Diocese de Viseu
Projeto de Pastoral 2017/2019

FAMÍLIA

Berço de Deus para a Humanidade!

Nota Pastoral
A Família no Coração da Igreja
A Família está e vive no coração da Igreja e alimenta o Mundo e a Sociedade humana. Alicerçada e alimentada no amor, a Família é a Instituição fundamental e a base
na construção da Humanidade e da Igreja.
O dia 15 de maio deste ano 2017 - Dia Internacional da Família - teve como tema:
“Famílias, educação e bem-estar”. Pretende-se que haja «um foco no papel das famílias
e políticas de família na promoção da educação e do bem-estar dos seus membros,
através de uma maior sensibilização na promoção da educação na infância e oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. O dia vai destacar a importância de todos
os cuidadores nas famílias, sejam eles pais, avós ou irmãos e a importância da educação dos pais para o bem-estar das crianças». Assim foi apresentado o tema e as linhas
gerais que a ONU defende para que o dia fosse vivido, ensinando a viver este tema
fundamental.
Depois dos Sínodos da Família (extraordinário e ordinário), realizados por ação
do Papa Francisco e da Exortação Apostólica “Amoris Laetitia” que apresenta as conclusões e orientações para a vida e ação da Igreja, temos conteúdos e motivações para
tornar a Família centro e tema de vida e formação para o Plano Pastoral nos próximos
anos. A nossa Diocese de Viseu, depois das reflexões feitas no Conselho Presbiteral, no
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Conselho Pastoral Diocesano, no Conselho Episcopal e noutras instâncias da reflexão e
da ação pastoral, assume a Família como o catalisador da vida e da dinâmica espiritual
e pastoral para estes próximos tempos.
Tendo por base orientadora primeira e como principal motivação a renovação
da Família pessoal de cada pessoa, proponho que haja, em cada comunidade cristã da
Diocese, um renovado olhar para a importância da Família – Instituição fundante e fundamental de qualquer sociedade humana. Peço à Vigararia da Pastoral que, juntamente
com a Vigararia da Pastoral Social e da Pastoral Familiar, organizem um conjunto de
temas e de propostas de formação e instituam modos práticos e contínuos de constituição de grupos de casais e de famílias, nas Unidades Pastorais e nas Paróquias. Sem
esquecer outros Documentos importantes, tenha-se em conta a doutrina apresentada
na “Amoris Laetitia” e aproveitem-se as melhores propostas pastorais que têm sido
instituídas noutras dioceses.

6

O presente e o futuro da Sociedade humana e o bem da comunidade cristã
merecem que a Igreja, nas suas diversas instâncias e formas de atuação, cuide bem a
Família cristã, preparando a sua constituição, ajudando à sua realização integral e promovendo a sua contínua e permanente formação.
Na certeza de que rezo por todas as famílias que estão constituídas ou pensam constituir-se e pela totalidade das pessoas que habitam ou têm qualquer ligação
à Diocese de Viseu, peço à Família Trinitária, por intercessão de Maria – Mãe de Jesus
e nossa Mãe – que abençoe, proteja e faça felizes todas as famílias, sobretudo as que
mais dificuldades têm na hora presente. AMEN!

					

+ Ilídio, Bispo de Viseu
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Enquadramento do Projeto Pastoral 2017-2019
Entre 2014 e 2015, a Igreja e a Sociedade puderam assistir a duas
Assembleias Sinodais, ambas sobre a família. O Sínodo de 2014 incidiu mais
sobre os desafios do matrimónio; o de 2015 abarcava toda a realidade da
família. A Comunicação Social praticamente circunscreveu os Sínodos à volta
da questão dos divorciados e que voltam a casar ou simplesmente unidos.
Entretanto o Papa Francisco recolheu numa Exortação Apostólica – A
Alegria do amor – toda a sinodalidade e sensibilidades, provenientes destas
duas Assembleias. Neste texto, o Papa recolhe os diferentes contributos dos
Bispos de todo o mundo e foca a família no seu todo, mostrando as suas
atuais debilidades e dificuldades, mas também apresentando um sinal de
Esperança, face a muitos lares e famílias que se esforçam por viver e testemunhar o ‘evangelho da família’. Seria, por isso, pouco prudente concentrar
toda a atenção no capítulo VIII desta Exortação, em detrimento de uma visão
global da família.
Como a Família é ‘património da humanidade’, ‘o que pertence a todos deve ser tratado por todos’ - assim dizia um princípio do primeiro milénio. A grandeza deste documento está no recolher desta sinodalidade da
Igreja e na abertura à Sociedade.
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Esta contextualização levou-nos a pensar numa dinâmica que alicerça
no objetivo de contribuir para uma ‘refundação da família’ nos vários âmbitos.
Assim, no decorrer destes dois anos, a Diocese de Viseu vai ser desafiada a envolver-se numa ‘missão familiar’ de: percorrer as várias Paróquias,
as Unidades Pastorais e os Arciprestados numa forma de partilha e de testemunho experiencial, seguindo as temáticas emanadas da Exortação A Alegria
do amor.
O lema proposto - “Família: Berço de Deus para a Humanidade!” –
recolhe toda a dimensão da ternura de Deus vertida para a Humanidade. É
verdade que a família se autoconstrói a si mesma e com o contributo dos
condicionalismos exteriores - positivos e negativos - mas o ´sonho’ de Deus
para o ser humano brota do próprio coração divino, porque a sua interioridade é, toda ela, Comunidade e Partilha!
A palavra ‘Berço’ não se limita à ideia de geração e procriação. Ela é
muito mais extensiva: liga-se à ideia de ‘princípio’, ‘causa’, ‘fonte’, ‘começo’,
‘procedência’. Desta forma, não é o ser humano que cria o ‘berço’ para Deus,
mas bem o contrário: é Deus que, partindo de Si mesmo como comunidade
familiar, a propõe à Humanidade como dom de Si mesmo.
São muitas as formas simples de viver a família como ‘igreja doméstica’, inspirando-se na missão da Igreja Universal. Apesar de existirem muitas
situações que contribuem para a degradação da família, também existem
‘nenúfares’ nas águas pantanosas. A título de exemplo, recordo a sequela

cinematográfica de grande êxito de bilheteira – Velocidade Furiosa – no seu
recente capítulo 8, de 2017, onde tudo se faz para proteger os filhos e a
família. A certo momento, o ator principal profere a seguinte afirmação:
“Nunca se deve virar as costas à família!” Depois termina, convidando todos
os outros a fazerem uma oração ao Criador: “Obrigado por nos dares uma
família...”. Salpicos..., mas, proferidos no ‘átrio dos gentios’, poderão ter um
alcance positivo incalculável.
Convidamos os sacerdotes a reunir esforços para fortalecer o sentido
da comunidade como família e a estar mais disponíveis para ouvir, certos de
que não são só as crianças da catequese que necessitam da adequada atenção, mas também os pais e os avós. Importa valorizar a ação destes últimos
pois, muitas vezes, são os que passam mais tempo com as crianças.
Na Festa da Sagrada Família, em 2013, o Papa Francisco lançou um
sábio desafio para a família viver na paz e na alegria: “com licença, obrigado,
desculpa!” Quando numa família não se é invasor e se pede “com licença”,
quando não se cultiva o egoísmo e se aprende a dizer “obrigado” e quando
numa família alguém toma consciência do seu erro e sabe pedir “desculpa”,
nessa família reina realmente a paz, a alegria e o amor!
Partindo deste enquadramento geral e tendo em conta a configuração
morfológica do seu mapa - forma de coração - a Diocese de Viseu entra nesta
dinâmica de se centralizar na família, dom sublime de Deus concedido à Humanidade, contribuindo, de alguma forma, para a sua ‘refundação’!
					Pe. Virgílio Marques Rodrigues
					Vigararia da Pastoral
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I - Objetivo geral
Apresentar a família, através do testemunho de vida e na inspiração da
Alegria do Amor, como uma dádiva de Deus ao serviço do ser humano.

Objetivos derivados:
1. Mostrar a família como ‘sujeito’ e ‘lugar’ de evangelização.
2. Perceber a família como ‘ninho vocacional’.
3. Situar a família como opção para a juventude (é urgente a Pastoral
Familiar para emergirem jovens vocacionados).
4. Perspetivar a família como ‘Berço de Deus para a Humanidade’!
5. Contribuir para a construção de uma cidadania ativa e participativa,
no sentido de os valores económicos e do trabalho não se sobreporem ao ser
família.
6. Criação de um grupo de serviço para apoio à família, gratuito e de
âmbito diocesano, multidisciplinar e plural. Terá como objetivo o acompanhamento de casais em ordem ao discernimento e integração na vida da Igreja.
7. Fomentar o ‘espírito de família’ entre os vários Organismos, Movimentos e Estruturas da Diocese.
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II - Instrumentos

III - Calendarização

1. Reunir e formar um grupo de famílias (“Famílias em Missão”), a partir
dos Movimentos Eclesiais e outros, capazes de transmitir experiencialmente
o seu testemunho, tendo como referência as temáticas da Exortação A alegria
do amor do Papa Francisco.
Os temas de fundo que poderão inspirar os testemunhos encontram-se
nos capítulos IV – O amor no matrimónio, números 89 a 164, no capítulo V – O
amor que se torna fecundo, números 165 a 198 e no capítulo VII – Reforçar a
educação dos filhos, números 172 a 290.
Cada família poderá considerar um referente, pelo qual condiciona e
pauta o seu caminho e projeto de felicidade nas suas várias dimensões: sentimental e afetiva, dimensão espiritual e de oração e dimensão sacramental,
entendendo a família, a partir da relação de Cristo com a sua Igreja, que a ama
a ponto de dar a Sua vida por Ela.

