
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Ano pastoral 2020/2021



O ano pastoral foi um ano atípico, fruto do estado de pandemia em que vivemos. Seguindo as
indicações do nosso bispo, D. Manuel Clemente, o tema para este ano pastoral foi o mesmo do
ano passado ‘Sair com Cristo ao encontro de todas as periferias’ com o objetivo de ‘Fazer da Igreja
uma rede de relações fraternas’. Esta condição atípica manteve-nos alerta para a situação das
pessoas com deficiência, para que não se sintam excluídas mas antes encontrem o acolhimento
que só o encontro verdadeiro com Cristo nos dá.

1) Acções pontuais

➔ Dia internacional das pessoas com deficiência

◆ 6 de Dezembro de 2020 - Celebração do dia Internacional das Pessoas com
Deficiência na paróquia do Parque das Nações, com transmissão pelo canal de
televisão TVI. A celebração foi presidida por D. Américo Aguiar.

◆ 6 de Dezembro de 2020. Participação na celebração internacional proposta
pela ir. Verónica Donatello do serviço pastoral a pessoas com deficiência da
Conferência Episcopal Italiana, em colaboração com o serviço nacional das
pessoas com deficiência da Conferência Episcopal Portuguesa.



➔ Formação

◆ 11 de Abril de 2020 - Assembleia diocesana de catequistas, organização do
atelier:  ‘Catequese com pessoas portadoras de deficiência’ - Cancelada pelo
setor da catequese

◆ 17 Maio 2021 - em colaboração com a Pastoral sócio caritativa estivemos
presentes numa sessão de formação para os seminaristas do 6º ano no
Seminário dos Olivais dedicada à deficiência.

➔ Projeto ‘Identificação dos espaços litúrgicos’ - adiado devido à pandemia por
impossibilidade da parte do Instituto Politécnico de Leiria

➔ Say Yes - foi apresentado ao setor da catequese o projeto ‘A minha Igreja é
acessível?’ para ser introduzido no plano de catequese Say Yes no próximo ano
pastoral

➔ Rise up - foi produzido um apoio a animadores e catequistas com vista à inclusão
das pessoas com deficiência na catequese de preparação para a Jornada Mundial
da Juventude de Lisboa em 2023; também foi feita uma proposta para a versão
internacional deste percurso.

➔ Curso Avançado Diálogo(s) e Deficiência(s) em colaboração com a
Universidade Católica do Porto - O Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência
do Patriarcado de Lisboa fez parte da comissão científica do curso, lecionou 3
sessões (Narrativas da deficiência; A função terapêutica da espiritualidade- em
colaboração com a Pastoral da Saúde -; Ser familiar ou prestador de cuidados ) e
acompanhou todas as sessões do curso que contou com 21 alunos das mais
diversas áreas de formação e zonas geográficas. O produto final coletivo desta 1ª
edição do curso está a ser produzido e será apresentado ao público em geral em
Outubro de 2021.



➔ ICF, Inclusive Community Forum - Participação nos Inclusion Labs com o projeto
‘Capacitar para Empregar’ durante este ano pastoral. O serviço participa neste
projeto-piloto fazendo a ligação a instituições que trabalham com a deficiência.

2) Acções permanentes

➔ Colaboração com o serviço nacional a pessoas com deficiência da CEP
O serviço diocesano mantém uma colaboração estreita com o serviço nacional a
pessoas com deficiência da CEP. Durante o ano pastoral colaborou na organização de
alguns webminars relacionados com a catequese e tempos litúrgicos fortes.



➔ Reuniões internas do serviço - periodicidade mensal

No mês de fevereiro de 2021 a equipa foi reforçada tendo neste momento a seguinte
constituição:

Maria do Carmo Diniz (coordenação)
diác. Fernando Magalhães (assistente espiritual)

Filipa Fernandes
Francisco O’Neill
Ana Garcia
Célia Santos
José Maria Marrecas Ferreira

O calendário foi cumprido como previsto.

