
 

 

 

Paróquias Católicas 

de Stoughton 

Plano Pastoral 2016-2019 

Visão da Nossa Colaborativa 

A visão que temos para a nossa colaborativa é como um lugar onde todos possam ser 

alimentados por Ele, curados por Ele e tenham a audácia, pelo testemunho pessoal, 

de ser a Sua luz para o mundo.  

Precisamos de Jesus. O mundo precisa de Jesus. 

Precisamos que as nossas casas espirituais cresçam e prosperem de modo que todos 

os que aqui se reúnem possam conhecer a luz e a paz que vêm de uma amizade pro-

funda e pessoal com Jesus Cristo. 
 

Imagine... 
 

Sempre que entrasse  nas igrejas da Imaculada Conceição ou de Saint James fosse 

invadido por um sentimento de esperança, amor,  compaixão, respeito, e acolhimen-

to? 
 

A nossa comunidade de fé crescesse de tal modo que mais pessoas levassem Jesus 

para a sua vida pessoal quotidiana para além das paredes das nossas igrejas? 
 

O que aconteceria se cada um de nós fizesse um esforço consciente para oferecer, 

mesmo que fosse uma pequena parte dos talentos que Deus nos deu, para que a 

Visão da Nossa Colaborativa fosse uma realidade? 
 

Como seria a nossa comunidade se tivéssemos os recursos para apoiar os nossos 

esforços de Evangelização? 
 

A nossa esperança é que trabalhemos em conjunto para tornar esta visão uma reali-

dade, guiados pelo Espírito Santo e pelo amor de Jesus Cristo nos nossos corações. 

Juntos podêmo-lo fazer. Faremos todos os esforços para criar uma comunidade de fé 

vibrante e acollhedora, centrada em Cristo, que inclua cada pessoa. Juntos havemos 

de promover a  nossa rica diversidade cultural, estabelecida e em crescimento, os 

nossos costumes e as nossa tradições. Procuraremos oportunidades para partilhar a 

nossa fé, servir com carinho, humildade e amor, e crescermos, como um só, no 

conhecimento de Deus. 
 

“Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado Pai dar-lhes o 

Reino” (Lucas 12:32) 

OS NOSSOS VALORES 

 

FÉ E ORAÇÃO 

“A fé é a certeza daquilo que 

esperamos e a prova das 

coisas que não vemos.” 
(Hebreus 11:1) 

 

ESPERANÇA 

“Que o Deus da esperança 

vos encha de toda alegria e 

paz, por sua confiança nele, 

para que transbordeis de  

esperança, pelo poder  

do Espírito Santo.” 
(Romanos 15:13) 

 

COMPAIXÃO E  

                      RESPEITO 

“Sede bondosos e compas-

sivos uns para com os outros, 

perdoando-vos mutuamente, 

assim como Deus vos  

perdoou em Cristo.” 
(Efésios 4:32) 

 

COMUNIDADE E  

                     COMUNHÃO 

“Completai a minha alegria, 

tendo o mesmo modo de pen-

sar, o mesmo amor, um só 

espírito e uma só atitude.” 
(Filipenses 2:2) 
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AS NOSSAS PRIORIDADES 

MELHORAR A NOSSA EXPERIÊNCIA DA MISSA DOMINICAL 

“Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus 

fora reconhecido por eles quando partia o pão.” (Lucas 24:35) 
 

Os Nossos Objectivos:   
 Formação de uma Comissão Litúrgica em cada paróquia, até 27 de No-

vembro de 2016.  

 Estabelecer um Ministério de Hospitalidade,  até 16 de Abril de 2017, Do-

mingo de Páscoa.   

INCENTIVAR E APOIAR AS VOCAÇÕES AO SAERDÓCIO DIOCESANO:   
“Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para 

que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça…” (João 15:16) 

Os Nossos Objectivos:   
 Criar uma Equipa de Vocações da Colaborativa com a intenção de fomen-

tar vocações através de oração pelas vocações, consciência da vocação e 

convite à vocação, até 7 de Maio de 2017, Domingo do Bom Pastor.  

 Criar um sítio na internet da consciência da vocação para através de 

testemunhos pessoais promover o crescimento de vocações na nossa 

Igreja, até 7 de Maio de 2017, Domingo do Bom Pastor.  

MANTER UMA CULTURA DE DISCIPULADO  

                                           CRIANDO UM ALICERCE FINANCEIRO SEGURO 

“Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despen-

seiros da multiforme graça de Deus.” (1 Pedro 4:10) 
 

Os Nossos Objectivos:   
 Aumentar em 10% o número de famílias inscritas comprometidas com o 

apoio financeiro consistente, até 1 de Janeiro de 2017, a Festa de Santa 

Maria, Mãe de Deus.  

 Atingir um orçamento operacional equilibrado em ambas as paróquias, 

até 30 de Junho de 2019.  

 

FORMAÇÃO DA FÉ PARA ADULTOS 

“Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas 

boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus.” (Mateus 5:16) 

Os Nossos Objectivos:   
 Providenciar programas de formaçã de fé para adultos, até 8 de Setembro 

de 2016, a Natividade de Maria. 

 Promover pequeno grupo de discipulado oferecendo variadas oportuni-

dades de desenvolvimento espiritual, até  8 de Setembro de 2016,             

a Natividade de Maria. 

O QUE significa para MIM  

o Plano Pastoral? 

A Vida Crsitã é, maiormente, 

uma vida de alegria, alimentada 

por uma relação profunda e 

pessoal com Jesus Cristo, o 

nosso Salvador.  

Tentamos levar esta alegria  

a todos, integrando os nossos 

valores definidos em cada  

aspecto da vida paroquial 

 

O nosso Plano Pastoral 

oferecerá muitos modos  

de crescer em proximidade 

com a sua paróquia. 

Consulte as nossas 

actualizações no boletim  

e o nosso sítio da internet 

sobre os modos como pode 

envolver-se, contribuindo  

para que a nossa Visão  

seja o nosso FUTURO 
 

Como posso ser voluntário ou 

tomar mais conhecimento do 

Plano Pastoral? 
 

Paróquias Católicas de Stoughton 

122 Canton Street 

Stoughton, MA 02072 

781-344-2073 

info@stoughtoncatholic.org 

www.stoughtoncatholic.org 


