Família, comunidade de amor constituída por todos
A família é a comunidade onde cada ser humano, em
primeiro lugar, descobre e realiza a sua natureza relacional; o lugar privilegiado onde aprende a receber e a
dar amor. É sobretudo no ambiente familiar que o amor
pode ser vivido de forma estável, gratuita e generosa.
“Sem o amor, a família não pode viver, crescer e aperfeiçoar-se como comunidade de pessoas. O amor entre os
membros da mesma família – entre pais e filhos, entre
irmãos e irmãs, entre parentes e familiares – é animado
por um dinamismo interior e incessante que conduz a
família a uma comunhão sempre mais profunda e intensa, fundamento e alma da comunidade conjugal e
familiar”(FC 18).
Esta comunhão requer o contributo de todos os membros, de cada um segundo o dom que lhe é peculiar e na
sua função específica. Para isso há que apostar sobretudo na qualidade da presença, da relação, do diálogo, da
participação, da cooperação e do serviço recíprocos. A
união familiar não se faz na fotografia!...
D. António Marto,
Carta Pastoral A BELEZA E A ALEGRIA DE VIVER EM FAMÍLIA, nº 7
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FAMÍLIA, COMUNIDADE DE FÉ, DE AMOR E DE VIDA
BIÉNIO 2013-2015 SOBRE A FAMÍLIA

OBJECTIVO GERAL: Anunciar a boa nova do matrimónio e da família
Ano Pastoral 2013-14

Ano Pastoral 2014-15

AMOR CONJUGAL, DOM E VOCAÇÃO

FAMÍLIA, DOM E MISSÃO

OBJETIVOS
• Anunciar o sentido cristão da afetividade, do amor e da
família

• Redescobrir a família como berço da vida

• Apresentar o matrimónio como dom e vocação

• Valorizar a família como lugar de vivência e transmissão da fé

• Cuidar da preparação do sacramento do matrimónio

• Tornar mais visível a presença da família nas comunidades
cristãs

• Incentivar a espiritualidade conjugal e familiar
ATIVIDADES
• Atividades para adolescentes e jovens sobre a vocação ao
amor e ao matrimónio, a nível paroquial, vicarial e diocesano
• Encontros vicariais sobre o matrimónio e a família cristã
• Publicação de um desdobrável sobre a boa nova do
matrimónio e da família cristã
• Ações de divulgação dos movimentos de espiritualidade
conjugal
• Formação permanente do clero sobre a família e pastoral
familiar.
• Celebração dos dias litúrgicos de carater familiar (sagrada
família, dia do pai, dia da mãe, s. José)

OBJETIVOS
• Promover a família como escola de humanização e cidadania

ATIVIDADES
• Encontros vicariais sobre a missão da família
• Formação para agentes de pastoral familiar
• Apresentação de testemunhos de famílias na comunidade
cristã
• Ações de formação para pais
• Espaço de acolhimento para casais em dificuldade
• Integração dos divorciados recasados na comunidade cristã,
nos modos previstos pela Igreja
• Valorização da SEMANA DA VIDA
• Realização da FESTA DA FAMÍLIA

• Constituição de novas equipas de PF paroquiais e/ou
vicariais
• Retiro Popular sobre o tema do ano
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