PROGRAMA PROVINCIAL
2006-2009

DEHONIANOS EM OBLAÇÃO:
UM CORAÇÃO PARA A MISSÃO

2006-

Paixão por Deus:

-2007

chamados à profissão das Bem-aventuranças

Cst 40-58

- Amar “com todo o coração”: vivendo o celibato consagrado

Cst 41-43

- Amar “com todas as forças”: pobres segundo o Evangelho

Cst 44-52

- Amar “com toda a alma”: abertos a Deus na obediência

Cst 43-58

2007-

Paixão pelos irmãos:

-2008

chamados a viver em comunidade

Cst 59-85

- Ao serviço da missão comum, assíduos na comunhão fraterna

Cst 60-69

- Em comunidade de vida

Cst 70-75

- Perseverantes na oração e fiéis à fracção do pão

Cst 76-84

2008-

Paixão pelo Reino:

-2009

chamados ao serviço da Missão

Cst 9-39

- Testemunhas do primado do Reino, unidos à oblação de Cristo

Cst 10-25

- Participantes na missão da Igreja

Cst 26-34

- Atentos aos apelos do mundo

Cst 35-39

ALGUMAS LINHAS PROGRAMÁTICAS:
•

Revisitar a nossa Regra de Vida, nos seus dinamismos essenciais. Será ponto de confluência
da nossa reflexão e acção.

•

No itinerário de reflexão, ter em conta os seguintes subsídios, entre outros:

•

–

os documentos da Igreja sobre a Vida Consagrada;

–

os escritos do Padre Dehon, em particular o “Directório Espiritual”;

–

os documentos da Congregação: Regra de Vida, documentos do XXI Capítulo Geral e da VII
Conferência Geral, Carta Programática 2006-2009;

–

os documentos da Província: Directório Provincial, Projecto Apostólico da Província, Planos
sectoriais, recomendações da VI Conferência Provincial;

–

a mais recente reflexão teológica sobre a Vida Religiosa.

Objectivo geral:
–

•

•

•

assumir a fidelidade à nossa identidade carismática, a necessidade de uma espiritualidade
mais profunda, a exigência de uma vida fraterna intensa e menos formal, a urgência de um
maior entusiasmo pelo Reino.

Objectivos do 1º ano:
–

aprofundar a consciência da nossa identidade carismática, renovar em nós a «Paixão
por Deus», crescer numa vida de maior interioridade e profundidade espiritual, «deixandonos modelar pelo Coração de Jesus».

–

Continuar a rever e a aprofundar a nossa vida carismática e a nossa espiritualidade… para
ultrapassarmos uma certa superficialidade, um certo formalismo e a mentalidade naturalista
que parece ter-se instalado.

Objectivos do 2º ano:
–

renovar a nossa vida comunitária, sentindo-a como missão e crescendo na «Paixão pelo
outro» (confrade ou simples criatura humana, mais ou menos carenciada…); as nossas
relações comunitárias devem tornar-se cada vez mais cordiais, pois os jovens recusam
relações simplesmente formais.

–

Continuar a rever e a aprofundar a nossa vida comunitária… e as nossas relações com os
outros (fora da comunidade). Combater a má-língua, tomar consciência de que estamos
juntos, em primeiro lugar, para nos ajudarmos uns aos outros a buscar e a realizar a
vontade de Deus, a crescer na santidade.

Objectivos do 3º ano:
–

crescer na «Paixão pelo Reino», renovando em cada um de nós, nas nossas comunidades
e na Província, o empenho na missão; precisamos de recuperar o entusiasmo e o zelo pelo
Reino (do Coração de Jesus) dos nossos pioneiros.

–

Assumir a missão como compromisso de amor (como imolação).

–

Ultrapassar uma certa mentalidade em que o trabalho pastoral parece procurado e feito
como meio para a realização pessoal. Crescer na paixão pelo Reino.

LINHAS DE ORIENTAÇÃO E PERSPECTIVAS
•

À luz dos dinamismos do XXI Capítulo Geral, da Carta Programática para 2003-2009, das
Orientações da VII Conferência Geral, do Projecto Apostólico da Província e das Recomendações
da VI Conferência Provincial.

