SERVIÇO DE CAPELANIAS
PLANO ESTRATÉGICO/AÇÃO 2018-2022
“Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era estrangeiro,

e hospedastes-me;
Estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, e fostes ver-me....
Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim
o fizestes” (Mateus 25:35 e 40)
INTRODUÇÃO
O Serviço de Capelania da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, iniciouse na XVIIIª Assembleia de Comunidades da UPASD, onde foi votado dar inicio a este
ministério no nosso país e foi por isso constituído o Serviço de Capelania da UPASD. A sua
ação no que diz respeito à Assistência Espiritual e Religiosa decorre dos Decretos-Lei 252 e
253/2009 de 23 de Setembro que estabelece a regulamentação da Assistência Espiritual e
Religiosa, respetivamente nos estabelecimentos prisionais e nos hospitais (SAER) e noutros
estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), concretizando assim, o disposto no
artigo 18º da Concordata de 18 de Maio de 2004, celebrada entre a Santa Sé e a Republica
Portuguesa e, quanto às outras confissões religiosas, no artigo 16º da Lei da Liberdade
Religiosa 16/2001, de 22 de Junho.
O presente plano de Ação deste serviço é realizado em harmonia com o Plano
Estratégico da UPASD para o quinquénio 2017-2022.
PROPÓSITO E MISSÃO DO SERVIÇO DE CAPELANIAS
O propósito do Serviço de Capelanias
O propósito do Serviço de Capelania definido pela Conferência Geral, é de comunicar
a todas as pessoas o “Evangelho eterno e assim restaurar a humanidade perdida a um
relacionamento completo com Deus”. Este ministério que num sentido abrangente, é a missão
de cada membro de igreja, é nas situações particulares em que os capelães desenvolvem a sua
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ação, um ministério que exige sensibilidades e aptidões específicas para ser concluído com
sucesso.
Nesse sentido o Serviço de Capelania procura coordenar e providenciar formação e
informação para que os capelães possam desempenhar cabalmente as suas funções.
A missão do Serviço de Capelania consiste em:
1. Coordenar e apoiar o ministério de capelania e o apoio espiritual e religioso nas suas
diferentes vertentes (hospitalar, Instituições de Terceira Idade, escolar, universitária,
estabelecimentos prisionais)
a. Recebendo um relatório mensal das diferentes Capelanias e elaborar
trimestralmente um relatório de todas as atividades das diferentes capelanias.
b. Colaborando na acreditação do assistente espiritual e religioso junto das
entidades competentes (centros hospitalares e instituições prisionais).
c. Revendo e adaptando os documentos já estabelecidos que regulamentam o
Serviço de Capelania (Regulamento Interno do Serviço de Capelania,
Documento de Avaliação dos Capelães das Instituições Educacionais e
Documento de Avaliação das Restantes Instituições Adventistas), seguindo as
orientações da Conferência Geral, do Conselho Diretor da UPASD, e de acordo
com as necessidades e planificação adotadas para as Capelanias das diferentes
instituições.
2. Propor a formação dos Ministros do Culto, qualificando-os para exercerem este
ministério, nas igrejas, nas instituições adventistas e não adventistas a que forem
chamados a servir ou a exercer o seu apoio, no exercício da visitação regular a
membros de igreja, a pessoas enfermas, a presos e a todos aqueles independentemente
do seu credo ou convicção que solicitem apoio espiritual.
3. Zelar pelo bom funcionamento das diferentes Capelanias estabelecidas nas diversas
instituições da UPASD.
a. Reunindo com os capelães e com os diretores das instituições para ouvir e
procurar estabelecer estratégias, metodologias e aconselhamento que
contribuam para a melhoria, desenvolvimento e crescimento do ministério
exercido pelos capelães.
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b. Motivando cada instituição para que desenvolva um projeto de capelania.
4. Elaborar um projeto anual de Capelania a ser apresentado ao Conselho Diretor.
5. Cooperar com Departamentos e Instituições da UPASD nas áreas em que a intervenção
deste Serviço faz parte da orgânica e planificação dos referidos departamentos e
instituições e sempre que seja requerido o apoio deste Serviço para qualquer atividade,
programa ou evento.
6. Continuar a Participar no Grupo de Trabalho Inter Religioso na área da Saúde, onde
temos assento desde o momento da constituição deste grupo de trabalho e onde a nossa
participação é apreciada e requerida.
ÁREAS DE INTERVENÇÃO DO SERVIÇO DE CAPELANIA

