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ARCEBISPO METROPOLITANO DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

VISITAS PASTORAIS NO 1º SEMESTRE DE 2023 
 

 

 23 de fevereiro: Paróquia Cristo Rei – RP. 

 

 16 de março: Paróquia São Lourenço – Pontal. 

 

 13 de abril: Paróquia São Judas Tadeu – RP. 

 

 5 de maio: Paróquia Sagrado Coração de Jesus – RP. 

 

 26 de maio: Paróquia Nossa Senhora da Penha – RP. 

 

 9 de junho: Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Serrana. 

 

 30 de junho: Paróquia São Simão Apóstolo – São Simão. 

 

 

 Natureza da visita pastoral. O Diretório para o Ministério Pastoral dos Bispos 

afirma, no nº 220: “O Bispo é obrigado a visitar a cada ano a diocese, total ou 

parcialmente, de modo que visite a diocese toda ao menos a cada cinco anos...” 

 

 “A visita pastoral é uma das formas, comprovadas e aprovadas pela experiência 

dos séculos, com a qual o Bispo mantém contatos pessoais com o clero e com os outros 

membros do Povo de Deus. É ocasião para fazer reviver as energias dos operários do 

evangelho, louvá-los, encorajá-los e consolá-los; é também ocasião para chamar 

novamente todos os fiéis à renovação da própria vida cristã, a uma ação apostólica mais 

intensa. A visita, além disso, permite-lhe avaliar a eficiência das estruturas e dos 

instrumentos destinados ao serviço pastoral, a tomar conhecimento das circunstâncias e 

dificuldades do trabalho de evangelização...” 

 

 “A visita pastoral é, portanto, uma ação apostólica que o Bispo deve cumprir, 

animado daquela caridade pastoral que o apresenta concretamente como princípio e 

fundamento da unidade na Igreja particular. Para as comunidades e as instituições que 

recebem, a visita é um acontecimento de graça que reflete, em certa medida, aquela 



especialíssima visita com a qual o “supremo Pastor” (1Pd 5, 4) e guardião das nossas 

almas (cf 1Pd 2, 25), Jesus Cristo, visitou o seu povo (cf. Lc 1, 68)”. 

 

 

 Orientações: 

 

- Em princípio, o Bispo permanecerá na Paróquia (casa paroquial - convivência) durante 

a visita. Além do Bispo, o Coordenador Arquidiocesano de Pastoral, o Chanceler e o 

Ecônomo participam da visita e atuam nas sua respectivas competências. 

 

- Alguns atos da visita: 

 

• Celebrar a Missa e pregar a Palavra de Deus. 

• Encontrar-se com agentes pastorais (CPP e CAEP): caminho sinodal. 

• Visitar, na medida do possível, alguns doentes da paróquia. 

• Visitar, onde possível, escolas públicas. 

 

- Sendo a visita pastoral um acontecimento de graça, é muito importante que a 

comunidade paroquial se prepare para a visita pela oração e reflexão. 

 

Ribeirão Preto, 7 de dezembro de 2022. 

Memória de Santo Ambrósio, Bispo e Doutor da Igreja. 

 

 

 

 

 

 
Dom Moacir Silva 

Arcebispo Metropolitano 