•

Como linha de orientação permanente, procuraremos viver a espiritualidade dehoniana e as
opções pastorais “em espírito de fidelidade dinâmica à tradição da Congregação e da Província,
procurando discernir e responder aos apelos e desafios da Igreja e do mundo de hoje, em
atitude de renovado empenho para nos colocarmos ao serviço do Reino de Deus” (PAP 29).

•

Reler em espírito de renovação as grandes intuições da introdução do PAP sobre o espírito
da fundação da Província, o contexto sócio-eclesial em que nos inserimos e a nossa abertura ao
Mundo, à Igreja e à Congregação.

1. A NOSSA VIDA DE CONSAGRADOS
•

Reflectir os três pontos do PAP (vida de consagração, vida comunitária, missão da Província)
em ligação intrínseca com os três pilares da refundação propostos pelo Capítulo Geral
(espiritualidade, comunidade, missão).

•

Aprofundar a nossa identidade como religiosos dehonianos, a nível pessoal, comunitário e
provincial, a partir do nosso encontro contínuo com o Senhor na oração, na Eucaristia, na
adoração, na Reconciliação.

ª

A VI Conferência Provincial recomenda:
1. que se viva a nossa consagração na fidelidade ao carisma;
2. que se valorize a comunidade local e sua inserção na comunidade provincial, participando
na missão da Província.

2. PASTORAL VOCACIONAL
•

Tomar consciência que todos somos parte activa no envolvimento e empenho na Pastoral
Vocacional. Essa participação passa pela oração, pelo testemunho de vida e pela acção em prol
das vocações. Nas paróquias e noutros sectores a nós confiados, propor a oração constante
pelas vocações (por exemplo, procurar colocar todos os domingos uma oração específica pelas
vocações).

•

Nessa responsabilidade comum, cada comunidade procure escolher um animador vocacional,
que possa lembrar e promover esta dimensão pela acção e pela oração.

•

Continuar a caminhar no sentido de criar condições para decidir sobre a oportunidade de
substituir o regime de internato pelo acompanhamento em pré-seminário, para os alunos do
3º ciclo básico.

•

Disponibilizar e preparar pessoas para as tarefas de animação vocacional, de acompanhamento
em pré-seminário e de formação vocacional.

•

Promover o conhecimento e actualização do Plano de Pastoral Vocacional da Província.

•

Promover iniciativas de proposta vocacional a jovens universitários.

ª

A VI Conferência Provincial recomenda:
3. que haja esforços por acompanhar em regime de pré-seminário os candidatos do 7º ao 9º
anos, sem abandonar, porém, o regime de internato;
4. que, no acompanhamento em regime de pré-seminário, se privilegie a visita às famílias e
o envolvimento das mesmas;
5. que, nas paróquias e centros de culto confiados a dehonianos, se procure cultivar um
grupo de acólitos, não apenas para a vivência litúrgica das celebrações, mas também em
ordem à promoção vocacional;
6. que se crie uma equipa de Pastoral Vocacional nas nossas paróquias para promover a
oração pelas vocações e sensibilizar para a vocação consagrada, fomentando iniciativas de
ligação aos nossos seminários;
7. que se faça uma reunião anual entre a Comissão Provincial para a Pastoral Vocacional e os
animadores vocacionais das comunidades;
8. que se forme uma equipa que elabore subsídios vocacionais dehonianos para a preparação
dos adolescentes em ordem ao sacramento da confirmação e compromisso cristão nas
paróquias a nós confiadas.

3. SEMINÁRIOS E FORMAÇÃO INICIAL
•

Acompanhar a evolução de internato dos seminários menores e dos seminários médios, em
interligação com o desenvolvimento do pré-seminário.

•

Valorizar a formação inicial nas fases do Postulantado (decisão pela Vida Religiosa),
Noviciado (entrada na Vida Religiosa) e Escolasticado (preparação para a profissão perpétua
e os ministérios ordenados e instituídos).

•

Reflectir sobre o arco formativo e repensar as estruturas e casas de formação.

•

Dar mais atenção aos religiosos em situação de estágio de vida religiosa, através do
acompanhamento espiritual e de iniciativas de carácter formativo. Segundo as disponibilidades,
aproveitar o tempo de estágio para investir na formação musical, na área da comunicação e
informática, na aprendizagem de línguas, na carta de condução.

