
 

Mensagem do Senhor Dom António à Diocese do Porto 

Mensagem à Diocese – Dia Diocesano das Famílias 

Caros Diocesanos: 

Cumprem-se, hoje, dois meses após o início do meu ministério episcopal na Diocese do Porto. 

Estes dois meses, vividos na alegria pascal, ofereceram-me momentos abençoados de encontro com toda a Igreja Diocesana 
nas diferentes celebrações da Semana Santa e da Páscoa e permitiram-me rezar convosco e por todos vós, irmãos sacerdotes, 
diáconos, seminaristas, consagrados (as) e leigos (as) da nossa Diocese. 

Comecei, nesse mesmo dia, a percorrer as ruas da nossa Cidade e a descobrir os caminhos da nossa Diocese. Senti que Deus 
sempre nos antecede nos passos dados em Seu Nome e nos aplana caminhos que urge fazer com alegria e confiança. Ele é o 
verdadeiro arquiteto dos caminhos novos que importa percorrer. 

Venho, hoje, ao vosso encontro, amados diocesanos, por este meio e nesta forma de afirmada e renovada proximidade, 
através de mensagem dirigida a todos: sacerdotes, diáconos, seminaristas, consagrados e leigos. Venho convidar-vos a 
participar no Dia Diocesano da Família. 

Vamos celebrar como Igreja Diocesana, no próximo dia 15 de junho, no  Pavilhão das Travessas, em S. João da Madeira, o Dia 
Diocesano da Família. 

Todos somos necessários para professar a fé da Igreja e para revelar ao mundo o rosto de uma Igreja que é Família de 
famílias. Importa dar visibilidade à beleza e ao testemunho das famílias cristãs. 

Fizemos ao longo deste ano pastoral uma caminhada nas várias frentes da missão a nível paroquial e vicarial que agora 
culmina, como momento de abençoada vivência diocesana, na Festa das Famílias. Vivamos esse grande dia em família e 
em Igreja! 

O tema desta Jornada Diocesana leva-nos a descobrir e a reacender o dom de Deus presente no amor das Famílias, porque 
estamos conscientes de que “o Amor gera-se na Família ao longo da Vida” e só, assim, teremos famílias evangelizadas e 
portadoras da alegria do evangelho. 

Vamos participar no Dia Diocesano da Família! Queremos viver como Igreja do Porto a alegria e o testemunho de famílias 
cristãs, alegres e felizes! 

Vamos homenagear, a exemplo dos anos anteriores, as famílias que celebram ao longo deste ano 10, 25, 50, ou 60 anos de 
matrimónio. 

Vamos ter presente e rezar pelas famílias que vivem momentos de doença, de sofrimento, de pobreza ou de provação. 

Quero viver este Dia Diocesano da Família em comunhão com todas as famílias da Diocese, para que todas e cada uma 
sintam a presença, o afeto e a oração de toda a Igreja diocesana e a bênção de Deus. 

Conto convosco! Façamos esta bela experiência conjunta de uma Igreja unida e reunida na fé e na alegria. 

Porto, 5 de junho de 2014 

António, Bispo do Porto 


