
 
 

 
À Comunicação Social Local 
 
Como sabeis o Instituto Católico de Cultura tem procurado ser um 
agente de Pastoral dinamizando momentos de reflexão e de Formação 
para toda a Igreja dos Açores, cumprindo assim a missão para a qual foi 

criado. 
Por outro lado, a Pandemia que temos enfrentado, com tanta resiliência, 
coloca-nos desafios que ainda não seremos capazes de discernir na sua 
totalidade, mas aos quais dar atenção, desde já, porque o desemprego, 

as dificuldades sociais, alguma desesperanças começam a tomar conta 
dos nossos concidadãos. 

Por causa, também, da Pandemia temos mais dificuldade em nos 
reunirmos, através de sessões presenciais, e porque sentimos algum 
cansaço do ambiente digital, no qual se têm multiplicado reuniões, 
conferências e encontros, estabelecemos uma parceria com a RTP 
Açores no sentido de o próximo ciclo de debates, promovido pelo 
Instituto Católico de Cultura, com o apoio do Santuário do Senhor Santo 

Cristo dos Milagres, ter transmissão para todos os Açores.  
Desta forma, através da Televisão conseguiremos chegar também a mais 
pessoas, quem sabe mesmo aos não crentes, que nesta Caminhada 

Sinodal em que nos encontramos e nos procuramos conhecer melhor 
para agir melhor, são tão importantes. 
Assim, vamos iniciar no próximo dia 20 um ciclo de três Conferências 

subordinadas a um tema genérico "a Responsabilidade Social da Igreja 
num mundo global". 
A primeira sessão terá como tema de fundo a Encíclica Fratelli Tutti, 
Todos Irmãos;  
A segunda debaterá os desafios sócio-económicos decorrentes da 

Pandemia;  
E a terceira centrar-se-á na Encíclica Laudato Si.  
Cada uma das três sessões, reunirá três personalidades cristãs, 

moderadas por um apresentador.  
A primeira sessão será sobre a Encíclica Fratelli Tutti com José 

Manuel Pureza, José Júlio Rocha e Maria do Céu Patrão Neves, com 

moderação de Carmo Rodeia. Será exibida na RTP Açores no 

próximo dia 18 pelas 18:40hs. 

O Instituto Católico pede a colaboração de todos, para nas Missas e 
Boletins Paroquiais do Próximo fim de semana, esta Iniciativa possa ser 
divulgada. 
Oportunamente daremos conta das restantes duas datas.  

Envio os meus cumprimentos e agradecimentos a todos. 

Padre José Constância 