•

Valorizar o ano de pastoral, como preparação próxima dos candidatos ao ministério ordenado.

•

Continuar a promover a formação de educadores e formadores para as casas de formação e
procurar que todas elas tenham um director espiritual nomeado.

•

Concretizar a reunião anual conjunta dos educadores e formadores para reflexão sobre
questões formativas.

•

Rever a Ratio Educationis e a Ratio Formationis da Província.

•

Elaborar um programa formativo para o Pós-Noviciado (a inserir na Ratio Formationis).

ª

A VI Conferência Provincial recomenda:
9.

que se crie condições para um encontro, pelo menos anual, para as Equipas Educadoras
dos nossos Seminários Menores e Médio, em ordem à formação e partilha de
experiências;

10.

que se crie condições para um encontro, pelo menos anual, para as Equipas Formadoras,
em ordem à formação e partilha de experiências;

11.

que se estabeleça, a nível provincial, um encarregado de formação, responsável pelo
acompanhamento dos jovens religiosos durante os dez primeiros anos após a ordenação
ou a profissão perpétua, e que se prepare, neste âmbito, encontros periódicos de
formação pessoal e de grupo;

12.

que se crie condições para a rotatividade dos educadores dos nossos seminários
menores e médio e para aquisição de formação pedagógico-científica;

13.

que se coloque à frente dos seminários pessoas entusiastas, responsáveis
competentes, capazes de contagiar os vocacionados a seguir esta opção de vida;

14.

que se incentive a catequese nos seminários, enquanto introdução à fé cristã;

15.

que se dê prioridade à revisão da “Ratio Institutionis” e da “Ratio Formationis”

e

4. FORMAÇÃO PERMANENTE E ESPECIALIZAÇÕES
•

Continuar o esforço de destacar alguém para uma formação especializada no campo das
ciências humanas e teológicas, como serviço à Igreja, atendendo às maiores necessidades
dos diversos campos de actividade da Província.

•

Planear tempo de formação permanente em ano sabático, segundo um plano trienal a
estabelecer.

•

Organizar encontros para religiosos com menos de 10 anos de profissão perpétua.

•

Continuar a insistir na participação em iniciativas nacionais para a formação de formadores,
nomeadamente na semana promovida pela CIRP.

ª

A VI Conferência Provincial recomenda:
16.

que as especializações sejam feitas em vista de objectivos concretos e necessidades da
Província e da Igreja;

17.

que se incentive a participação em iniciativas promovidas por entidades eclesiais, como
a CEP, a CIRP e a Universidade Católica, e pela Congregação e Província.

5. PASTORAL JUVENIL
•

Rever o Plano de Pastoral Juvenil Dehoniana.

•

Dinamizar os encontros nacionais da Juventude Dehoniana e todos os encontros locais.

•

Fomentar a dimensão vocacional da Pastoral Juvenil e promover sempre mais a interligação
entre Pastoral Juvenil e Pastoral Vocacional.

•

Tentar uma maior autonomia dos movimentos e grupos dehonianos, reduzindo a
dependência de pessoas e de meios da Província.

•

Continuar a publicação de A Folha dos Valentes, dinamizando esta publicação e do site da JD
na internet, em consonância com o projecto juvenil e vocacional que queremos apresentar.

ª

A VI Conferência Provincial recomenda:
18.

que na Pastoral Juvenil Dehoniana se continue a promover a dimensão vocacional;

19.

que se reveja os objectivos, conteúdos e estratégias da Pastoral Juvenil Dehoniana,
inseridos no Plano da Pastoral Juvenil Dehoniana, respeitando as diferentes etapas de
formação;

20.

que se fomente a pastoral universitária com pessoas competentes e estruturas
adequadas;

21.

que se retome as férias missionárias nas nossas zonas pastorais.

6. MISSÕES
•

Potenciar a Missão em Angola, com pessoas e estruturas, em Luanda e Luena, em parceria
com a Província de Moçambique, Itália do Norte e Camarões.

