Data: 01.maio.2019
Assunto:
II Fórum Missionário

Hi-fi, wifi e cooperação em missão
1. O Centro Missionário Arquidiocesano (CMAB) é o organismo da Igreja Católica de Braga
que promove e coordena a formação, animação e cooperação missionárias.
2. O CMAB, em colaboração com diversas instituições, movimentos e pessoas de boa vontade
que se reconhecem responsáveis pela casa comum, decidiu criar um espaço de reflexão para
concertar esforços, promover uma cidadania ativa, porventura crente, face aos desequilíbrios
locais e mundiais. A esta dinâmica de sinergias chamamos “Fórum Missionário: o que nos une a
todos”.
3. No ano de 2016 realizamos o I Fórum1 contando, entre outros, com a presença de Sua
Excelência o Senhor Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa. Nesse evento
demos particular importância às questões dos refugiados, ao lugar da mulher na sociedade e na
Igreja, ao desporto, à comunicação social e à música.
4. Nos dias 24 e 25 de maio de 2019 realizaremos o II Fórum Missionário. Mantêm-se o título
(“o que nos une a todos”) ao qual acrescemos o lema “nada nos é indiferente”. Trataremos o tema
da com-paixão pela casa comum, nas suas mais diversas declinações: educação para o
desenvolvimento, integração de reclusos, atenção às crianças, acolhimento de refugiados, saúde
mental, violência doméstica, ecologia integral...
5. O que nos une a todos? Certamente muito mais do que aquilo que nos divide. Em Ano
Missionário Nacional (Conferência Episcopal Portuguesa) tendo em vista o Outubro Missionário
Mundial (2019) proclamado pelo Papa Francisco, queremos materializar o lema da Igreja em
Portugal: “todos, tudo e sempre em Missão”.
(confira p.f. o programa virando a página)
Pelo II Fórum
Sara Poças
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O programa e as conclusões podem ser lidas em www.diocese-braga.pt/centromissionario/noticia/12113/
II Fórum Missionário
R. São Domingos, 94 B, 4710-435 Braga, 253 203 180
e-mail: forum.missionario@arquidiocese-braga.pt
site: www.diocese-braga.pt/centromissionario

Sexta-feira – 24 de Maio
21h00 – Abertura do II Fórum Missionário
D. Jorge Ortiga, Arcebispo de Braga
Sara Poças, Coordenadora do CMAB
21h30 – Conferência de abertura: “Nada nos é indiferente”
Pe. Rui Santiago, cssr
Sábado – 25 de Maio
9h30 - “Nada nos é indiferente”: com-paixão pelo global
Com-paixão pelas crianças: Fernanda Freitas (Associação Nuvem Vitória)
Com-paixão pela liberdade: José Manuel Pureza (CES-UC)
Com-paixão pelos refugiados: André Costa Jorge (SJR)
11h00 – Pausa
11h30 – Workshops: “Nada nos é indiferente”: com-paixão pelo local
Acolhimento de crianças e jovens em risco: Vanessa Teixeira (Lar da Criança, Revelhe, Fafe)
Acolhimento de refugiados: Mariana Barbosa (PAR, Braga)
Educação para o desenvolvimento: Miguel Novais (Sopro, Barcelos)
Integração de reclusos: Pe. João Torres (Pastoral Penitenciária de Braga e Guimarães)
Saúde Mental: Luís Durães (Casa de Saúde S. João de Deus, Barcelos)
Violência Doméstica: Raquel Gomes (Caritas Diocesana de Braga)
13h00 – Almoço (facultativo na Cooperativa João Paulo II, 6€)
14h30 – Cuidar da causa comum: boas práticas
Projeto Ca(u)sa Comum: Teresa Paiva Couceiro (Fundação Gonçalo da Silveira)
Projeto Juntos pela Mudança: Pedro Jerónimo (FEC e Casa Velha)
16h00 – Pausa
16h30 – Momento Final– com-paixão pela música
Manuel Fúria, cantautor
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