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Finalidade
• Ano da Fé

• 50º Aniversário da Abertura do Concílio Vaticano II

• Nova Evangelização

• Círio de Nossa Senhora do Cabo

Princípios

I. A Fé é Porta

Dirigido aos cristãos praticantes: Já entramos nesta Porta? O Santo Padre lembra-nos que a fé é 
uma porta de entrada. “Atravessar aquela porta implica embrenhar-se num caminho novo que 
dura a vida inteira”, e lembra-nos “a necessidade de re- descobrir o caminho da fé para fazer 
brilhar, com evidência sempre maior, a alegria e o renovado entusiasmo do encontro com Cristo”

Sucede não poucas vezes que os  cristãos  sintam maior preocupação com as  consequências 
sociais, culturais e políticas  da fé do que com a própria fé, considerando esta  como um 
pressuposto óbvio da sua vida diária. Ora um tal pressuposto não só deixou de existir, mas 
frequentemente acaba até negado.

II. Só com a força de Deus podemos percorrer este caminho novo

A longa caminhada da fé só é possível com a  força do amor de Deus, manifestado no amor com 
que Cristo nos ama e no dom do Espírito Santo.

A acção pastoral deve inculcar no coração dos  crentes esta  certeza: só com as forças naturais  não 
poderemos percorrer o caminho da vida que se abriu para nós  na fé em Jesus  Cristo. Os 
elementos e os  momentos em que Deus  nos comunica a força do seu amor fazem parte da 
estrutura da Igreja como Povo crente e caminho de vida.

III. A Palavra de Deus

A Igreja tem de aprender, continuamente, a escutar Jesus Cristo quando escuta a Palavra.

Devemos readquirir o gosto de nos  alimentarmos da Palavra de Deus, transmitida fielmente pela 
Igreja”6. Temos  de escutar com fé e amor a Palavra de Deus, comentá-la, sobretudo na  homilia, 
com uma fé que faça da nossa palavra, um testemunho. O Ano da Fé exige de nós  que, no nosso 
caminho de fé, demos à Palavra de Deus  a  importância e o sentido que Deus  lhe dá quando nos 
fala pelo Seu Filho Jesus Cristo.

IV Eucaristia

Em todos  os  sacramentos, mas  de modo particular na Eucaristia, a Palavra de Deus torna-se nosso 
alimento. Guia-nos por aí a própria Palavra de Jesus: “Trabalhei, não pelo alimento que 
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desaparece, mas  pelo alimento que perdura  e dá a vida eterna” (Jo. 6,27). O Ano da Fé exigirá de 
nós que celebremos de modo mais profundo o grande sacramento da fé.

V. A Oração

A oração exprime a vitalidade da fé. É sempre a Igreja que reza, ela é o sujeito primeiro da oração 
e do louvor. É na fé da comunidade cristã que cada um recebe o Baptismo, sinal eficaz da entrada 
no povo dos crentes para obter a salvação. Mesmo a oração pessoal é sempre expressão da fé da 
Igreja. Quando um de nós reza, é a Igreja que reza.

É preciso aprender a rezar. O Santo Padre sugere que, neste Ano da Fé, faça- mos do Credo a 
fórmula da nossa oração diária. “Não foi sem razão que, nos primeiros séculos, os cristãos eram 
obrigados a aprender de memória o Credo. É que este servia-lhes de oração diária, para não 
esquecerem o compromisso assumido com o Baptismo.

VI. A fé vivida desabrocha na caridade

“O Ano da Fé será uma ocasião para  intensificar o testemunho da caridade” diz Bento XVI. “A fé 
sem a caridade não dá fruto, e a caridade sem a fé seria  um sentimento constantemente à mercê 
da dúvida. Fé e caridade reclamam-se mutuamente, de tal modo que uma consente à outra 
realizar o seu caminho”. Só na caridade a  nossa fé se torna testemunho que anuncia a salvação e 
atrai outros a entrar pela porta da fé.

VII. A Fé é conhecimento

Imagem de Deus, o homem é capaz de conhecer aquilo que ama. Conhecer é maneira  de assimilar 
o dom de Deus. 

Durante este ano pastoral devemos  programar os  modos  e os  momentos  mais  indicados  para 
proporcionar aos cristãos este aprofundamento da fé, também através  do conhecimento. O 
Catecismo da Igreja Católica é o instrumento indicado para essa busca do conhecimento da 
verdade que acreditamos.

VIII. Os que ainda não entraram pela Porta da Fé

São muitos. Trazem no seu coração inquietações e desejos, mais  ainda não entraram porque ainda 
não encontraram Jesus. Cada  um de nós pode ser enviado por Deus  a esses  nossos  irmãos, 
ajudando-os com a  sinceridade do nosso testemunho, a atravessarem essa porta e encetarem, com 
esperança, o caminho novo. Podem estar ao nosso lado no dia-a-dia da vida. Sejamos, com eles, 
corajosamente sinceros. A “Nova Evangelização” exige que, neste ano, se reavive o nosso zelo 
apostólico que é sempre a alegria de partilhar a esperança
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Qual a nossa visão? Que resultados esperamos?

Que cada cristão em Linda a Velha experimente A FORÇA DA FÉ no quotidiano da sua vida.

- suscitar, em cada crente, o anseio de confessar a fé plenamente e com renovada convicção, com 
confiança e esperança.

- intensificar a celebração da fé na liturgia, particularmente na Eucaristia, que é «a meta para a 
qual se encaminha a acção da Igreja e a fonte de onde promana toda a sua força».

- fomentar o testemunho de vida dos crentes cresça na sua credibilidade.

- descobrir novamente os  conteúdos da fé professada, celebrada, vivida e rezada  e reflectir sobre o 
próprio acto com que se crê.

1) Conhecimento da Fé da Igreja

- Promover um ritmo regular de leitura, acolhimento e aprofundamento do Catecismo da  Igreja 
Católica (valorizando o capítulo sobre o Credo) e dos  documentos  conciliares, nomeadamente as 
Constituições Lumen Gentium e Dei Verbum.

2) Celebração da Fé da Igreja

- Cultivar a liturgia como verdadeira expressão da Fé da  Igreja, encarnada na comunidade 
celebrante, cuidando da pregação que conduz à Fé e da autêntica vivência sacramental que a 
alimenta na vida, no aprofundamento da Constituição Sacrossanctum Concilium.

3) Testemunho da Fé da Igreja

- Manifestar a  alegria de confessar a beleza de seguir o Senhor Jesus  nos lugares  onde somos 
chamados  a dar testemunho do nosso ser cristão e intensificar o testemunho da  caridade como 
obra da Fé, na fidelidade ao ensinamento expresso na Constituição Gaudium et Spes.
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