Após a preparação do grupo de famílias, propor a sua intervenção junto
das Paróquias, Unidades Pastorais e Arciprestados. Seria de iniciar no mês de
Novembro de 2017, por Arciprestado.
Cada Arciprestado ou Unidade Pastoral deverá organizar, em concreto e de
acordo com o Secretariado Diocesano da Família, as várias atividades a planificar.
Desta forma, propõe-se o seguinte esquema:
Arciprestado da Beira Alta - novembro de 2017 a janeiro de 2018;
Arciprestado de Besteiros - janeiro a março de 2018;
Arciprestado do Dão - março a maio de 2018;
Arciprestado de Lafões - setembro a novembro de 2018;
Arciprestado de Viseu Rural - novembro de 2018 a janeiro de 2019;
Arciprestado de Viseu Urbano - janeiro a abril de 2019.
Outras atividades:

2. Constituição do Grupo Diocesano de Apoio à Família, para a atender
nas mais diversas circunstâncias. Poderá ser uma espécie de Centro de Orientação Familiar (COF). Os vários profissionais da área – psicólogos e pedagogos,
médicos, juristas, sacerdotes, entre outros – realizarão um serviço de assessoria, consulta, terapia e prevenção, quer a nível pessoal, quer a nível matrimonial e familiar, em situações de dificuldade ou crise relacional.
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Tempo comum
10 julho 2017 - Distribuição da brochura do Projeto Pastoral
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15 julho 2017 - Siloé’17 em Santa Comba Dão (PAST. JUV. - “Siloé” quer dizer
“Enviado” e sugere-se, com este nome, “batizar” o encontro diocesano anual de jovens que, a
partir do Crisma (ou à volta da celebração deste Sacramento) se percebem com aquela maturidade suficiente para levar do “reservatório” do ser de discípulos a coragem de ser missionários na e
a partir da Igreja que somos, para o mundo onde vivem outros jovens sedentos de Jesus). Outras
informações: www.juventude.diocesedeviseu.pt).
Até novembro 2017 estará aberto aos jovens entre os 16 e os 29 anos de
idade, o questionário preparatório para o Sínodo dos Bispos de outubro de
2018, em: http://youth.synod2018.va
Outubro 2017 a abril 2018 - Formação: Sentir e experimentar Cristo na
beleza do espaço litúrgico (uma sessão por arciprestado)
Intervenientes: Cónego José Henrique Santos e Fátima Eusébio (DCBI).
1 outubro 2017 - Semana da Educação Cristã.
7 outubro 2017 - Encontro Diocesano de Pastoral Litúrgica: “A Celebração
da Eucaristia em Família” (SDPL).
21 e 22 outubro 2017 - 40º Peregrinação Nacional do Pessoal de Saúde a
Fátima (ACEPS).
22 outubro 2017 - Dia Diocesano do Catequista (SDEC).
22 outubro 2017 - Dia Mundial das Missões.
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Outubro 2017 - “Famílias de Caná” (Testemunho familiar) Sta. Comba Dão
(V. PASTORAL).

11 novembro 2017 - Conselho Pastoral Diocesano.
11 novembro 2017 - Conselho Diocesano da Pastoral da Juventude
(PAST. JUV.).

12 novembro 2017 - Semana dos Seminários.
Novembro 2017 - Curso de Iniciação para Catequistas (SDEC).
25 novembro 2017 - Cristo Rei (Reforçar a divulgação do Projeto Pastoral).
Advento / Natal
Divulgação da dinâmica temática para o Advento/Natal.
7 dezembro 2017 - Encontro de Natal / Conferência: “A Família Cristã”
(ACEPS).

17 dezembro 2017 a 6 janeiro 2018 - Projetar a Família de Nazaré em cada
família - Tesouro/ Museu da Catedral de Viseu (DCBI).
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tempo comum
23 a 25 janeiro 2018 - Jornadas anuais de formação do clero (Capítulo
VIII da AL). Além destes, prevê-se um dia dedicado à presença de famílias (VV.

8 março 2018 - Comemoração do dia de S. João de Deus (ACEPS).
Eleição dos Órgãos Regionais da ACEPS
9 e 10 Março 2018 - “24 horas” para o Senhor (SDEC).

P., CJ. e S.).

14 fevereiro 2018 - Cinzas (Reflexão para o Clero)

Dias para celebrar a Família (DCBI).
Visitas para Famílias no Tesouro/ Museu da Catedral de Viseu
19 março > Dia do Pai
6 maio > Dia da Mãe
1 junho > Dia da Criança
26 julho > Dia dos avós

18 fevereiro 2018 - São Teotónio (Padroeiro da Diocese).

29 março 2018 - Missa Crismal na Catedral. Início do Tríduo Pascal.

24 fevereiro 2018 - Conselho Pastoral Diocesano.

15 abril 2018 - Semana de Oração pelas Vocações.

24 fevereiro 2018 - Conselho Diocesano da Pastoral da Juventude (PAST. JUV.).

Dinamização de apoio aos peregrinos (MOV.MENS.FÁTIMA/ACEPS)

25 fevereiro 2018 - Jornadas da Pastoral Social (VIG. PAST. SOCIAL).

1 maio 2018 - Em Família nos caminhos da Beata Rita Amada de Jesus
- Casa Memorial da Madre Rita, Ribafeita (DCBI).

quaresma
Divulgação da dinâmica temática para a Quaresma/Páscoa.

Jornadas Arciprestais de Catequistas (SDEC).
20 maio 2018 - Dia Diocesano da Família: “Berço e Coração em serviço”
5 a 8 março 2018 - Semana Bíblica Diocesana (SDEC).
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(VPS I SEC. FAMÍLIA). Festa do Pentecostes.
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tempo comum
16 junho 2018 - Conselho Pastoral Diocesano.
16 junho 2018 - Conselho Diocesano da Pastoral da Juventude (PAST. JUV.).
Celebrar a efeméride: ‘Casal da Diocese com mais anos de Matrimónio’
(VPS I SEC. FAMÍLIA).

Junho 2018 - Dia da Diocese (a definir).
7 julho 2018 - Siloé’18, no Arciprestado de Lafões (PAST. JUV.).
23 julho 2018 - Dedicação da Catedral.
1 outubro 2018 - Serviços vocacionados para os Bens Culturais: retrospectiva de um percurso na Diocese de Viseu - Dia Nacional dos Bens Culturais
da Igreja (DCBI).
Outubro 2018 - Sínodo dos Bispos sobre “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”.
6 julho 2019 - Siloé’19, no Arciprestado da Beira Alta (PAST. JUV.).
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IV - Metodologia
O Papa Francisco realça – na Exortação O Evangelho da Alegria – duas
ideias de grande atualidade e necessidade: ‘Igreja em saída’ (n. 24) e ‘conversão pastoral’ (n. 27). Destas ideias surge uma consequência: envolvência com
as franjas e as periferias. É na ‘saída’ que este encontro se realiza e concretiza.
Tendo em conta esta dinamização e sensibilização, procurando envolver
o maior número de famílias possível, propõe-se a organização de eventos, em
jeito de refeição ou de índole cultural e recreativa, num espaço adequado (de
preferência fora do âmbito eclesial) onde, no decorrer da refeição, serão intercalados os testemunhos de algumas famílias.
Entre outras iniciativas, podem ser programadas também intervenções
nas Eucaristias e nos encontros de catequese, para os quais se convidam os
pais a participar.

V - Sugestões práticas para viver a ‘Família Cristã’
1. Dinâmicas nos ‘tempos fortes’
Apresentar, oportunamente, uma dinâmica para a vivência e celebração
do Advento/Natal, inspirada neste objetivo: “A Família como Berço de Deus
para a Humanidade!”
Ideias base para o Advento/Natal:
a) “O paraíso dos pais é junto ao berço do seu filho”
b) A Família é o berço da Misericórdia.
A plenitude da misericórdia de Deus vem através do ‘Sim’ de Maria. No
‘berço’ do seu ventre o Verbo fez-Se carne e habitou no meio de nós. O Senhor, na sua infinita misericórdia, quis ser gerado em Maria e, no seio de uma
família, usou da sua bondade para nos ensinar que, é no berço da família que
se experimenta o dom da Vida.
Advento/Natal: Família, Berço da Encarnação da Esperança
1ª Semana Advento: O Berço da Sentinela (“Vigiai”)
2ª Semana Advento: O Berço da Preparação (“Preparai”)
3ª Semana Advento: O Berço da Alegria (“Alegrai-vos”)
4ª Semana Advento: O Berço de Maria (“A minha alma glorifica o Senhor”)
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Natal: O Berço da Vida (“Nasceu o Deus connosco”)
Epifania: O Berço do Encontro e do Anúncio (“Procura-O e anuncia-O”)
Atividade: Cada família constrói um berço, de forma livre, com o nome
da família. Poderão depois ser expostos num local da paróquia para todos visitarem. Esta exposição poderá ter lugar a partir da Festa da Sagrada Família até
ao Batismo do Senhor. Será interessante envolver também os Centros Sociais.
Quaresma/Páscoa: O Coração da Família
Disponibilizar, atempadamente, uma sugestiva campanha para intensificar a vivência da Quaresma/Páscoa, especialmente no âmbito familiar. Poderá
ter como referência o coração, apresentado no logótipo da Diocese.
A Cruz é o ‘berço’ e o coração que acolhe as dificuldades, crises e problemas inerentes à Família, que podem ser superados pela auto-doação, sacrifício, despojar- se para dar vida.
1ª Semana Quaresma: O Coração humilde (“Está próximo o Reino de
Deus”).
2ª Semana Quaresma: O Coração transfigurado (“É bom estarmos aqui”).
3ª Semana Quaresma: O Coração que constrói (“Devora-me o zelo pela
tua casa”).
4ª Semana Quaresma: O Coração que eleva (“Deus enviou o Seu Filho ao
mundo para o salvar”).
5ª Semana Quaresma: O Coração que vê o essencial (“Queremos ver Jesus”)
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Domingo de Ramos: O Coração que se entrega (“Cristo obedeceu... por
isso Deus O exaltou”).
Páscoa: O Coração que acredita (“Viu e acreditou”).
2ª Semana Páscoa: O Coração pacificador (“A paz esteja convosco”).
3ª Semana Páscoa: O Coração Solidário (“Tendes aí alguma coisa para
comer?”).
4ª Semana Páscoa: O Coração seguidor (“Eu sou o Bom Pastor”).
5ª Semana Páscoa: O Coração fiel (“Permanecei em Mim...”).
6ª Semana Páscoa: O Coração de amor sem fronteiras (“Amai-vos uns aos
outros...”).
Ascensão: O Coração que acolhe a partida (“O Senhor foi elevado aos
Céus... e cooperava com os discípulos”).
Pentecostes: O Coração em harmonia com todos os membros (“Testemunho cristão, pelos frutos do Espírito Santo”).
Mês de Maio: O Coração Maternal de Maria (“Acolhimento dos filhos”).
Apresentação de propostas pastorais no site da Diocese para viver e celebrar
o mês de Maria.
Unidade temática: No tempo da Páscoa, vivemos a celebração da Vida
na sua Plenitude (Cristo Ressuscitado), integrando os Momentos de Alegria
(Advento/Natal) e Dores (Quaresma) numa harmonia de Vida Nova (Tempo
Pascal).
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2. Aniversário do Batismo
Celebrar o dia do batismo dos filhos, podendo convidar-se os respetivos
padrinhos para esta comemoração que se pretende simples mas muito significativa. Poderá colocar-se um pequeno descritivo da data do batismo (tipo
diploma) num lugar que a família considere mais adequado. Será apresentada
uma proposta na página web da Diocese.