•

Continuar o empenhamento com a Região de Madagáscar, concretizado quer no apoio aos
missionários em Madagáscar e aquando da sua estadia em Portugal quer na colaboração
financeira prevista na Convenção entre as Províncias IM e LU e a nova Região.

•

Apoiar os missionários portugueses enviados para Moçambique e para a Índia.

•

Acompanhar os grupos missionários, promovendo iniciativas de sensibilização missionária, de
oração pelas missões e de recolha de apoio material.

•

Dinamizar o trabalho da Associação dos Leigos Voluntários Dehonianos, leigos associados
à nossa missão.

ª

A VI Conferência Provincial recomenda:
22.

que se promova e potencie as responsabilidades missionárias que já temos em relação a
Moçambique, Madagáscar e Angola;

23.

que haja uma melhor coordenação e organização para que o missionário possa passar
nas diversas comunidades, em vista da animação missionária.

7. PASTORAL SOCIAL
•

Valorizar todo o trabalho social das paróquias a nós confiadas e da Obra ABC, acentuando a
vertente social da nossa missão.

•

Disponibilizar alguém para a formação específica na área das ciências sociais.

•

Ser mais interventivos nas situações sociais de justiça e paz no nosso meio, em
colaboração com outras organizações da Igreja e da Vida Consagrada.

ª

A VI Conferência Provincial recomenda:
24.

que se programe a preparação de pessoas na área das ciências sociais, em
conformidade com o nº 65 do Projecto Apostólico da Província;

25.

que se dê atenção a esta área da pastoral em toda a formação universitária, em
particular no ano pastoral.

8. PASTORAL DA EDUCAÇÃO
•

Continuar o empenho em pessoal qualificado nas nossas instituições de ensino (Colégio
Infante e APEL), na docência universitária (UCP), na formação de leigos (Escola de Leigos) e nas
escolas públicas (EMRC).

•

Promover actividades para os docentes externos e outros colaboradores, de sensibilização
e formação para os nossos projectos educativos, em sintonia com o carisma dehoniano.

•

Promover Pastoral da Cultura, dando o nosso contributo dehoniano em espaços de cultura da
Igreja e da sociedade.

•

Elaborar Projecto Educativo Dehoniano para as nossas instituições educativas.

•

Lançar, durante o ano de 2007, algumas iniciativas comuns a propósito dos 50 anos do
Colégio Infante D. Henrique (01.10.2007).

ª

A VI Conferência Provincial recomenda:
26.

que se promova o Projecto Educativo Dehoniano;

9. PASTORAL PAROQUIAL
•

Continuar o empenho neste importante sector da nossa presença na Igreja, na fidelidade à
nossa vida religiosa dehoniana e no esforço de transmitir os seus valores pelo nosso
testemunho.

•

Insistir na contínua revisão dos nossos empenhos na área da Pastoral Paroquial e prever
atempadamente a mobilidade dos religiosos em missão paroquial.

•

Continuar a realizar a Assembleia Anual de Párocos, como momento de partilha das nossas
actividades, anseios e preocupações nas comunidades paroquiais a nós confiadas (partilha de
programas e relatórios pastorais).

•

Preparar a Peregrinação Dehoniana a Fátima no primeiro domingo de Junho, como grande
encontro anual da Família Dehoniana.

•

Cumprir as orientações do Plano da Pastoral Paroquial SCJ.

10. CENTROS DE ESPIRITUALIDADE E FORMAÇÃO
•

Fazer dos nossos Centros de Espiritualidade centros irradiadores da nossa espiritualidade.

•

Elaborar um Plano Provincial da Pastoral da Espiritualidade, que defina os princípios,
meios e concretizações da espiritualidade dehoniana que propomos aos leigos, nas Igrejas locais
onde estamos.

ª

A VI Conferência Provincial recomenda:
27.

que se concretize a elaboração do Plano Provincial da Pastoral da Espiritualidade, em
conformidade com o nº 83 do Projecto Apostólico da Província;

28.

que se crie um plano pastoral com calendarização de actividades, comum aos vários
Centros de Espiritualidade.

11. COMUNICAÇÃO SOCIAL
•

Cuidar da nossa comunicação interna (Unânimes, emails, página internet…) como meio
importante para se chegar à realização da autêntica comunhão.