➔ Pastoral Familiar

◆ colaboração no projeto Junto da Família, especialmente dedicada ao tempo de
pandemia, através da discussão dos casos em que as famílias têm a seu cargo
pessoas com deficiência

◆ colaboração regular nas atividades da Fundação Famílias comVida, construção
da base de dados de apoio às famílias.

➔ Pastoral Social

◆ participação no secretariado executivo  com o objetivo da coordenação pastoral
desta área, com início em Setembro de 2020.

◆ 15 de Maio de 2021 - intervenção no Congresso
Diocesano da Pastoral Sócio Caritativa

◆ 25 de Junho de 2021 - participação na reunião do
conselho consultivo da Pastoral sócio Caritativa em
Óbidos

➔ Movimento Fé e Luz - durante este ano pastoral foram estabelecidos contactos para a
criação de duas novas comunidades Fé e Luz na diocese, que adiaram o seu início
devido à pandemia. Prevê-se que estas comunidades possam iniciar formalmente
durante o próximo ano pastoral.



➔ Grupo de cegos católicos  - decorrente da participação na organização da Jornada
Mundial da Juventude foram estabelecidos contactos com a FIDACA (Federação
Internacional das Associações de Cegos Católicos) tendo sido o serviço desafiado para
promover a criação de um grupo de cegos católicos portugueses que está a ser
articulado com o serviço nacional a pessoas com deficiência. Este grupo contará com o
apoio da FIDACA para a sua criação e definição de objectivos e formas de actuar.

➔ Rampas para Jesus - início das reuniões regulares do grupo para acompanhamento de
pessoas com deficiência a nível paroquial, a começar na vigararia de Cascais.

Neste momento o grupo conta com a participação de representantes de 6 paróquias
(Cascais, São João do Estoril, Parede, Nova Oeiras e São Julião da Barra, Paço-de-Arcos,
Algés e Cruz-Quebrada).  Tem reuniões regulares mensais e está a fazer o levantamento
interno da situação de cada paróquia.

➔ Vigararia acessível - foi apresentado o trabalho desenvolvido na vigararia de Cascais e
iniciou-se o trabalho na vigararia de Oeiras que deverá estar concluído no final deste
ano pastoral.

3) Comunicação social
O serviço pastoral a pessoas com deficiência esteve presente em alguns meios de
comunicação social quer através de entrevistas ou de artigos de opinião:

Pessoas com Deficiência: Responsável católica
defende necessidade de mais «oportunidades»
de inclusão (c/vídeo) - Agência ECCLESIA

https://agencia.ecclesia.pt/portal/pessoas-com-deficiencia-responsavel-catolica-defende-necessidade-de-mais-oportunidades-de-inclusao/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/pessoas-com-deficiencia-responsavel-catolica-defende-necessidade-de-mais-oportunidades-de-inclusao/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/pessoas-com-deficiencia-responsavel-catolica-defende-necessidade-de-mais-oportunidades-de-inclusao/


participação no programa de dia 7 de Dezembro de 2020 para comentar a mensagem
do Papa Francisco para o dia internacional das pessoas com deficiência

Entrevista na revista Igreja Viva IV_2020_12_10_net.pdf
(diocese-braga.pt)

Há tanto para falar... há tanto       para fazer - Ponto SJ

Reuniões internas do serviço:

4 de Setembro
2 de Outubro
6 de Novembro
8 de Janeiro
5 de Fevereiro
5 de Março
9 de Abril
7 de Maio
4 Junho
2 de Julho

https://www.diocese-braga.pt/media/contents/contents_2EWcBw/IV_2020_12_10_net.pdf
https://www.diocese-braga.pt/media/contents/contents_2EWcBw/IV_2020_12_10_net.pdf
https://pontosj.pt/especial/ha-tanto-para-falar-ha-tanto-para-fazer/?fbclid=IwAR2m4X6ki8WJDQbWthL-tYG2iJ5faeE42LqdApEPKTglLeYMt326NUUS6Bg