3. Forma criativa de recitar o Rosário.
Trata-se de uma ferramenta que pode contribuir para a união da família.
Partindo da apresentação dos Mistérios do Rosário, ir pensando em experiências similares que temos na nossa vida e contemplá-las à luz de Deus e no
diálogo entre todos os membros do lar. Por exemplo: nos Mistérios Gozosos,
recordar as vezes que tivemos uma ‘anunciação’ importante na nossa vida de
fé ou uma experiência da Providência Divina, lembrar a ‘visita’ de alguém especial, quando tivemos conhecimento do ‘nascimento’ de uma criança que nos
era próxima ou familiar, quando tivemos que prestar um serviço a Deus na
comunidade, como Jesus no Templo.
Se a família partilha estas experiências está a promover-se a si mesma e
evita um dos graves desvios da família: falar menos daquilo que importa mais!
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4. A Família que se constrói, diverte e reflete...
Tendo em conta a realidade da Família no contexto atual da sociedade:
pouco convívio familiar, falta de tempo para os filhos, falta de “disponibilidade” para ter filhos, trabalho e dinheiro acima da família, novas tecnologias, diálogo entre gerações, violência familiar, abandono de idosos...; cada Arciprestado poderá pensar nalgumas iniciativas, de debate e testemunho, de modo a
lançar alguma luz e esperança para todo este conjunto de problemáticas. Seria
uma forma de englobar todos os problemas da família e as famílias todas.
Estas pequenas sugestões, a seguir apresentadas, poderão contribuir
para fomentar alguns valores, hoje distantes das famílias. O uso conjunto das
redes sociais, com objetivos e critérios, o seguimento de um site ou blog, a visualização de um filme em família, poderão ser pequenos sinais e desafios para
construir uma família mais unida e aberta, solucionando problemas comuns.
Realizar atividades recreativas e desportivas em família gera um espírito de
cumplicidade e companheirismo.

5. Para visualizar:
Filmes: “Letters to God” (“Cartas para Deus”), “Des Hommes et des
Dieux” (“Homens e Deuses”), “Facing the Giants” (“Desafiando os Gigantes”),
“Mary, Mother of Christ” (“Maria, Mãe de Cristo”, de James Foley, “Maria e
José - 2017 de Roger Christian).
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6. Para ler e aplicar:
Livros:
- Em tua casa – Crónicas de uma família católica (Teresa Power, Paulus
2017). Dar 30 minutos por dia a Deus será assim tanto? É a pergunta que encontra resposta prática e simples no seio da família. Refere a autora, Teresa
Power, que é muito comum ouvirmos dizer ‘que as crianças quando crescem
e chegam à adolescência é normal afastarem-se da fé’. Para a autora isto não
deve ser o ‘normal’, mas sim as crianças crescerem num ambiente de fé a vida
toda. A oração é um ingrediente essencial para este crescimento e para o sustentar da família.

7. Para acompanhar e seguir:
Um blog: http://umafamiliacatolica.blogs.sapo.pt/2640.html
Um site: www.familiasdecana.pt

8. Junho, mês do Coração de Jesus

- O que Deus uniu, Teologia da vida matrimonial e familiar (J. C. Paredes,
Paulus 2013).

- Esposos hoje, O matrimónio Sacramento (E. Solmi, Paulus 2006).
- Permanecer na verdade de Cristo, Matrimónio e Comunhão na Igreja
Católica (C. W. Brandmüller, Lucerna 2015).
- As 5 Linguagens do Amor, como expressar um compromisso de amor ao
seu cônjuge (G. Chapman, Mundo Cristão 2014).
- As quatro estações do casamento (G. Chapman, Mundo Cristão 2013).
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Tendo em conta que um dos símbolos deste Projeto de Pastoral é o coração, apresentamos uma reflexão para cada dia do mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. É mais um pequeno instrumento que pode ser partilhado
em família e que pode ser traduzido num breve momento de oração (cântico,
leitura da frase, leitura bíblica correspondente – excertos do relato da Paixão
do Evangelista do ano -, um Pai nosso e Glória,...).
A Cruz
Dia 1 – A Cruz é a árvore na qual Jesus salva na felicidade. Aceitou a morte
com os braços abertos para abraçar toda a Humanidade. Amemos nos outros,
Aquele que tanto nos amou!
Dia 2 – A Cruz é a escada pela qual podemos ‘subir’ ao Céu. Jesus é este
Caminho! Mesmo que, por momentos, nos percamos em atalhos, a Cruz faz-nos encontrar o colo de ternura dos braços de Deus!
Dia 3 – A Cruz é o louvor com o qual Jesus nos acolhe e nos transporta
para o ‘berço de Deus’! Mais do que nos nossos méritos, confiemos em Jesus
crucificado!
Dia 4 – A Cruz é a ‘espada’ para vencermos o bom combate da fé e saborearmos os dons que Deus nos dá! Sem Jesus pouco ou nada podemos; com
Ele somos tudo!
Dia 5 – A Cruz é a alavanca que, apoiando-se nos méritos de Cristo, nos dá
forças para levantar o peso das nossas debilidades e elevar-nos à grandeza da
nossa ‘imagem e semelhança’ do Criador!
Dia 6 – A Cruz é a ponte que, atravessando a experiência da morte, nos
transportará à Margem Divina da eternidade feliz!
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Dia 7 – A Cruz é o martelo que pregará os nossos males e nos enraizará
no Amor incondicional de Jesus por cada um de nós.
Dia 8 – A Cruz é a chave com a qual Jesus nos abre as portas da glória e
fecha as portas do mal. Levemo-la sempre connosco para nos recordar este
dinamismo de cultivar e abrir o ‘bem fazer’ e fechar o ‘mal fazer’.
Dia 9 – A Cruz é a âncora que nos salvará das tempestades e dos mares
com águas agitadas deste mundo. Ela nos conduzirá ao porto seguro do acolhimento de Deus.
Dia 10 – A Cruz é o farol que ilumina a nossa inteligência, fala-nos do amor
infinito de Deus e mostra-nos o termo e o sentido da nossa vida. Pensemos
que Ele nos espera!
A lança
Dia 11 – A lança contra o Coração de Cristo é o ‘mal dizer’, o recurso a
palavras negativas e que ferem. Evitemo-las!
Dia 12 – A lança contra o Coração de Cristo é a imoralidade que seduz a
muitos e desencadeia sentimentos muito nefastos nos outros. Alerta com ela!
Dia 13 – A lança contra o Coração de Cristo é a impiedade, o desprezo pelas
realidades sagradas, a negação da Verdade anunciada e defendida por Jesus.
Dia 14 – A lança contra o Coração de Cristo é uma certa ‘profanação’,
por parte dos cristãos, em relação aos dias do Senhor, omitindo a Eucaristia e
convertendo esses dias em exclusivo lazer e indiferença.
Dia 15 – A lança contra o Coração de Cristo são os ódios que reinam no
mundo de hoje, tão contrário Àquele que veio ensinar-nos as doçuras da divina
Caridade e amor entre todos!
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Dia 16 – A lança contra o Coração de Cristo são as perseguições em relação àqueles que, pacificamente, celebram e vivem a sua fé. É inegável a presença de um anticristianismo e uma ‘anti-fé’, que podem ser combatidos com
um testemunho diferenciado de vida.
Dia 17 – A lança contra o Coração de Cristo é um ‘ateísmo materialista
e consumista’ que pretende consumir-nos, apagando a beleza da dimensão
espiritual de cada ser humano.
Dia 18 – A lança contra o Coração de Cristo são os sacrilégios contra o Sagrado e o Mistério de Deus, bem como recebermos os sacramentos de forma
indigna, sem tomarmos verdadeira consciência da sua implicação transformadora na nossa vida.
Dia 19 – A lança contra o Coração de Cristo é uma grande ignorância consentida sobre muitos aspetos da religião e da fé. É importante aprofundarmos
mais e melhor estas realidades que implicam tanto com a nossa vida.
Dia 20 – A lança contra o Coração de Cristo é ‘autocondenação’ que vamos efetuando no decorrer dos anos, através de atitudes e comportamentos
que se traduzem numa crescente degradação da condição humana, que é Boa
desde a Criação.
Os espinhos
Dia 21 – Espinho para o Coração de Jesus é a falta de uma fé comprometida e empenhada na família, na comunidade da Igreja, na sociedade.
Dia 22 – Espinho é a falta de conformidade com a vontade de Deus. Na
incompreensão dos factos e acontecimentos, facilmente murmuramos ou
desconfiamos da Providência Divina.
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Dia 23 – Espinho é a falta de caridade para com as pessoas assinaladas
com várias carências. Jesus propõe a ‘lei da caridade’ como orientação suprema da vida.
Dia 24 – Espinho é a pouca devoção que manifestam alguns cristãos para
com a sua vida interior e espiritual. Cuidemos dela!
Dia 25 – Espinho é para o Coração de Jesus a falta de paciência e domínio próprio, quando não se aceita nenhuma contrariedade sem uma queixa ou
lamento.
Dia 26 – Espinho é para o Coração de Jesus a abundância de comodidades e de muitos ‘cristãos de pantufas, sofá e TV’, fazendo pouco esforço de
dedicação aos outros, de servir na comunidade e participar em encontros de
formação espiritual.
Dia 27 – Espinho é o excesso de ‘amor próprio’ que domina certos corações que não suportam um aviso ou uma correção, vivendo cheios de defeitos!
Dia 28 – Espinho é a muita negligência com que se fazem as ‘coisas de
Deus’, enquanto para outras realidades temporais se esmeram incompreensivelmente.
Dia 29 – Espinho é a muita indiferença na autocorreção. A emenda não
é algo que nos ocupa muito tempo. Pensamos: ‘O que eu penso é que está
certo!’ Jesus deu-nos a maior lição de humanidade e humildade!
Dia 30 – Espinho é para o Coração de Jesus ‘ver’ os centros de diversão
(que não são mal) repletos de cristãos e os templos tão ‘cheios’ de lugares
vazios.
O Coração de Jesus ama-nos infinitamente e só nos pede uma coisa: Que
nos deixemos amar por Ele!
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9. Catequese e Família
São várias as mediações do encontro com Jesus. É caraterística fundamental da fé a sua transmissão entre gerações. As sábias palavras do Salmo
78 guiam-nos nesta missão: “O que ouvimos e aprendemos e os nossos antepassados nos transmitiram, não o ocultaremos aos seus descendentes; tudo
contaremos às gerações vindouras: as glórias do Senhor e o Seu poder, e as
maravilhas que Ele fez!” A tónica familiar nesta transmissão é inegável: “Ordenou aos nossos pais que a ensinassem (a Lei) aos seus filhos, para que as
gerações futuras a conhecessem e os filhos que haviam de nascer a contassem
aos seus próprios filhos; para que pusessem em Deus a sua confiança e não
esquecessem as suas obras...” (Sl 78, 3-7).
Uma mediação imprescindível e ‘insubstituível’ para este encontro com
Deus é, sem dúvida alguma, a família (cf. Carta Pastoral, Catequese: A alegria do encontro

