
 

CONVOCATÓRIA A TODOS OS SERVIDORES DA COMUNIDADE PAROQUIAL 

 

Caríssimos membros e servidores da comunidade paroquial de Nossa Senhora da Hora: 

 

Em ordem à programação do novo ano pastoral 2019-2020, que será o primeiro de um novo triénio 

pastoral diocesano, dedicado aos sacramentos da iniciação cristã, convocamos os diversos grupos 

pastorais, para uma ou várias reuniões (cf. Anexo 1).  

 

Além da agenda paroquial pastoral anual a definir, deve haver a preocupação de articular, entre os 

diversos grupos, as múltiplas iniciativas, de modo a atingirmos o objetivo comum de cuidarmos da raiz 

batismal da nossa identidade e vocação, para assim frutificarmos na alegria da missão.  

 

Junto enviamos (cf. Anexo 2), as diversas sugestões pastorais, delineadas no último Conselho Paroquial 

de Pastoral, que nos devem servir de guia, no esforço de concretização deste objetivo, de modo que 

cada grupo procure discernir o seu contributo específico, na realização deste plano anual, que irá a 

discussão final, na reunião plenária do Conselho Paroquial de Pastoral, em 18 de outubro de 2019. 

 

Recordamos, além do mais, que no dia 21 de setembro, o nosso pároco completa 11 anos de 

paroquialidade. Haverá uma Missa comemorativa (que inclui o encontro com os pais da catequese, no 

sábado, dia 21 de setembro, às 16h00). Às 17h30 haverá um lanche-convívio na cripta, em moldes ainda 

a definir.  

 

A todos é pedido um esforço suplementar na assiduidade e na criatividade, para que este ano nos 

relance na paixão da missão, a partir da descoberta da graça filial, recebida no Batismo.   

 

Com votos de feliz reencontro na alegria do serviço, a Comissão Permanente do CPP 

Senhora da Hora, 31 de agosto 2019 



ANEXO 1 

CALENDÁRIO DAS REUNIÕES DE PROGRAMAÇÃO DO ANO PASTORAL 2019|2020 

 

1. Secretariado da Catequese:  

 

▪ sábado, dia 7 de setembro, 15h00: arrumação da sala e definição do organigrama. Conclui com jantar com o pároco:  

▪ segunda, dia 16 de setembro, 21h30: reunião de preparação da abertura do ano 

 

2. Coordenador, diretores e organistas dos grupos corais: sábado, dia 7 de setembro, às 10h30 

 

3. Agrupamento 521 (Conselho de Agrupamento): sábado, dia 7, e domingo, dia 8 de setembro (horários a combinar) 

 

4. Visitadores de Doentes: sábado, dia 7 de setembro, às 16h00 

 

5. Acólitos: segunda-feira, dia 9 de setembro, às 14h30, na Igreja Antiga (Sete Bicas). Inclui lanche e partida para a Sé do 

Porto, a fim de participar na concelebração da Dedicação da Catedral (19h00). 

 

6. Ministros Extraordinários da Comunhão:  

 

▪ quarta-feira, dia 11 de setembro, 21h30: reunião paroquial 

▪ quarta-feira, dia 18 de setembro, 21h30, em São Mamede de Infesta: formação diocesana  

       ou  

▪ domingo, dia 22 de setembro, às 15h00, na Casa de Vilar: formação diocesana 

 

7. Orientadora da Catequese de adultos: quinta-feira, dia 12 de setembro, 10h30 

 

8. Conselho Económico: quinta-feira, dia 12 de setembro, 21h30 

 

9. Catequistas (Reunião geral):  sexta-feira, dia 13 de setembro, 21h30 

 

10. Crismandos 2019/2020 (concluíram o 10.º ano em 2018/2019): sábado, dia 14 de setembro, às 15h30 

 

11. Grupo de Jovens: sábado, dia 14 de setembro, às 16h30 

 

12. Equipas de Casais de Nossa Senhora: sábado, dia 14 de setembro, 20h30 

 

13. Grupo Porta-aberta: Segunda-feira, dia 16 de setembro, às 15h00 

 

14. Crismandos 2018/2019: (que vão ser crismandos a 13 de outubro). Além do encontro pessoal com o pároco têm três 

encontros preparatórios (dois com o pároco e um com o Bispo): 

▪ segunda-feira, dia 16 de setembro (18h30 – Centro Paroquial Senhora da Hora - Sala Nobre)  



▪ segunda-feira, dia 23 de setembro (18h30 – Centro Paroquial Senhora da Hora - Sala Nobre)  

▪ sexta-feira, dia 4 de outubro (21h30 – em Leça da Palmeira) 

 

15. Equipa de Bar e eventos: terça, 17 de setembro, às 21h30 

 

16. Pais do 1.º ano da Catequese: sábado, dia 21 de setembro, 10h00  

 

17. Pais dos 2.º ao 10.º anos da Catequese: sábado, dia 21 de setembro, 16h00 (na Missa) 

 

18. Movimento Fé e Luz: domingo, dia 22 de setembro, 16h00 

 

19. Conferência de São Vicente de Paulo: segunda, dia 23 de setembro, 21h00 

 

20. Movimento Esperança e Vida: terça-feira, dia 24 de setembro, 15h00 

 

21. Pastoral Familiar: terça-feira, dia 24 de setembro, 21h30 

 

22. Grupo In Manus Tuas: quarta-feira, dia 25 de setembro, 15h00 

 

23. Leitores: sexta-feira, dia 27 de setembro, 21h30 

 

24. Zeladores dos Oratórios e Sagradas Famílias: segunda-feira, dia 30 de setembro, 17h30 (na Igreja Antiga). 

 

