2- Algumas constatações:
- Reconhecimento do apoio imprescindível do Pároco;
- Integração no Conselho Pastoral da Paróquia;
- Alguma resistência inicial à abertura das casas às visitas;
- Organização de um ficheiro paroquial
- Importância da elaboração da ata de cada reunião
- Envolvimento nas iniciativas da Paróquia
- Necessidade da constituição de um pequeno fundo

3- Programação para o próximo ano pastoral

23 - 07 - 2017

Ide .... e cuidai

nº 012

A Pastoral da Saúde dá vida à Fé e promove a Nova Evangelização

Avaliação

3.1- Programação habitual
3.1.1- Dia Mundial do Doente - 11 de Fevereiro: O facto de, em 2018,
coincidir com o domingo oferece mais possibilidades para uma melhor vivência desta
data.
3.1.2- Assembleia Diocesana: Realizar-se-á a 10 de Março, sob o tema
'Sofrimento com sentido'.
Na medida do possível, terá lugar em Ponte de Lima ou Ponte da Barca, de forma a
favorecer a participação de elementos da área da Diocese mais a nascente, de acordo com a estratégia de crescimento do Secretariado para o próximo ano.
3.1.3- Peregrinação Diocesana de Doentes e Idosos: Terá lugar a 26 de
Maio, na Senhora do Castelo (Arcos de Valdevez).
3.1.4- Elaboração e Distribuição do Boletim da Pastoral da Saúde
3.1.5- Retiros, em Fátima, para Doentes, organizados pelo Movimento
da Mensagem de Fátima:
26-26 de outubro 2017; 10-13 de março 2018
3.2- Outras iniciativas
3.2.1- Apoio aos Núcleos mais embrionários, designadamente: Gondarém,
Campos, Cerdal, Fontoura, Mujães, Vila Mou, Refóios, Santa Comba, Formariz.
3.2.2- Expansão de Núcleos Paroquiais para a zona nascente da Diocese:
Procurando a autorização e o envolvimento dos Arciprestes e Párocos de Arcos de
Valdevez, Ponte da Barca, Paredes de Coura e Ponte de Lima, tentaremos criar novos Núcleos Paroquiais, através de manhãs formativas e a realização da Assembleia
Diocesana.
3.2.3- Presença oficial no 'Campus' diocesano: 26-27 de maio 2018
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Tendo sido instuídos, a 17 de julho de 2016, os primeiros Núcleos Paroquiais
da Pastoral da Saúde nesta Diocese, este foi o primeiro ano em que, para além das
iniciativas do Secretariado, foram dados os primeiros passos para uma autêntica
Pastoral da Saúde em algumas Paróquias, cuja atividade foi partilhada em encontro de avaliação, realizado no passado dia 08 do mês corrente.
Neste número do Boletim dá-se conta da avaliação e partilha aí feitas, e avançam-se já as pistas do programa do Secretariado para o próximo ano apostólico,
fiéis ao lema: “Com o beato Bartolomeu dos Mártires, empenhados na Pastoral da Saúde”

2- Partilha de atividades

1- Programação do Secretariado

Participaram neste encontro representantes de 8 Núcleos Paroquias da Pastoral da Saúde: Areosa, Arcozelo, Meadela, Monserrate, Santa Maria Maior, Santa
Marta de Portuzelo, Vila Nova de Anha e Vila Praia de Âncora. De registar - e
aplaudir - a presença do Pároco da Areosa e Socorro, acompanhado pelo Sr. Pe.
Miranda.

1.1 Dia Mundial do Doente
Embora a data (11 de Fevereiro) não seja a mais favorável para iniciativas
que impliquem a deslocação de pessoas doentes e idosas, foi recomendado que o
dia não passasse despercebido e que, localmente e conforme as circunstâncias, se
tentasse fazer o que for possível.
Todos os Núcleos se envolveram com visitas domiciliárias e entrega da mensagem
do Santo Padre.

1- Da partilha aí feita e dos respetivos relatórios, podemos destacar:
- Realização do Dia Paroquial de Doentes e Idosos, dele constando: celebração da Eucaristia, administração da Unção dos Enfermos, lanche e convívio.
Esta iniciativa contou com o envolvimento de outras forças e movimentos das
comunidades paroquiais;
- Visitas regulares ou periódicas ao domicílio e instituições (Lares, Centros
Sociais, Gelfa);
- Iniciativas pelo Natal, Dia Mundial do Doente e Páscoa: com entrega de
mensagem, miminhos, vela da paz, vela benzida;
- Levantamento da realidade (sós, doentes, deficientes, cuidadores);
- Acompanhamento do Pároco nas visitas aos Doentes e Idosos;
- Prestação de serviços (consultas, exames médicos, etc.);
- Presença nos aniversários, nos funerais e no luto;
- Parcerias com Legião de Maria, Conferência Vicentina, Cáritas, Ministros
Extraordinários da Comunhão, Catequese, Guias de Portugal).

1.2- Assembleia diocesana, subordinada ao tema "Quem cuida dos cuidadores?"
Realizou-se na data prevista (18 de março) e contou com mais de duas centenas
de participantes. O tema destinava-se a consciencializar para a realidade dos Cuidadores informais e, para além de vários testemunhos, incluia a visualização de um
filme sobre esta temática. Devido a ausência - inesperada - dos meios audio-visuais adequados, não foi possível passar o filme, que depois foi distribuído para
que, localmente e em grupos pequenos, tal pudesse acontecer.
1.3- ( 5ª) Peregrinação Diocesana de Doentes e Idosos: 27 de Maio
Esta iniciativa tem sido o ponto alto das atividades do Secretariado, em parceria
com o Movimento da Mensagem de Fátima.
Tendo já data fixa (último sábado de Maio), este ano realizou-se na Senhora do
Crasto - paróquia de Deocriste. O envolvimento dos elementos do Secretariado da
Pastoral da Saúde vem-se tornando cada vez mais visível, o que contribui para se
ir tornando a realização mais expressiva deste Setor.
1.4- Peregrinação Nacional a Fátima de Pessoas com Deficiência: 16-18 de
Junho
Apesar de alguns esforços, feitos a solicitação do respetivo Departamento da
Conferência Episcopal Portuguesa, para que nela houvesse participação da nossa
Diocese, tal não veio a acontecer.
1.5- Boletim da Pastoral da Saúde
Embora sem uma periodicidade fixa, foram elaborados e distribuídos 11 edições,
como forma de informar e dar orientações aos diversos Núcleos. O Portal da Diocese encarregou-se de uma divulgação mais alargada.
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