de missão (2023)

POR CRISTO, COM CRISTO, EM CRISTO”
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HOSPITAL DOS PECADORES e não clube dos perfeitos

SLOGAN

Todos diferentes,
Todos irmãos!

HOSPITAL DOS PECADORES e não clube dos perfeitos
Desejo ardentemente que, neste tempo que nos cabe viver, reconhecendo a dignidade de cada pessoa
humana, possamos fazer renascer, entre todos, um anseio mundial de fraternidade. Entre todos: «Aqui está
um ótimo segredo para sonhar e tornar a nossa vida uma bela aventura. Ninguém pode enfrentar a vida
isoladamente (…); precisamos duma comunidade que nos apoie, que nos auxilie e dentro da qual nos
ajudemos mutuamente a olhar em frente. Como é importante sonhar juntos! (…) Sozinho, corres o risco de ter
miragens, vendo aquilo que não existe; é juntos que se constroem os sonhos». Sonhemos como uma única
humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que nos alberga a
todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas
Todos irmãos.
Papa Francisco, Fratelli Tutti 8.

HOSPITAL DOS PECADORES e não clube dos perfeitos
Deus ama a alegria dos jovens e convida-os sobretudo à alegria que se vive na comunhão fraterna, ao
júbilo superior de quem sabe partilhar, pois «a felicidade está mais em dar do que em receber» (At 20, 35)
e «Deus ama quem dá com alegria» (2 Cor 9, 7). O amor fraterno multiplica a nossa capacidade de nos
alegrarmos, porque nos torna capazes de rejubilar com o bem dos outros: «Alegrai-vos com os que se
alegram» (Rm 12, 15). Que a espontaneidade e o impulso da tua juventude se transformem sempre mais na
espontaneidade do amor fraterno, no frescor que nos faz reagir sempre com o perdão, a generosidade, o
desejo de construir comunidade! Diz um provérbio africano: «Se queres andar rápido, caminha sozinho. Se
queres chegar longe, caminha com os outros». Não deixemos roubar-nos a fraternidade.
Papa Francisco, Cristo Vive167.

HOSPITAL DOS PECADORES e não clube dos perfeitos
COMO?
Ter a ousadia e a criatividade pastoral de repensar
objetivos, estruturas, estilo e métodos evangelizadores
para “transformar tudo, para que os costumes, os estilos,
os horários, a linguagem e toda estrutura eclesial se
tornem um canal proporcionado mais à evangelização do
mundo atual que à autopreservação” sendo um centro
propulsor do encontro com Cristo.

Papa Francisco EG27

HOSPITAL DOS PECADORES e não clube dos perfeitos
ORAÇÃO
Senhor Jesus,
faz de mim teu discípulo.
Cristão de esperança e alegre evangelizador,
Missionário entusiasta, servidor da comunidade,
Solidário no amor fraterno, construtor de comunhão.
Como São Vicente, ensina-me a amar, a dar a vida, a
todos acolher e a todos perdoar.
São Vicente, rogai por nós!

HOSPITAL DOS PECADORES e não clube dos perfeitos
“Queridos irmãos, todos nós amamos Jesus, todos
queremos segui-Lo, mas devemos estar sempre
vigilantes para permanecer no seu caminho. Pois com
os pés, com o corpo, podemos estar com Ele, mas o
nosso coração pode estar longe e levar-nos para fora
do caminho.
Papa Francisco 29-11-2020

HOSPITAL DOS PECADORES e não clube dos perfeitos

DESAFIOS

• Formação dos adultos;
• Criar comunhão e comunidade paroquial;
• Cuidar a juventude e a sua formação e integração
na comunidade;
• Cuidar as celebrações para que se possa rezar
bem;
• Acolher e celebrar bem (eucaristia, batismos,
funerais, sacramentos);
• Preparação das JMJ;
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