Resumo das acções do serviço 2020/21

Data Acção

4 setembro 2020 reunião interna do serviço

2 Outubro 2020 reunião interna do serviço

27 Outubro 202 reunião Rampas para Jesus

28 Outubro 2020 Debate online aberto a todos: ‘Tenho uma deficiência: catequese, onde estás?’

6 Novembro 2020 reunião interna do serviço

6 Dezembro 2020 Proposta de oração para leitura na Oração Coleta do dia internacional das pessoas com

deficiência. Promoção de encontro via digital de pessoas com deficiência, suas famílias e

amigos - realizado em colaboração com o Serviço  Pastoral a Pessoas com Deficiência da

Conferência Episcopal Portuguesa.

6 Dezembro 2020 Celebração do dia internacional das pessoas com deficiência na paróquia do Parque das

Nações

6 Dezembro 2020 Encontro online  ‘A Profecia da Fraternidade’ - as pessoas com deficiência em oração’

8 Janeiro 2021 reunião interna do serviço

5 Fevereiro reunião interna do serviço

22 Fevereiro 2021 reunião Rampas para Jesus

5 Março 2021 reunião interna do serviço

6 Março 2021 Encontro participativo online: ‘Pessoas com deficiência em oração quaresmal - Sou
templo de Deus’

13 Março 2021 Encontro participativo online: ‘Pessoas com deficiência em oração quaresmal - Cristo do
abraço, Jesus em abraço’

20 Março 2021 Encontro participativo online: ‘Pessoas com deficiência em oração quaresmal - o grão de
trigo dará muito fruto’

30 Março 2021 reunião Rampas para Jesus

9 Abril 2021 reunião interna do serviço

11 Abril 2021 Assembleia diocesana de catequistas, organização do atelier:  ‘Catequese com pessoas

portadoras de deficiência’ - cancelado

27 Abril 2021 Reunião Rampas para Jesus

11 Maio 2021 Oeiras, uma vigararia acessível

15 Maio 2021 participação no Congresso Diocesano da Pastoral Sócio Caritativa

17 Maio 2021 Formação dos seminaristas  do 6º ano no Seminário dos Olivais sobre deficiência

7 Maio 2021 reunião interna do serviço

1 Junho 2021 Oeiras, uma vigararia acessível



4 Junho 2021 reunião interna do serviço

6 Junho 2021 Reunião Rampas para Jesus

8 Junho 2021 Oeiras, uma vigararia acessível

15 Junho 2021 Oeiras, uma vigararia acessível

25 Junho 2021 Participação na reunião do Conselho Consultivo do Departamento da Pastoral Sócio

Caritativa, Óbidos

2 Julho 2021 reunião interna do serviço

4) Conclusão

Este ano pastoral, sendo atípico, foi ainda assim um ano de bastante atividade do serviço
pastoral a pessoas com deficiência no Patriarcado de Lisboa. Houve uma colaboração estreita
com o serviço nacional a pessoas com deficiência da CEP, uma aproximação significativa aos
outros serviços da Pastoral Sócio Caritativa do Patriarcado de Lisboa, foram estabelecidos
laços de trabalho permanentes com o setor da catequese e realizado um trabalho próximo com
algumas paróquias e vigararias da nossa diocese.
A sensibilização e a formação foram duas grandes apostas do serviço que se manterão no
próximo ano pastoral, a par com a colaboração na organização da Jornada Mundial da
Juventude de Lisboa.

Garantir o espaço dentro da Igreja para as pessoas com deficiência, reconhecer a sua dignidade
e o seu valor, dar voz às suas necessidades e contribuições é o que move o serviço pastoral a
pessoas com deficiência dentro do Patriarcado de Lisboa. Deus nos ajude a cumprir esta
missão!


