PROGRAMA
17 Março
Domingo do Testemunho
• 11.30h: Eucaristia - Passagem do Testemunho:
Paróquia de Alcobaça confia a guarda da lanterna
da Cáritas à Paróquia de Camarate

18-22 Março
Cáritas na escola: causa de todos
• Campanha de recolha de alimentos
• Fotografar-filmar, desenhar gestos de Caridade
nos bairros da paróquia

SEMANA
NACIONAL
CÁRITAS
Paróquia São Tiago
Camarate - Loures
17-24 de Março 2019

19 Março
Família: Âncora da vida
• 19h: Celebração do dia do Pai (Igreja Matriz)

21 Março
Perdão: Incluir e cuidar de todos, sem exceção
• 21h: Paraliturgia - O dom do Perdão
Incondicional (Igreja Matriz)

23 Março
Encontro: Diálogo, formação e cooperação
• 10h-13h: Encontro entre Cáritas Paroquiais,
Grupos Paroquiais de Ação Social da Vigararia de
Sacavém e a CDL (Fábrica do Pão);
• 21h: Narração da Paixão pelas crianças da
catequese (Igreja Matriz)
Festa: Celebrar a diversidade
• 15h-18h - Música, teatro, dança e canto (Adro da
Igreja Matriz)

24 Março
Juntos numa só família humana
• 9.30h-11h: Caminhada pela Inclusão de
TODOS (concentração e partida bairro da Torre;
direção - adro da Igreja Matriz)
• 11.30h: Eucaristia - “Não havia uma só pessoa
necessitada…”
• 12.30h: Almoço partilhado (Fábrica do Pão)

JUNTOS
NUMA SÓ
FAMÍLIA
HUMANA

Cáritas: Ação-Todo-o-Terreno
Se a Igreja não existe sem a Cáritas, como o refere veemente o Papa Francisco, também a Caridade não existe senão
detetada, encontrada no terreno, mesmo muito antes das catástrofes acontecerem ou das dificuldades se sentirem.
A Cáritas está de forma incondicional no mundo para responder prontamente ao inesperado e corrente. A sua
resposta será sempre maior, mais imediata e eficiente, na medida em que se sentir e for realmente apoiada por
organizações e instituições da Igreja, sobretudo pelas suas comunidades paroquiais.

MUNDO

PORTUGAL

A primeira Cáritas foi fundada na Alemanha em
1897 pelo sacerdote Lorenz Werthmann. Outras se
lhe sucederam noutros países. No séc. XX, foi
através do empenho de Giovanni Battista Montini
(que viria a ser mais tarde Papa Paulo VI), que a ideia
de uma confederação de todas as Cáritas ganhou
corpo. A Caritas Internationalis, como hoje é
conhecida, foi oficialmente reconhecida em 1954, e
tem hoje mais de 160 Cáritas associadas.
Inspirada pela Sagradas Escrituras, Doutrina Social
da Igreja, experiências e esperanças de quem está
desprotegido, vulnerável e pobre, a Cáritas é hoje
uma das maiores agências de ajuda humanitária e de
desenvolvimento integral dos povos no mundo.
Está em todas as regiões da terra, na África, na Ásia,
na Europa, na América Latina, na África do Norte e
Medio Oriente, na América do Norte e na Oceânia. É
sua missão o serviço aos pobres, a promoção da
Caridade e Justiça, pois como afirma o Papa
Francisco, “A Igreja sem caridade não existe”.

A Cáritas surge em Portugal em 1945 com o nome
de “União de Caridade Portuguesa – Caritas”.
Desta nasceria, em 1966, a Comissão Diocesana de
Lisboa e outras que em 1976 deixavam de ser
Comissões para se chamarem Cáritas Diocesanas do
Continente e das ilhas.
Já com outro nome, Caritas Portuguesa, a União
passaria a ser a Federação de todas as Caritas
Diocesanas.
Hoje, as Cáritas Diocesanas em Portugal são 20, 21
com a Cáritas Portuguesa.
Peditório Anual na Diocese de Lisboa 2019
90% revertem a favor das paróquias aderentes,
para pagamento de medicamentos;
10% revertem a favor da Cáritas Portuguesa.

SEJA VOLUNTÁRIO CDL
FAÇA PARTE DOS JOVENS CDL
SAIBA MAIS: WWW.CARITASLISBOA.PT

“Fizemos a experiência de trabalhar juntos na criação e desenvolvimento de atividades. As mais belas, e que ainda hoje são
recordadas, passam pela presença nas ruas. O desafio foi vivido em festa. Esta foi para nós uma bela experiência de intercâmbio e
promoção da caridade. Sentimo-nos igreja em saída, ao serviço dos mais pobres, com todas as pessoas.”
Pe Luciano Vieira - Pároco de São Romão de Carnaxide
“A Semana Cáritas foi uma envolvência e uma chamada de atenção para uma realidade que nos toca todos os dias, e que enquanto
comunidade cristã temos urgência de cuidar. No final desta Semana sei que muitos despertaram e passaram a desejar colaborar com
a Cáritas desta ou de outra paróquia, e assim juntar-se a uma causa meritória e de confiança.”
Pe Ricardo Cristóvão - Pároco de Alcobaça