•

Aproveitar os meios de comunicação social que temos (livros, revistas, boletins, página
internet) para fazer chegar a Boa Nova do Reino ao coração e à vida dos homens do nosso
tempo.

ª

A VI Conferência Provincial recomenda:
29.

que haja um encontro com todos os responsáveis das diferentes revistas das nossas
casas;

30.

que haja a preocupação de cada entidade criar um site na Internet.

12. FAMÍLIA DEHONIANA
•

Como membros da Família Dehoniana, ajudar a organizar e dinamizar a Família Dehoniana,
em conjunto com os outros consagrados e leigos.

•

Concretizar as orientações da Carta Constitutiva da Família Dehoniana em Portugal.

•

Promover iniciativas que manifestem e façam crescer a realidade da Família Dehoniana: semana
de espiritualidade, retiros comuns, acções pastorais comuns.

ª

A VI Conferência Provincial recomenda:
31.

se crie condições para que os religiosos da nossa Província estejam abertos à Família
Dehoniana, como dom do Espírito;

32.

que se faça uma maior divulgação da espiritualidade dehoniana nos lugares onde nos
encontramos;

33.

que se criem condições para que surjam novos núcleos da Família Dehoniana.

13. ESTRUTURAS, ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA
•

Programar XI Capítulo Provincial para 2008: revisão do Directório Provincial e preparação do
XXII Capítulo Geral.

•

Tratar da publicação de uma biografia do Padre Dehon, da Regra de Vida (ainda que
provisória) e de uma edição de trabalho do Directório Provincial.

•

Acompanhar pelo estudo as situações fiscais decorrentes da nova Concordata.

•

Continuar as obras de remodelação e construção de Alfragide, do Centro Dehoniano, do
Colégio Infante.

•

Promover a formação dos ecónomos para ajudar a gerir tecnicamente e segundo critérios
evangélicos os bens que a Providência põe à nossa disposioção.

•

Preparar a consulta para nomeação do Ecónomo Provincial para o triénio 2007-2010.

ALGUMAS LINHAS DE ACTUAÇÃO
1.

Valorizar todas as atitudes e iniciativas que concretizem os três pilares da nossa vida
religiosa dehoniana (espiritualidade – vida fraterna – missão), concretizada nos vários
campos da nossa missão.

2.

Promover e participar no retiro anual e nos retiros de zona, nos três tempos anuais:
Advento/Natal, Quaresma/Páscoa, Coração de Jesus.

3.

Renovar os vários campos onde se desenvolve a nossa acção, em particular as prioridades
assumidas no último Capítulo Provincial: a Pastoral Vocacional, a Formação, a Pastoral Juvenil,
as Missões e a Pastoral Social.

4.

Revitalizar o papel das Comissões, Secretariados e Grupos de Trabalho Provinciais,
como órgãos de dinamização dos vários sectores da Província e de apoio ao Conselho
Provincial.

5.

Terminar a elaboração e aprovação dos vários Planos previstos no Projecto Apostólico da
Província para os vários sectores de actividade, assim como a revisão da Ratio Formationis
e da Ratio Educationis.

6.

Realizar anualmente a Semana da Província como espaço de encontro e convívio, debate e
reflexão, oração e renovação da vida espiritual.

7.

Celebrar os 40 anos de vida da Província (27.12.2006).

8.

Procurar realizar uma Semana Ibérica ao longo deste triénio, em Lisboa (2007).

9.

Preparar a visita canónica do Superior Geral em Setembro/Outubro 2007.

10.

Concretizar a visita canónica anual do Superior Provincial às comunidades.

11.

Prever um acompanhamento específico (esquema de encontros…)
sacerdotes, nomeadamente nos primeiros cinco anos após a ordenação.

para

os

jovens

12.

Considerar a elaboração de um esquema de Formação Permanente organizado pela
Província, a nível interno.

13.

Publicar biografia do Padre Dehon (Manzoni) e promover traduções das Obras do Padre
Dehon.

14.

Preparar a publicação dos comentários à liturgia dominical UNIDOS PELA PALAVRA.

15.

Publicar a REGRA DE VIDA, depois das necessárias actualizações a cargo do Governo Geral,
na sequência do XXI Capítulo Geral.