dos filhos poderá ter os seus resultados e serão sempre mais frutíferos do que
o lamento e a queixa em relação às dificuldades reais.
Uma forma mais estruturada, “mais completa e eficaz” (Carta Pastoral, CEP,
p. 51) de gerar esta inserção ativa e comprometida é a chamada ‘Catequese Familiar’. Trata-se de uma proposta concreta do Secretariado Nacional de Educação Cristã, experimentada noutros países, e contempla os primeiros seis anos,
acompanhando o Projeto Nacional da Catequese. Uma das suas caraterísticas
fundamentais é a envolvência mútua da família e da paróquia.
Quem a experimenta assinala que não é um modelo simples e de fácil
aplicação, mas também referem que os resultados superam as dificuldades
iniciais. Vale a pena apostar e experimentar!

		

Pai Nosso da Família

com Jesus Cristo, Conf. Episc. Portuguesa – CEP, 2017, pp. 43ss.).

Os pais são, na verdade, os primeiros e principais catequistas. Esta missão só atingirá verdadeiros frutos nos filhos quando os pais se envolverem
e aprofundarem espiritualmente o compromisso assumido no Batismos dos
seus filhos. As comunidades e outros mediadores podem proporcionar algumas condições para que esta tomada de consciência vá ganhando terreno: sobretudo através de uma envolvência cada vez mais alargada à participação dos
pais nas atividades da ‘catequese normal’. Embora ainda muitos pais ‘levem’
os filhos à catequese, cada vez é mais evidente que “têm que ser os filhos a levar os pais ao encontro com Deus” (Carta Pastoral, Catequese: A alegria do encontro com
Jesus Cristo, CEP, p. 45). Esta inserção ativa dos pais nos programas da catequese
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Pai nosso, que estais no céu,
Pai nosso, que estais no meio de nós!
Pai nosso, que unis a nossa família
Pai nosso, que sois o exemplo da Trindade
Pai nosso, que sempre nos abençoais.
Santificado seja o Vosso nome,
Santificado seja o vosso nome nos nossos lábios,
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Santificado seja pelas nossas ações!
Santificadas sejam as famílias do mundo inteiro,
Santificado seja pela nossa unidade.
Venha a nós o Vosso Reino,
Reino de paz e perdão,
Reino de amor e gratidão,
Reino de fé e fidelidade,
Reino de esperança e compreensão.
Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu.
Seja feita a Vossa vontade nas nossas palavras,
Seja feita a Vossa vontade na nossa missão,
Seja feita a Vossa vontade nos nossos corações,
Seja feita a Vossa vontade na vida da nossa família!
O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
O pão da Palavra que é o Vosso Evangelho,
O pão da Eucaristia que é o Vosso Corpo,
O pão material que é o Vosso amor,
O pão da unidade que é o Vosso desejo!
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Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Perdoai a nossa falta de amor,
Perdoai as nossas incompreensões,
Perdoai as nossas inimizades,
Perdoai a nossa falta de fé!
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal,
Do mal da separação,
Do mal da desunião,
Do mal de não sermos capazes de amar
como pais, como filhos, como família alargada.
Amen.

10. Evangelizar pela Beleza
Entre outras atividades locais ou mais abrangentes, promovidas por outros sectores, devemos atender às propostas Departamento dos Bens Culturais da nossa Diocese.
O Papa Francisco perspetiva-nos para esta dimensão:
“É bom que toda a catequese preste uma especial atenção à «via da
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beleza (via pulchritudinis)». Anunciar Cristo significa mostrar que crer n’Ele e
segui-Lo não é algo apenas verdadeiro e justo, mas também belo, capaz de
cumular a vida dum novo esplendor e duma alegria profunda, mesmo no meio
das provações. Nesta perspectiva, todas as expressões de verdadeira beleza podem ser reconhecidas como uma senda que ajuda a encontrar-se com
o Senhor Jesus. Não se trata de fomentar um relativismo estético, que pode
obscurecer o vínculo indivisível entre verdade, bondade e beleza, mas de recuperar a estima da beleza para poder chegar ao coração do homem e fazer
resplandecer nele a verdade e a bondade do Ressuscitado. Se nós, como diz
Santo Agostinho, não amamos senão o que é belo, o Filho feito homem, revelação da beleza infinita, é sumamente amável e atrai-nos para Si com laços de
amor. Por isso, torna-se necessário que a formação na via pulchritudinis esteja
inserida na transmissão da fé. É desejável que cada Igreja particular incentive
o uso das artes na sua obra evangelizadora, em continuidade com a riqueza
do passado, mas também na vastidão das suas múltiplas expressões atuais, a
fim de transmitir a fé numa nova «linguagem parabólica». É preciso ter a coragem de encontrar os novos sinais, os novos símbolos, uma nova carne para a
transmissão da Palavra, as diversas formas de beleza que se manifestam em
diferentes âmbitos culturais, incluindo aquelas modalidades não convencionais de beleza que podem ser pouco significativas para os evangelizadores,
mas tornaram-se particularmente atraentes para os outros” (Papa Francisco,
A Alegria do Evangelho 167).
(DBCI)
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VI - Sistematização
1. Família, Coração e Berço
Uma aproximação bíblica
Num contexto de profundas mudanças, como o que vivemos hoje, é importante regressar com o pensamento e ação à base radical e estruturante
daquilo que somos, quer enquanto sociedade, quer enquanto Igreja, Corpo de
Cristo. E partindo do princípio da fé, não podemos esquecer que somos ‘imagem e semelhança’ de Deus (Pai, Filho e Espírito Santo) - família.
Assim, ao lançarmos o nosso olhar sobre a Bíblia, percebemos desde o
princípio, que esta é, nada mais, nada menos do que o belo Evangelho da família e que devemos tomar em consideração; não em primeiro lugar para dela
retirar as normas e regras, mas para percebermos que é possível uma experiência de família boa e graciosa, afinal, a vida da família é uma vida doada,
oferecida por Deus desde o princípio da criação.
Apresentada na sua máxima beleza, a família, na Bíblia, também nos é
dada a conhecer em toda a sua fragilidade. Nela fala-se com muito realismo da
instituição familiar: fala de alegrias e tristezas, anseios e sucessos, dificuldades
e frustrações...
Claro está que sendo a família fruto do amor de Deus, esta não pode ser
outra coisa se não manifestação e reflexo desse Amor recebido... este maravilhoso dom não pode não ser partilhado.
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Quando falamos em família não podemos, nem devemos ficar apenas na
dimensão esponsal da mesma - se bem que esta seja a dimensão fundamental
- torna-se necessário e urgente conhecer e mostrar a família na dimensão geracional - enquanto geradora da vida, mas também e sobretudo, nas relações
dos pais com os filhos e vice versa - como fonte essencial desta experiência
humana - de geração em geração.
Um outro elemento a ter em conta é o da fraternidade familiar, que se
exprime de modo muito profundo e concreto na filiação. Todos somos filhos
no Filho e, n’Ele, todos “temos Mãe”.
Partindo desta breve orientação, percebemos que a família, numa leitura bíblica, apresenta-se como o pulsar do coração de Deus no mundo.
O coração é um órgão que está no centro do nosso corpo e no seu pulsar dinâmico biológico envia o sangue para toda a periferia de nosso ser. O
coração, que marca as nossas vidas, mas também a nossa morte, não é apenas um órgão fisiológico do nosso corpo, mas é, para nós, símbolo ainda mais
eloquente porque, por essa palavra, entendemos uma realidade muito mais
ampla do que um músculo chave para nossas vidas.
Procurando saber o que é o coração na Bíblia1, na tradição da sabedoria
de Israel e, em seguida, nos escritos do Novo Testamento, percebemos que o
A forma mais corrente, usada no AT, para se referir ao coração é leb. Aparece mais de 800 vezes. Só Deus ‘sonda’ o mistério do coração humano, como se afirma em Prov 15, 11. A Bíblia atribui os seguintes atos ao coração:
sentimento, desejo, razão, decisão. Quando surge a expressão ‘coração de Deus’ é sempre na relação com o ser
humano. O ‘coração de Deus’ é sinónimo do ‘órgão’ da vontade de Deus e das suas decisões. O juízo definitivo
de Deus está marcado pelo ‘coração de Deus’ que é misericórdia: “Como poderia abandonar-te, ó Efraim?... O
meu coração dá voltas dentro de mim, comovem-se as minhas entranhas... Não desafogarei o furor da cólera...
porque sou Deus e não um homem...” (Os 11, 8-9). Tratam-se, sem dúvida, das mais formidáveis palavras do
Antigo Testamento!

