PROGRAMA DA VISITA PASTORAL
DO SENHOR D. JOÃO LAVRADOR

Visita pastoral ou canónica, por vezes também chamada visitação, é
uma obrigação imposta aos bispos católicos pelo Código de Direito Canónico
de 1983 (artigos 396-398) de visitar toda a diocese, ao menos cada cinco
anos, por si ou, em caso de necessidade, por bispo coadjutor ou auxiliar, ou
por um presbítero. A visita deve abranger as pessoas (artigo 305),
instituições, coisas (artigos 555-4) e lugares sagrados (artigos 683 e 1224), no
limite da diocese, com as excepções previstas dos institutos religiosos isentos
pelo direito (artigos 683, 305 e 806). A natureza, objectivos e o estilo desta
visita, sobretudo às paróquias, são definidos pelo Directório do Ministério
Pastoral dos Bispos (artigos 166 a 170; cf. Exort. ap. *Pastores Gregis, 46).
No caso do bispo negligenciar a visita pastoral, compete ao bispo
metropolitano fazê-la, com aprovação prévia da Santa Sé (artigo 436,1,1).
As visitas pastorais têm a sua origem nas visitas que os Apóstolos
faziam às comunidades cristãs por eles fundadas, que terão sido continuadas
pelos bispos seus sucessores. Existem notícias dessas visitas desde o século
IV, distinguindo-se neste campo o zelo do papa São Gregório Magno. No
virar do milénio, com a crise da Igreja, a visita pastoral praticamente desapareceu, sendo reabilitada pelo Concílio de Trento, que a tornou obrigatória, de
dois em dois anos, visando sobretudo a defesa da ortodoxia face à heresia
protestante, almejando a desejada reforma autêntica da Igreja. Em Portugal
foi o Beato Frei Bartolomeu dos Mártires quem mais se distinguiu no
cumprimento desta disposição.
Uma visita abrange pessoas, lugares e coisas quando se realiza. Tratase de um exame da conduta de pessoas, como o clero, freiras e leigos; da
condição das igrejas, cemitérios, seminários, conventos, hospitais, asilos e
escolas, incluindo mobiliário e outras posses, da administração das posses da
igrejas, finanças, registros e o estado religioso local: em suma, é uma
investigação completa dos afazeres temporais e espirituais de uma diocese

PROGRAMA
19 de Mai o de2019 (Domi ngo)
09h 45 – Chegada do Senhor Bispo e cumprimentos das autoridades;
10h 00 – Eucaristia Solene, co m o Sacramento da Confirmação (10.º Ano - Igreja da
Saúde);
17h 00 – Eucaristia Solene, na Igreja de Nossa Senhora da Oliveira – Fajã de Cima,
com o Sacramento da Confirmação (Adultos);
20 de Mai o de 2019 (2.ª feira)
09h 45 – Visita à Escola EPROSEC;
11h 00 – Eucaristia co m os dois Centros de Convívio (Saúde e Milagres), com o
Sacramento da Santa Unção – Igreja dos Milagres;
12h 30 – Almoço no Centro de Convívio dos Milagres, com os idosos e
representantes da casa do Povo;
14h 30 – Visita à Emp resa Unileite;
15h 30 – Visita à Emp resa Serralharia do Outeiro;
17h 00 – Visita à Junta de Freguesia e encontro com o Sr. Presidente da Junta;
17h 30 – Encontro com a Assembleia de Freguesia;
19h 00 – Jantar co m as C.A.E. dos três Centros;
20h 30 – Encontro com os Catequistas dos 3 Centros;
21 de Mai o de 2019 (3.ª feira)
09h 30 – Visita à Escola Básica e Integrada dos Arrifes;
11h 00 – Visita ao Quartel M ilitar e almoço;
14h 30 – Visita à emp resa Metalúrgica Açoriana;
16h 00 – Encontro com todos os movimentos Paroquiais;
17h 00 – Visita ao C. S. e Paroquial de Arrifes e encontro com a Direcção;
18h 30 - Vis ita ao Agrupamento 433/Arrifes dos Escuteiros;
19h 30 – Eucaristia na Piedade;
20h 30 – Jantar co m os grupos de Jovens (Caminhantes e Sementes de Esperança);
22 de Mai o de 2019 (4.ª feira)
09h 00 – Oração de Laudes com Pároco e d iálogo;
11h 00 - Vis ita a 3 doentes da Igreja Arrifes (1 de cada centro);
12h 00 – Eucaristia de Encerramento da Visita Pastoral à Igreja Arrifes;
13h 00 – Almoço co m o Pároco (Casa Paroquial);
20h 00 – Reunião do Conselho Pastoral de Ouvidoria e co m Clero

ORAÇÃO PELA VISITA PASTORAL
Senhor Jesus Cristo,
enviado pelo Pai para resgatar e salvar a humanidade perdida pelo pecado,
e que ofereceste o Espírito Santo aos Apóstolos para fazeres deles
testemunhas do Reino novo que inauguraste pela Tua morte e ressurreição;
Com esta visita Pastoral, olha com bondade e misericórdia para os fiéis
empenhados na nossa comunidade cristã, envia-lhes o Teu Espírito
para que renovados pela Sua acção se alegrem pelo chamamento que lhes
diriges a serem hoje Teus discípulos e reconheçam a urgência da missão na
Igreja e no mundo, de modo que através do testemunho convicto da sua fé
vivam em comunhão eclesial gerada na participação eucarística, edifiquem
uma comunidade de partilha fraterna e manifestem aos homens e mulheres do
nosso tempo a Tua presença salvadora.
Que a Tua Mãe, Maria de Nazaré, Mãe e Rainha dos Açores, que nos
entregaste como Mãe da Igreja e nossa Mãe, derrame as graças e bênçãos,
que de modo singular é portadora, a todos os habitantes destas paróquias e os
desperte para fazerem e seguirem o que «Tu lhes disseres».
Tu que vives e reinas com o Pai na unidade do Espírito Santo.
Ámen.