25. Equipa Paroquial de Vocações: terça-feira, 1 de outubro, 21h30 

 

26. Equipa de Batismo: quinta-feira, dia 3 de outubro, às 21h30 

 

27. Associação Festas Senhora da Hora: sábado, dia 5 de outubro, 10h30 

 

28. Equipa de Apoio aos Imigrantes: domingo, dia 6 de outubro, 17h00 

 

29. Mar Solidário: domingo, dia 6 de outubro, 20h00 

 

30. Zeladoras dos altares das Igrejas (Antiga e Paroquial): segunda, dia 7 de outubro, às 17h30 (na Igreja Antiga) 

 

31. Equipa de Informática: segunda, dia 7 de outubro, às 21h30 

 

32. Reunião plenária do Conselho Paroquial de Pastoral: sexta, 18 de outubro 2019, 21h30 



 

ANEXO 2 

ALGUMAS SUGESTÕES PASTORAIS – CPP DE 16 DE JULHO 2019 

 

1. Desenvolver primeiro o sentido de pertença e só depois a preocupação pela formação 

2. Melhorar o acolhimento na abertura do ano de Catequese 

3. Apresentar a Paróquia, por um membro de cada grupo, numa Festa do Acolhimento 

4. Melhorar o acolhimento antes e durante as celebrações dos Sacramentos  

5. Melhorar o acolhimento dentro dos grupos pastorais 

6. Restruturar a Equipa de Batismo  

(1. acolhimento 2. Preparação. 3. Celebração 4. Acompanhamento) 

7. Valorizar o testemunho dos colaboradores e dos jovens, nas reuniões de batismo 

8. Convidar testemunhos de adultos batizados  

9. Celebrar Batismo na Eucaristia Dominical, uma ou outra vez 

10. Promover o cântico litúrgico nas celebrações do Batismo 

11. Reforçar a dimensão comunitária do Batismo (evitar «celebrações individuais»), através da participação da 

Equipa de Batismo, acólitos, cantores 

12. Acompanhar mais ainda o grupo de catecúmenos do 3.º ano 

13. Apoiar a participação dos bebés nas celebrações 

14. Festejar o Batismo uma vez por mês, sinalizando em algum momento (rito da paz) 

15. Assinalar os aniversários de batismo 

16. Enviar mensagens por ocasião do aniversário de batismo [pedir aos próprios que as recordem e as façam 

recordar na comunidade] 

17. Sinalizar na ficha paroquial dos servidores a data do batismo 

18. Criar uma vela própria da comunidade, para a celebração dos batismos, onde inscrever a data 

19. Continuar a valorizar a bênção das crianças e das grávidas 

20. Realizar um encontro com as crianças com menos de 6 anos e por grupos etários 

21. Promover a bênção das crianças batizadas, por grupos etários com convívios familiares 

22. Promover encontros de casais novos (cf. iniciativa da Vigararia) 

23. Criar grupo de pessoas que só são batizadas e sem qualquer percurso de vida cristã. Prover ao seu 

acompanhamento (por exemplo, de entre os pais com filhos na catequese ou noivos sem preparação) 

24. Orientar a Catequese de adultos para a iniciação cristã de quem não tem nada, a começar pelos pais com 

filhos na catequese e pelos noivos 

25. Promover encontro paroquial de leitores e não apenas a formação vicarial 

26. Pôr em prática o recente memorando com indicações práticas para os MEC 

27. Retomar a projeção dos PTT durante as celebrações 

28. Fazer algumas Homilias com apoio ilustrado – para os mais pequeninos 

29. Maior organização e celeridade na recolha das ofertas durante a Missa 



30. Promover o silêncio pós-comunhão 

31. Valorizar o ágape fraterno, na vida comunitária 

32. Rever horário da participação dos MEC e casais da Pastoral Familiar nas 24 horas para o Senhor 

33. Divulgar pontos de vendas de velas na procissão da Senhora da Hora 

34. Melhorar a divulgação de horários e locais do Rosário na Cidade 

35. Valorizar a Igreja Antiga – visitas, tempos de oração 

36. Mobilizar adolescentes e jovens para a JMJ 2022.  

37. Na catequese da adolescência aproveitar as propostas “Say Yes” 

38. Celebrar o encerramento da Catequese – talvez não seja oportuno 

39. Promover encontros vocacionais com os catequizandos dos 9.º e 10.º. crismandos e jovens (já marcado 

encontro com espiritanos – 26 outubro) 

40. Orientar a oração do Rosário com grupos de catequese para os sábados e domingos 

41. Tornar rotativa a constituição do Secretariado da Catequese e dos Coordenadores 

42. Promover a partilha entre catequistas de materiais e experiências já realizadas 

43. Organizar materiais na Sala do Secretariado da Catequese 

44. Realizar reuniões trimestrais com catequistas 

45. Promover reuniões do pároco por anos com pais da catequese 

46. Cuidar do apoio do Secretariado da Catequese aos domingos 

47. Reativar o Fundo de Saúde (CSVP) 

48. Realizar concertos mais curtos 

49. Promover atividades que congreguem grupos diversos – Auto de Natal  

(teatro, música e dança, envolvendo a catequese, os grupos corais) 

50. Instituir o Dia da comunidade – por exemplo, no dia de Santo António 

51. Instituir Dia dos Educadores – cf. iniciativa da Vigararia 

52. Promover Dia dos estudantes universitários (ver PBS, ESAD, ESSS) 

53. Celebrar Dia do Imigrante – avançar com o grupo 

54. Criar o Grupo Laudato Sí com programa «ecológico» para a comunidade 

55. Criar uma APP para a Paróquia 

56. Missa em língua gestual 

 

 

 

 

 

 

 