1
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termo ‘coração’ tem ressonâncias que não são idênticas aos da nossa linguagem de hoje.
Quando, no nosso contexto sócio-cultural, falamos sobre o coração, em
primeiro lugar, faz-se alusão à vida emocional: as emoções, os sentimentos.
Na linguagem bíblica, no entanto, o coração tem um significado muito
mais extenso, porque designa toda a pessoa na unidade da sua consciência, a
sua inteligência, a sua liberdade; o coração é, podemos dizer, a sede e o princípio da vida psíquica profunda, indica vida interior do homem, sua intimidade,
mas também a sua habilidade de pensamento; o coração é, assim, a sede da
memória, é o centro de operações, das escolhas e projetos humanos; numa
palavra, o coração é o órgão que melhor representa a vida humana na sua
totalidade.
Mas, lendo tudo isto à luz da Bíblia e da Revelação, o coração é, por isso,
o centro espiritual que se apresenta como berço e presença de Deus; é o lugar
onde Deus fala, ensina, Ele está presente e habita-o, precisamente, como ‘coração aberto’ para acolher e partilhar Deus com toda a humanidade.
Família, coração e berço de Deus para todos!

2. Para compreender a Família como ‘sujeito e lugar de evangelização’
Os pais são os primeiros responsáveis neste ‘legado crente’ para com os
seus filhos. Eles “têm o direito e o dever inalienável de os educar na descoberta da sua identidade, de os iniciar na vida social, no exercício responsável da
sua liberdade moral e da sua capacidade de amar através da experiência de ser
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amados e, sobretudo, no encontro com Deus” (Bento XVI, Homília da Missa conclusiva
do V Encontro Mundial das Famílias, Valência, 9 Jul 2006).

Os testemunhos de Ester e de Paulo mostram como a família está chamada a ser uma parte imprescindível na transmissão da fé.
Diz Ester: “No seio da família ouvi desde criança, Senhor, que escolheste
Israel entre todos os povos, e os nossos pais entre todos os seus antepassados, para fazer deles a tua herança perpétua...” (Est 14, 5). Também Paulo ao
louvar a fé sincera de Timóteo, recorda o ‘património crente’ recebido dos
seus familiares e antepassados: “Trago à memória a tua fé sem fingimento,
que se encontrava já na tua avó Loide e na tua mãe Eunice e que, estou seguro,
se encontra também em ti” (2 Tm 1, 5). Paulo alarga a tarefa de evangelizar
para além dos pais, evocando os avós e antepassados. Hoje ressaltamos claramente a importância dos avós neste processo de evangelização e da transmissão da fé. São eles que, muitas vezes, mais tempo estão com os netos, tendo
a oportunidade de, suavemente, lhes ir repassando alguns dos referentes essenciais da fé cristã.
É importante fazer memória de um Deus que nos escolhe e ilumina as
questões fundamentais da condição humana: quem somos e para onde vamos? Certamente, viemos dos nossos pais, mas estes não são a nossa origem
primeira, remetem-nos para outro Referente. Quando os pais partilham com
os filhos que a fonte do amor que os une está em Deus estão a educar na fé e
a lançar as sementes.
A família cristã transmite a fé quando cria condições e momentos de oração (cf. FC 60).
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Santo Agostinho estabelecia uma comparação muito íntima entre a missão dos pais e a missão dos Bispos. Este Santo convidava os pais a fazer na
família as vezes do Bispo. Dizia que o Bispo se chama assim (episcopus) precisamente por exercer o mesmo cuidado de supervisão que os pais deverão
exercer nas suas casas (S. Agostinho: Serm. 94).
Também S. João Crisóstomo convidava os cristãos a fazerem da sua casa
uma igreja: “Que cada um de vós converta a sua casa numa igreja!” (In Gen. Hom.
2, 4).

Entender a família como ‘pequena igreja’ significa olhá-la, não como mera
instituição, mas como ‘vocação de pessoas’. Enquanto ‘comunidade de amor’
trabalha para si mesma, mas nunca se fecha às realidades exteriores. Tal como
a Igreja não encontra o fim em si mesma, mas em ser sinal e sacramento do
Reino de Deus, assim a família não se pode ‘auto-idolatrar’, mas viver na abertura à oferta de Deus, que transcende sempre as nossas pequenas conquistas.
Certamente, a família procura realizar as funções de ajuda mútua, no
amor e fidelidade, dos deveres da geração e educação da prole. A família cristã
não pode limitar-se a isto - Não o fazem todas as outras? (cf. Mt 5, 47). A família
cristã é também o ‘ninho da Palavra de Deus’, inspira-se na Igreja Universal
para realizar esta vocação e missão: é um espaço reservado à Palavra de Deus,
é um espaço reservado para a celebração das maravilhas que o Senhor realiza
nela e através dela, é um espaço para o serviço, na unidade e na caridade.
Desta forma, a família cristã realiza e responde à sua ‘vocação diaconal’
que a vincula ao ministério de Cristo Rei, Sacerdote e Profeta!
Neste contexto, deveria ser proporcionado à família uma reflexão sobre
como tem ou não tem exercido esta tríplice missão de Cristo e da Igreja. Que
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poderá fazer para se compreender a si mesma como ‘igreja doméstica’? Que
dificuldades e obstáculos encontra e a forma de os contornar? Que contributo
pode dar para que a ação da família se projete na Igreja e na Sociedade?
No Encontro Mundial de Famílias (Filadélfia 2015), afirmou-se que as “famílias são missionárias e o matrimónio é o santuário da vida”. As famílias transmitem a fé às novas gerações e uma família que vive o Evangelho converte-se
em evangelizador de muitas famílias. “A Beleza e a alegria são as ferramentas
mais poderosas que temos para evangelizar”, afirmava o Cardeal O’Malley.
Deste Encontro surgiram 5 propostas para criar famílias alegres: 1. As famílias cheias de alegria fundamentam-se no amor de Deus; 2. As famílias cheias
de alegria constroem-se sobre um propósito: fomos criados por Deus e para
Deus; 3. As famílias cheias de alegria centram-se no ser como Cristo, através
da formação espiritual, discipulado e educação; 4. As famílias cheias de alegria
servem juntas, são como uma plataforma de lançamento para servir os outros;
5. As famílias cheias de alegria cumprem a sua missão de amar, sendo canais
das bondades e das graças de Deus.