SAER
Assistência Espiritual
e Religiosa
Prisões
Universitários
Arco-Íris

Esc. Setúbal
Educacionais
Esc. Funchal
Serviço de
Capelania
CAOD

LAPI Norte

Lapi Sul
Terceira Idade
LAPI Funchal
Clínica Penela
Apoio Domiciliário
Leiria
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AÇÕES A DESENVOLVER
Decorrentes do seu propósito e missão, o Serviço de Capelanias, propõem para o ano 2018 as
seguintes ações nas diferentes vertentes deste serviço:
Assistência Espiritual e Religiosa
- Dar seguimento a todos os processos de acreditação dos Ministros do Culto para a
Assistência Espiritual e Religiosa, em colaboração com a Secretaria da União.
- Prover aconselhamento, nas diferentes situações que se apresentem aos capelães e aos
Assistentes Espirituais e Religiosos, no exercício do seu ministério.
- Encaminhar para o Grupo de Trabalho Inter-Religioso as situações mais complexas que
possam surgir no âmbito da acreditação dos assistentes espirituais e religiosos.

Capelanias dos Universitários
- Colaborar com o Departamento de Educação no desenvolvimento de um aconselhamento
espiritual permanente, através duma página do Facebook, e do sítio web dos Universitários
Adventistas, onde serão colocadas reflexões, mensagens e onde serão dadas respostas às
questões que os universitários coloquem.
- Colaborar com o Departamento de Educação no Encontro Nacional e nos encontros regionais
de Universitários.
- Criar um manual de Integração do Universitário deslocado.
- Apoiar e aconselhar os Ministros do Culto na integração espiritual e acolhimento dos
universitários deslocados nas igrejas locais.
- Ajudar o estudante a desenvolver métodos de testemunhar da sua fé em ambiente
universitário.
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Capelanias Institucionais
- Reunir periodicamente com os capelães e com os diretores das instituições para apoiar,
motivar e avaliar a forma como cada instituição desenvolve o seu projeto de capelania.
- Providenciar os materiais e as formações necessárias para o sucesso do ministério dos
capelães nas suas diferentes vertentes.
- Realizar ações de Formação que ajudem os capelães a melhorar o seu ministério nas suas
diferentes áreas.

AÇÕES DE FORMAÇÃO
- 11 de Março – Formação para os capelães das instituições escolares, em colaboração com o
Departamento de Educação.
- 30 de Novembro e 1 de Dezembro – Formação para os capelães das instituições dos Lares
de Terceira Idade.

CONCLUSÃO
Fiel ao seu propósito e à sua missão, o Serviço de Capelanias procurará no seu ministério, agir
nas suas diferentes vertentes, contribuindo para desenvolver, enriquecer e fazer crescer a fé e
a esperança de todos aqueles com quem contacta e minimizar o sofrimento de todos os que
por ele são atingidos, levando o conforto do Espírito, o amor de Deus e a compaixão de Cristo
a todos os que dele necessitam.
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“Aliviar os doentes, auxiliar os sofredores, é trabalhar segundo os métodos de Cristo, e
demonstra poderosíssimas verdades do evangelho que representam a missão e a obra de
Cristo sobre a Terra. O conhecimento da arte de aliviar o sofrimento da humanidade é
o abrir-se, sem número, de portas nas quais a verdade pode encontrar um abrigo no
coração, e almas serem salvas para a vida — vida eterna”. Conselhos sobre Saúde, pág.
537
Artur Machado
Diretor Serviço de Capelanias
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