16.

Preparar a revisão do DIRECTÓRIO PROVINCIAL, tendo em conta o novo texto da Regra de
Vida e o Projecto Apostólico da Província, prevendo-se a realização de um Capítulo Provincial
para o efeito em 2008.

17.

Publicar o livro “Dehonianos em Oração”.

18.

Incentivar a aprendizagem de línguas (inglês…), continuar a participar no Curso de Inglês
nos Estados Unidos e promover a formação nas áreas da informática, da internet e da música.

19.

Fazer a consulta para o cargo de Ecónomo Provincial para 2007-2010 e a consequente
nomeação.

20.

Terminar em 2007 a obra de remodelação e ampliação do Seminário Nossa Senhora de
Fátima, em Alfragide.

21.

Concretizar a remodelação e ampliação do Centro Dehoniano (Porto).

22.

Continuar o estudo do projecto de remodelação do Colégio Infante D. Henrique (em 2007
celebra 50 anos de fundação).

23.

Fazer a revisão dos Estatutos da Obra ABC para que estejam mais aptos a dar respostas
aos desafios hoje colocados, em particular na assistência aos mais pobres e desamparados.

24.

Programar a ida de missionários e meios económicos para a Missão de Angola.

25.

Rever a Convenção com Madagáscar, quanto a pessoas e apoio financeiro.

PROGRAMA PROVINCIAL 2006-2007
TEMA GERAL: Paixão por Deus: chamados à profissão das Bem-aventuranças (Cst 4058)
TEMAS ESPECÍFICOS:
ª 1º trimestre: Amar “com todo o coração”: vivendo o celibato consagrado (Cst 41-43)
ª 2º trimestre: Amar “com todas as forças”: pobres segundo o Evangelho (Cst 44-52)
ª 3º trimestre: Amar “com toda a alma”: abertos a Deus na obediência (Cst 43-58)
OBJECTIVO PARA 2006-2007:
ª aprofundar a consciência da nossa identidade carismática, renovar em nós a
«Paixão por Deus», crescer numa vida de maior interioridade e profundidade
espiritual, «deixando-nos modelar pelo Coração de Jesus».
ª Continuar a rever e a aprofundar a nossa vida carismática e a nossa espiritualidade…
para ultrapassarmos uma certa superficialidade, um certo formalismo e a mentalidade
naturalista que parece ter-se instalado.
LINHAS DE ORIENTAÇÃO (cf. PROGRAMA 2006-2009)
LINHAS DE ACTUAÇÃO (cf. PROGRAMA 2006-2009)
CONCRETIZAÇÕES (cf. ANUÁRIO 2006-2007)
RETIROS DA PROVÍNCIA
• Retiros anuais em 2007:
09-14 Setembro (Alfragide)
19-23 Novembro (Alfragide ou Fátima)
• Retiros de zona (baseados nos temas específicos para 2006-2007)
ADVENTO: Amar “com todo o coração”: vivendo o celibato consagrado (Cst 41-43)
Orientador: P. José Bernardino Abreu da Trindade
2006:
2006:
2006:
2006:

18 Novembro
27 Novembro
01-02 Dezembro
04 Dezembro

-

Madeira (Colégio Missionário)
Centro/Norte (Seminário Missionário Padre Dehon)
Lisboa (Alfragide)
Lisboa/Párocos (Forte da Casa)

QUARESMA: Amar “com todas as forças”: pobres segundo o Evangelho (Cst 44-52)
Orientador: João Manuel de Freitas e Sousa
2007:
2007:
2007:
2007:

21 Fevereiro
26 Fevereiro
02-03 Março
05 Março

-

Madeira (Colégio Infante)
Lisboa/Párocos (Casa Provincial)
Lisboa (Alfragide)
Centro/Norte (Coimbra)

CORAÇÃO DE JESUS: Amar “com toda a alma”: abertos a Deus na obediência (Cst 43-58)
Orientador: P. José Zeferino Policarpo Ferreira
2007:
2007:
2007:
2007:

26 Maio
28 Maio
01-02 Junho:
11 Junho

-

Madeira (Ribeira Brava)
Centro/Norte (Betânia)
Lisboa (Alfragide)
Párocos (Altura)