3. Capítulo VIII da Alegria do amor – Algumas aplicações
Olhar a realidade da família com olhos de fé e com o coração de Deus!
Embora a Pastoral Familiar se entenda como a ação da “Igreja que se
aproxima das pessoas concretas como boa samaritana para curar as possíveis
enfermidades fruto da peregrinação por este mundo”, o Papa Francisco insis45

te que esta pastoral deve ter como prioridade a formação e a preparação dos
jovens que mostram a vocação ao matrimónio e o acompanhamento dos matrimónios já celebrados (cf. C.L.M. Sistach, Cómo aplicar Amoris laetitia). Desta forma,
“hoje, mais importante que uma pastoral dos fracassos é o esforço pastoral
para consolidar os matrimónios e assim prevenir as ruturas” (AL 307).
As famílias devem ser sujeito, e não apenas objeto da evangelização.
O Papa Francisco, na linha da maioria das intervenções sinodais (cf. Relação Final 2015, 51), refere que o caminho da Igreja é o Homem para o conduzir
a Deus.
Insiste o Papa: “O caminho da Igreja, desde o concílio de Jerusalém foi
sempre o caminho de Jesus, o da misericórdia e da integração... O caminho da
Igreja é o de não condenar ninguém para sempre e difundir a misericórdia de
Deus a todas as pessoas que a pedem com sincero coração... Porque a caridade verdadeira é sempre imerecida, incondicional e gratuita” (AL 296).
O Papa repete muito as palavras ‘discernimento’ e ‘acompanhamento’.
Desta forma, o pastor deve procurar discernir, junto de cada caso, porque o
grau de responsabilidade e as consequências ou efeitos de uma norma não
hão de ser, necessariamente, sempre as mesmas (cf. AL 300).
A melhor integração dos cristãos nas comunidades é uma finalidade, enquanto que o discernimento é um meio necessário para progredir, na medida
do possível, com aquela integração.
A lógica da integração é a chave do acompanhamento pastoral e foi a
que acabou por se afirmar ao ser aprovada na assembleia sinodal, sendo assumida pelo Papa no número 299 da Alegria do amor.
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O discernimento não se reduz a uma análise sociológica ou psicológica
da realidade. Ele direciona para uma clara referência à vontade de Deus, para
a conhecer e cumprir no aqui e agora da pessoa concreta que realiza este discernimento.
O Papa alerta para que este discernimento possa ser efetuado na máxima sinceridade para que se evite conceder ‘exceções’ precipitadas, onde se
coloquem os desejos pessoais acima do bem comum da Igreja. Não se pode
deixar a ideia de que a Igreja sustém uma ‘dupla moral’ (cf. AL 300).
Por isso, a Exortação propõe que este discernimento deve ser feito com
um sacerdote, que perscruta e acompanha a pessoa interessada em percorrer
este caminho do discernimento. Neste acompanhamento, o sacerdote rege-se
pelos ensinamentos da Igreja e pelas orientações do Bispo.
O discernimento é um processo, não se limita a ‘uma confissão’. Trata-se
de um caminho gradual no qual o sacerdote acompanha as possíveis etapas de
crescimento das pessoas que se vão construindo, dia após dia.
O documento fala do sacerdote em geral, sem que seja determinado especificamente pelo Bispo Diocesano. Seria aconselhável que o sacerdote que
vai realizar este acompanhamento já conhecesse a pessoa que se propõe a
efetuar o discernimento. Nada se diz em contra de que o Bispo possa designar
alguns sacerdotes para este serviço específico de acompanhamento, pois nem
todos terão a preparação adequada e disponibilidade para esta missão.
Esta missão específica de acompanhamento pastoral é um exercício do
‘caminho da caridade’, um convite a seguir os passos do ‘caminho de Jesus’.
Por isso, o sacerdote deve escutar com ‘afeto e sinceridade’ (cf. AL 296), en47

trando no drama real das pessoas para que pela compreensão possa ajuda-las
a reconhecerem melhor o seu lugar na Igreja – ‘casa de misericórdia’.
Nesta perspetiva, não se pode perder do horizonte uma máxima: “A Igreja é como um hospital para os pecadores, não apenas um hotel para santos!”
O processo de discernimento implica do sacerdote uma caridade e solicitude pastoral que acolhe, escuta e manifesta o ‘rosto materno da Igreja’. A
mãe acolhe sempre o filho, ainda que isso não implique que concorde e justifique os atos negativos que tenha feito!
Neste acolhimento, o sacerdote “identificará elementos que favoreçam
a evangelização e o crescimento humano e espiritual” (AL 293).

uma situação desprovida do seu contexto circunstancial: “Em determinadas
circunstâncias, as pessoas encontram grandes dificuldades para agir de uma
maneira diferente” (Relação Final 2015, 85; AL 302). Este contributo é muito
importante para o discernimento da situação complexa de muitas pessoas e
famílias. São atenuantes circunstanciais, não apenas razões justificativas.
O discernimento sincero e verdadeiro pode implicar a ajuda sanante dos
sacramentos: “o confessionário não é uma câmara de tortura, mas o lugar da
misericórdia do Senhor” (EG 44); “a Eucaristia não é um prémio para os perfeitos, mas um remédio generoso e um alimento para os fracos” (EG 47).
Discernimento dos divorciados que voltam a casar civilmente

Este discernimento situa-se num âmbito espiritual. O discernimento moral ensina a norma a seguir e o discernimento pastoral ajuda a conhecer a situação em que cada um se encontra e a distância ou proximidade em relação
à norma.
Se o caminho do discernimento é um processo dinâmico e, por vezes,
árduo então é importante valorizar cada passo envolto em sacrifício: “Um pequeno passo no meio de grandes limitações humanas, pode ser mais agradável a Deus que a vida exteriormente correta de quem transcorre os seus dias
sem enfrentar sérias dificuldades” (EG 44).
Se é verdade que uma norma geral dificilmente abarca todas as situações particulares, também é certo que os casos particulares se podem elevar
à categoria de norma. Esta casuística acabaria por dinamitar os valores que se
devem preservar (cf. AL 304).
Com grande sensibilidade, a Exortação recorda que não se pode avaliar
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A Exortação desafia com algumas questões em relação ao matrimónio
precedente: “Os divorciados que voltam a casar deveriam questionar-se como
se comportaram com os seus filhos quando a união conjugal entrou em crise;
se houve tentativas de reconciliação; como é a situação do cônjuge abandonado; que consequências tem a nova relação sobre o resto da família e a comunidade dos fiéis; que exemplo ela oferece aos jovens que se devem preparam
para o matrimónio...” (AL 300).
Em relação à nova união, novamente, o Papa recolhe o sentir dos Padres
Sinodais de considerar certas situações ‘irregulares’ não privadas da graça e
da caridade, que são sempre dom de Deus. Em determinados casos podem
existir fatores atenuantes que podem retirar alguma imputabilidade – e uma
nova culpa - às pessoas que tomam decisões ‘desalinhadas’ das orientações da
Igreja (cf. AL 301; Relação Final 2015, 51).
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Um dos pontos culminantes da Exortação é atribuir à consciência um lugar fundamental e insubstituível na valorização do agir moral: “Devemos incentivar o amadurecimento de uma consciência esclarecida, formada e acompanhada pelo discernimento responsável e sério do pastor” (AL 303).
Na Alegria do amor não se gera uma nova doutrina sobre o matrimónio,
nem a receção simplista dos sacramentos da Penitência e da Eucaristia aos
divorciados que voltam a casar civilmente. O Papa, como afirma o Cardeal A.
Vallini (La letizia dell’amore: il caminho delle famiglie a Roma, 2016), não desenvolve um caminho de descontinuidade e ruptura, mas de continuidade e
aprofundamento. É assim que claramente o explicita: “A compreensão pelas
situações excecionais não implica jamais a luz do ideal mais pleno, nem propor
menos de quanto Jesus oferece ao ser humano” (AL 307).

4. Perspetivas Pastorais de A Alegria do amor
Nas suas Exortações – O Evangelho da alegria e Alegria do amor – o Papa
Francisco procura abrir a Igreja a novas perspetivas pastorais, necessárias a
um trabalho de evangelização para este tempo. O ‘sonho de Francisco’ é enunciado em Evangelho da alegria: “Sonho com uma opção missionária capaz de
transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem
e toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual... que coloque os agentes de pastoral em atitude
constante de ‘saída’ e, assim, favoreça a resposta positiva de todos aqueles a
quem Jesus oferece a sua amizade” (EG 27).
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A partir do horizonte deste ‘sonho’ podemos delinear algumas perspetivas pastorais que decorrem da Exortação Alegria do amor:
a) Renovação da Pastoral Matrimonial e Familiar
Toda esta Exortação é um apelo a uma renovação da Pastoral Matrimonial e familiar. Esta necessidade é abrangente e universal, pois recolhe a sinodalidade dos trabalhos de dois Sínodos, assumidos pelo Papa neste documento.
A Igreja há de ajudar os matrimónios e as famílias a que as suas vidas
possam ir realizando o ‘Evangelho da Família’.
De forma generalizada, aumenta o número de separações e divórcios,
com toda a problemática e sofrimento que isso envolve para os esposos e filhos. Portugal é mesmo o país da Europa com mais percentagem de divórcios
(em 100 cada 70 solicitam o divórcio, ainda que nem todos se concretizem).
Esta estatística torna ainda mais urgente a necessidade de intensificar a preparação dos nubentes para que possam viver um matrimónio fiel, indissolúvel,
fecundo e plenamente feliz.
Os números 205-216 recolhem esta proposta de pastoral de acompanhamento e formação dos candidatos ao matrimónio. O Papa cita, textualmente,
o sentir dos Bispos sobre a envolvência e corresponsabilidade da paróquia
nesta pastoral concreta: “A principal contribuição para a Pastoral Familiar é
oferecida pela paróquia, que é a família de famílias, onde se harmonizam os
contributos das pequenas comunidades, movimentos e associações eclesiais
(Relação Final 2015, 77; AL 202).
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A ‘refundação’ da família deve iniciar na infância (elaborar uma catequese,
em duas ou três sessões para a catequese da infância). É aqui que se lançam as
primeiras sementes da preparação para o matrimónio. Aqui, como em todos
os outros momentos, deve contar-se com a colaboração das famílias. Desta
forma, a Pastoral Familiar não deve apenas realizar-se do exterior para o seio
familiar, mas as famílias devem ser as primeiras a evangelizar-se a si próprias.
A preparação mais próxima para o matrimónio deve efetuar-se na adolescência e juventude (elaborar uma catequese, em duas ou três sessões, para a
catequese da adolescência e juventude). Esta preparação próxima implica formar os adolescentes e jovens nas virtudes e nos valores do amor, da entrega,
do compromisso, da fidelidade, do perdão,... que os capacite para realizar na
sua vida os conteúdos do ‘Evangelho da Família’.
É muito importante renovar a preparação imediata da liturgia da celebração do sacramento do Matrimónio. Esta liturgia deve ser preparada com uma
‘catequese mistagógica’.
O capítulo VI assinala algumas perspetivas e recursos pastorais.
b) O realismo da pastoral
Uma das caraterísticas marcantes da atuação do Papa Francisco, que se
reflete nos seus documentos, é o realismo pastoral. Esta intuição baseia-se na
atitude do ‘samaritano do Evangelho’. Aproximou-se, viu, compadeceu-se e
ajudou- o. Em relação à família, o Papa desafia a aproximar-se das situações reais para as conhecer, acompanhar e ajudar na linha do ‘samaritano’. A pastoral
consiste numa atenção às pessoas concretas, aos matrimónios e famílias con52

