
Visita Pastoral dia 28: 
- Stª Casa da Misericórdia  
10.00 – Creche e Infantário 
11.00 - Lar da Srª Lapa - Eucaristia 
13.00 – Almoço  
14.00- Reunião com a Mesa Administrativa 
16.00- Lar de Nª Srª Remédios – Visita e lanche 
19.00 - Jantar 
 
Visita Pastoral dia 29: 
- Stª Casa da Misericórdia 
11.00- Freixiel – Visita e Eucaristia 
12.30 – Almoço  -  
14.30 - Seixo de Manhoses - Visita 
16.30 - Stª Comba – Visita e lanche 
 
Visita Pastoral dia 30: 
- Stª Casa da Misericórdia 
11.00 – Lar de Stº António – Visita e Eucaristia 
12.30 – Almoço 
14.00 – U.C.C. – Visita  
 
- Centro Social 
15.30- Encontro com funcionários 
16.00 - Lanche com utentes e funcionários 
17.30 – Contacto com os utentes 
18.30 – Reunião Direção 
19.30 – Jantar Direção 
 
 
 

 
 
 
 

Visita Pastoral  
Diaconia da Caridade 

 
 

 
 
 
 
Unidade Pastoral Senhora da Assunção 
 
 
 



O Bispo diocesano, durante o ano litúrgico-pastoral Dom da 
Esperança /Mistério da Luz, no qual somos guiados pelo 
milagre que o Senhor faz ao curar o cego de nascença e o 
testemunho deste homem que encontrando-se com Jesus 
pode proclamar: «O Senhor ungiu os meus olhos» (cf. Jo 9, 1-
41), vai fazer uma visita pastoral às entidades e instituições 
dedicadas à caridade e solidariedade na nossa Diocese.  
A visita pastoral do Bispo diocesano é sempre um tempo de 
graça, de verdade e de testemunho do Evangelho que encarna 
na diversidade das realidades onde se movimentam as 
fragilidades e ânsias das pessoas. É a expressão de uma Igreja 
em saída, peregrina e companheira, que se aproxima de todos 
para ser comunhão.  
 
O objectivo desta visita pastoral é tornar presente o Evangelho 
da misericórdia numa atenção e cuidado com os mais frágeis e 
estimular e agradecer a generosidade e competência de todos 
aqueles que, no exercício das suas funções, se dedicam à 
missão da caridade.  
 
 

Assim o Bispo diocesano vai assumir a condição de peregrino e 

profeta da caridade e da esperança para um mundo que só se 

transforma pelo amor. Irá propor o caminho do encontro e do 

diálogo convidando a entrar na Casa de Deus e a fazer das 

nossas estruturas de solidariedade casas de hospitalidade que 

abrem as suas portas da misericórdia para aqueles que 

percorrem uma penosa via-sacra de dor e solidão. Mas será 

também um arauto da alegria e da Luz para que todos sejamos 

discípulos missionários promotores de ambientes cristãos de 

crescimento humano integral. 