cretas. A salvação de Jesus que a Igreja propõe é universal, mas é a salvação
da pessoa concreta.
Na AL o Papa explicita ao limite este realismo ao dizer que “cada matrimónio é uma ‘história da salvação’, o que supõe partir de uma fragilidade que,
graças ao dom de Deus e a uma resposta criativa e generosa, gradualmente vai
dando lugar a uma realidade cada vez mais sólida e preciosa” (AL 221). Neste
mesmo número, o Papa utiliza a bela expressão: “O amor é artesanal”, para o
situar num nível de ‘construção crescente’ e gradual. A construção mútua do
matrimónio ‘plasma-se’ neste amor dinâmico.
Este realismo pastoral pede um “discernimento pastoral das situações
de muitas pessoas que deixaram de viver esta realidade... para as levar a uma
maior abertura ao Evangelho do matrimónio na sua plenitude” (AL 293).
c) A vida cristã é um processo
É uma constante na Exortação, a apresentação da vida cristã como um
processo em realização, encaminhando-se para o seu ideal. Na atualidade existe uma grande variedade de situações e processos de vida cristã. Na atuação
pastoral deve ter-se presente a ‘lei da gradualidade’, tendo em conta a inculturação de fé em todos os processos humanos e sociais. A isto acrescenta-se
uma outra intuição: é mais importante iniciar processos que possuir espaços
(como ir introduzindo uma dinâmica pastoral de iniciar processos, respeitante à
família? A iniciar na catequese da infância? E que outros modos mais abrangentes?).
Na ‘lei da gradualidade’ a consciência pode perceber que certa situação
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concreta não corresponde exatamente à proposta geral do Evangelho, mas
também pode entender reconhecer que, no momento concreto, é a resposta
possível que Deus lhe pede, tendo em conta a complexidade das situações e as
debilidades humanas. Também aqui o sacerdote deve ir acompanhando, pois
o discernimento é dinâmico e, por isso, um tempo novo pode ser uma nova
oportunidade de aproximação ao Evangelho.
d) Revalorização da consciência pessoal na vida cristã
O Concílio Vaticano II definiu a consciência como “o núcleo mais secreto
e o sacrário do homem, em que está a sós com Deus, cuja voz ressoa no mais
íntimo dela” (GS 16).
Para que a consciência possa adequar melhor a vida concreta às propostas do Evangelho precisa de formação e informação. Durante muito tempo
não se deu o devido valor à consciência. O normal era ‘debitar’ leis para que
cada um as adequasse ao seu viver.
O Papa insiste na importância da consciência em relação às diversas situações familiares. Sem rodeios, lembra que “estamos chamados a formar as
consciências e não a pretender substituí-las” (AL 37).
e) Uma pastoral de acompanhamento e discernimento
Cada vez mais, a pastoral, quer por parte dos pastores, quer por parte de
outros membros da comunidade, deverá concretizar-se num acompanhamento de cada pessoa, cada matrimónio, cada família e cada grupo. A vida cristã
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inspira-se neste personalismo e nas situações diversificadas. Esta dinamização
pode não ter muita visualização, mas pode ser semente e raiz para um futuro
mais consistente e esclarecido por parte dos que são acompanhados.
Talvez seja oportuno repensar nos gastos de tempo e forças em atividades ‘vistosas’ em detrimento desta pastoral de base que enraíza na vida cristã. A interiorização e aplicação deste princípio, nesta ‘pastoral do silêncio’ e
da discrição, poderão trazer frutos não no ‘nosso tempo’, mas no ‘tempo de
Deus’.
O discernimento é uma das ‘palavras chave’ da Exortação (cf. AL 293). Situações, aparentemente iguais, podem ser no fundo bem diferentes, exigindo
caminhos diversos. Aqui surge a ‘cruz do pastor’ pois, sabendo das realidades
diferentes, pode ser sempre apontado, por comparação exterior, por apresentar caminhos ou ‘cedências’ diferenciadas para cada caso ou situação.
f) A integração dos cristãos na comunidade cristã
Na Exortação O Evangelho da alegria o Papa lançou o mote de como deve
ser entendida a comunidade cristã: “A Igreja ‘em saída’ é uma Igreja de portas
abertas... Todos podem participar de alguma maneira na vida eclesial... Muitas
vezes agimos como controladores da graça e não como facilitadores. Mas a
Igreja não é uma alfandega; é a casa paterna, onde há lugar para todos com
a sua vida fatigante” (EG 46 e 47). Especialmente o capítulo VIII é um desafio
a esta integração. Na realidade, eles já estão integrados desde o seu Batismo,
aqui insiste-se numa maior integração. O discernimento pastoral e de cada situação concreta continua a ser o referente para mais inclusão.
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Objetivo pastoral: Implementar uma dinamização de acolhimento na
igreja: os pastores receberem com mais afabilidade os que pretendem algum
serviço eclesial; os animadores da comunidade serem mais integradores e promoverem uma melhorada receção aos que se deslocam às celebrações, aos
que se abeiram das atividades...
g) Alegrar-se da maior integração dos batizados na comunidade
Na vida eclesial alguns cristãos reproduzem, tendencialmente, a atitude
do ‘filho mais velho’ da parábola do Evangelho (cf. Lc 15, 11-32). Parecem insistir mais no ‘Filho pródigo’ que no ‘Pai misericordioso’. Alguns até parecem
ficar incomodados com este ‘regresso à casa do Pai’. Não contribuem para a
‘festa do encontro’, optando por se autoexcluírem. Vale sempre a pena recordar que todos somos pecadores e, por isso, todos precisamos de conversão e
de nos sentirmos misericordiosos.
h) Sacerdotes para acompanhar o processo de discernimento
O Papa sugere na Exortação que o processo de discernimento dos divorciados e que voltam a casar civilmente há de ser acompanhado por um sacerdote. Certamente nem todos terão a devida formação nesta área e as ocupações pastorais multiplicam-se (cf. AL 202). O mais aconselhável é que estes
casais sejam ajudados por um sacerdote que conheçam. No entanto, o Bispo
Diocesano pode designar alguns sacerdotes para realizarem este acompanhamento. Neste sentido, poderiam ser elaboradas um conjunto de orientações
para ajudarem o sacerdote na realização deste serviço.
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i) Ajuda para discernir a possível declaração de nulidade do matrimónio
Cada Diocese deve possibilitar e facultar este serviço eclesial de forma
gratuita que ajude as pessoas a perceber se existe a possibilidade da declaração de nulidade do seu matrimónio canónico. Só existir este serviço de acolhimento, de assessoria e aconselhamento será um enorme contributo para
apaziguar muitas consciências! Este serviço de acolhimento pode até contribuir para superar certas crises matrimoniais. (Propor a criação deste serviço
diocesano plurifocal).
j) Evitar regulamentações
O número 300 da AL clarifica que a dimensão plural de realidades tão
diversificadas das chamadas ‘situações irregulares’ desaconselha uma atitude simplista de definir normas. Sabiamente, a Exortação aponta para o Bispo
Diocesano a elaboração de algumas orientações para as circunstâncias atenuantes face a estes casos.
l) A misericórdia há de ser a atitude constante da Igreja
Após a conclusão do Ano Jubilar sobre a Misericórdia Divina o Papa pede
que a prática da misericórdia nunca termine na Igreja (cf. Misericordiae vultus).
Para uma vivência e aplicação dos conteúdos da Exortação Alegria do amor é
imprescindível a omnipresença da misericórdia. Não é por acaso que o Papa
uniu os dois Sínodos sobre o matrimónio e sobre a família ao Jubileu da Mi57

sericórdia. Agir com misericórdia é a atitude que deve conformar toda a vida
pastoral da Igreja. A caridade é a primeira ‘lei dos cristãos’. Neste sentido, podemos afirmar: ‘Fora da Caridade não há salvação’ para nós e para os outros,
pois ela envolve quem a pratica e quem a recebe (cf. 1 Cor 13, 1-13; 1 Jo 3, 13-18).
É o convite insistente que nos dirige o Papa, de modo especial aos pastores
(cf. AL 312).
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VII – Orações
1. Oração à Sagrada Família
Jesus, Maria e José,
Em Vós contemplamos
O esplendor do verdadeiro amor;
A Vós, com confiança, nos dirigimos.
Santa Família de Nazaré,
Tornai também as nossas famílias
Espaços de comunhão e cenáculos de oração,
Autênticas escolas do Evangelho
E pequenas igrejas domésticas.
Santa Família de Nazaré,
Que nunca mais nas nossas famílias se faça experiência
De violência, egoísmo e divisão:
Quem ficou ferido ou escandalizado
Depressa conheça consolação e cura.
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Santa Família de Nazaré,
Que as Assembleias Sinodais dos Bispos
Possam despertar, em todos, a consciência
Do caráter sagrado e inviolável da Família,
A sua beleza no projeto de Deus.
Jesus, Maria e José,
Escutai, atendei a nossa súplica.
Amen.
(Papa Francisco, 28 dez 2013)

2. Oração pela Família
Ó Deus, de quem procede toda a paternidade no céu e na terra,
Tu, Pai, que és Amor e Vida, faz com que nesta Terra,
Por Teu Filho, Jesus Cristo, “nascido de mulher”,
E pelo Espírito Santo, fonte de caridade divina,
Cada família humana se torne um verdadeiro santuário da vida e do amor
Para as gerações que se renovam sem cessar.
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Que a Tua graça oriente os pensamentos e as ações dos esposos
Para o grande bem das suas famílias, de todas as famílias do mundo.
Que as jovens gerações encontrem na família um apoio inquebrantável,
Que as torne sempre mais humanas e as faça crescer na verdade e no amor.
Que o amor, fortalecido pela graça do sacramento do Matrimónio,
Seja mais forte do que todas as fraquezas e todas as crises,
Conhecidas às vezes pelas nossas famílias.
Enfim, pedimos-Te, por intercessão da Sagrada Família de Nazaré,
Que em todas as nações da Terra
A Igreja possa cumprir com fruto a sua missão na família e pela família,
Na unidade do Vosso Filho e do Espírito Santo.
(Papa João Paulo II)

3. O Matrimónio
Nós Te damos graças, Pai, por todos os esposos,
Que chamaste a amarem-se em Ti,
Sinal recíproco da Tua ternura e da Tua fidelidade.
O seu amor, tantas vezes difícil e exigente,
É reflexo, no meio de nós, do diálogo e do dom sem fim,
Que Te une ao Filho Amado, no Espírito do eterno amor.
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Graças por quanto lhes destes,
Garças por quantos os amaram,
Graças por quantos eles amaram,
Graças por aqueles aos quais deste a vida, através do seu amor,
Graças porque os entregaste um ao outro,
E ao mesmo tempo também a Ti...
Ajuda os esposos a viver o seu amor,
Como Cristo amou a Igreja, no dom de si até ao fim.
Torna-os capazes
de um contínuo e sempre novo acolhimento recíproco.
Faz que sejam um, e que contagiem a quantos encontrarem
Com o amor que vem de Ti, que é respeito, atenção,
Solidariedade e justiça para cada pessoa humana.
Abençoa pelo Teu Espírito o amor dos esposos unidos em Ti:
Mantém-no vivo na frescura
De uma fidelidade sempre antiga e sempre nova,
Enriquece-os com o dom dos filhos,
Sinal do Teu amor e do seu amor,
Torna-o radiante e atuante no seio do Teu povo,
E conserva na alegria o seu dom recíproco,
Para que seja sinal para todos da vocação para o amor
Que puseste no coração de cada um,
Como fiel imagem de Ti.
Amen. Aleluia!
(Bruno Forte – Pequena mistagogia)
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VIII – A Exortação Apostólica Amoris laetitia, de “A” a “Z”
Guia para ler o documento do Papa Francisco sobre o amor na família.
ACOMPANHAMENTO
É uma das chaves da Exortação: acompanhar os noivos no caminho para
o sacramento, acompanhar nos primeiros anos da vida matrimonial e acompanhar depois de ruturas e divórcios; “acompanhar, discernir e integrar a fragilidade”, acompanhar com “verdade, paciência e misericórdia...”. Acompanhar,
assessorar, ajudar, alentar... é uma mensagem não apenas para os sacerdotes
e agentes de pastoral, mas também para toda a comunidade cristã. “Hoje a
Pastoral Familiar ser fundamentalmente missionária, em saída, na proximidade, em vez de se reduzir a ser uma fábrica de cursos aos quais poucos assistem”.
BÍBLIA
O Papa Francisco dedica o primeiro dos nove capítulos da Exortação a
resgatar da Bíblia os exemplos de famílias, gerações, histórias de amor e crises
familiares, desde o episódio de Adão e Eva até à última página do Apocalipse,
com as bodas da Esposa e o Cordeiro. Neste ponto, aparece um outro B: Borges, escritor de referência para Bergoglio, a quem cita no número 8.
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CRISE
Além de muitas outras referências, existe um epígrafe completo dedicado à crise (231-238), que aborda desde o tempo de noivado até à chegada dos
filhos, os problemas laborais ou, em geral, as insatisfações. Lêem-se frases tão
sugestivas como estas: “É preciso ajudar a descobrir que uma crise superada
não leva a uma relação com menor intensidade, mas a melhorar, enraizar e
amadurecer o vinho da união”; “Não se convive para ser cada vez menos felizes, mas para aprender a ser felizes de um modo novo”; “Cada crise implica
uma aprendizagem que permite incrementar um novo sentido à experiência
matrimonial”...
DIVORCIADOS VOLTOS A CASAR
É o ‘título estrela’ da Exortação. Um dos temas mais falados antes e durante o Sínodo, que recolheu debates e análises. Por fim, chega Amoris laetitia e é preciso ler o capítulo VIII por inteiro para não nos deixarmos levar
por interpretações rápidas num ou noutro sentido. Quatro frases servem de
introdução ao tema, nada fácil, sobre a solução do Papa, baseada na letra ‘D’:
Discernimento. “Às pessoas divorciadas, que vivem uma nova união, é importante fazer-lhes sentir que são parte da Igreja, que ‘não estão excomungadas’
e não são tratadas como tais, porque sempre integram a comunhão eclesial”
(n. 243). “Ninguém pode ser condenado para sempre porque essa não é a lógica do Evangelho” (n. 297). “Já não é possível dizer que todos os que estão
numa situação chamada ‘irregular’ vivem em situação de pecado mortal, pri65

vados da graça santificante” (n. 301). É possível que, no meio de uma situação
objetiva de pecado – mas subjetivamente não seja culpável ou que o não seja
plenamente - possa viver na graça de Deus, possa amar e possa também crescer de graça e de caridade, recebendo para isso a ajuda da Igreja” (n. 305).
E a comunhão? A resposta para isto é dada na nota de rodapé 351: “Em
certos casos, poderia haver também a ajuda dos sacramentos... A Eucaristia
‘não é um prémio para os perfeitos, mas remédio generoso e um alimento
para os fracos’ ”.
EDUCAÇÃO DOS FILHOS
O capítulo sétimo recebe este título: “Reforçar a educação dos filhos”.
São 30 pontos que falam da formação ética e moral, da vida familiar como
contexto educativo, de como transmitir a fé e também de educação sexual.
FORMAÇÃO
Em concreto fala-se da formação dos Agentes de pastoral, Sacerdotes,
Diáconos, Religiosos e Religiosas, Seminaristas, Leigos, Catequistas, Associações e, por fim, todo aquele membro da comunidade cristã que recebe o
mandato de acompanhar a família. O Papa fala disso no capítulo sexto e recomenda ‘uma boa capacitação pastoral’ que complementa a direção espiritual,
os ‘inestimáveis recursos espirituais da Igreja’ e a Reconciliação Sacramental’.
GOZO E DIMENSÃO ERÓTICA DO AMOR
“Deus ama a alegria dos seus filhos” (nn. 146 ss.) e “o próprio Deus criou
a sexualidade” (n. 150), escreve o Papa Francisco, falando abertamente do
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tema. A educação da emotividade e do instinto é necessária, mas afirma o
Papa: “O erotismo aparece como uma manifestação especificamente humana
da sexualidade” (n. 151) e “não podemos, de maneira alguma entender a dimensão erótica do amor como um mal permitido ou como um peso tolerável
para o bem da família, mas como dom de Deus que embeleza o encontro dos
esposos” (n. 152).
HOMOSSEXUALIDADE
Esta questão ocupou muitos debates e nem sempre se conseguiu consensualidade. O Papa reitera que “cada pessoa, independentemente da própria
orientação sexual, deve ser respeitada na sua dignidade e acolhida com respeito, procurando evitar ‘qualquer sinal de discriminação injusta’... Às famílias
deve assegurar-se um respeitoso acompanhamento, para que quantos manifestem a tendência homossexual possam dispor dos auxílios necessários e realizar plenamente a vontade de Deus na sua vida...” (n. 250). Por outro lado, o
Papa insiste que é inaceitável uma equiparação simplista entre as uniões homossexuais e o desígnio de Deus sobre o matrimónio e a família (cf. n. 251)
IDEOLOGIA DE GÉNERO
Trata-se de um dos grandes desafios enunciados tanto nos dois Sínodos
como na Exortação que a família hoje enfrenta: “Uma coisa é compreender
a fragilidade humana ou a complexidade da vida, e outra é aceitar ideologias
que pretendem dividir em dois os aspetos inseparáveis da realidade. Não caiamos no pecado de pretender substituir-nos ao Criador. Somos criaturas, não
somos omnipotentes” (n. 56).
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JUBILEU DA MISERICÓRDIA
Providencialmente, a Exortação apostólica pós-sinodal chega no Jubileu
Extraordinário da Misericórdia, convocado pelo próprio Papa. Ele espera que
este documento dê alento a “todos a serem sinais de misericórdia e proximidade para a vida familiar, onde esta não se realize perfeitamente ou não se
desenrole em paz e alegria” (n. 5). A palavra ‘misericórdia’ aparece 40 vezes
no texto.
LINGUAGEM AMÁVEL DE JESUS
Afirma o Papa que “a pessoa que ama é capaz de dizer palavras de incentivo, que reconfortam, fortalecem, consolam, estimulam”, como é o caso de
“algumas palavras que Jesus dizia às pessoas: ‘Filho, tem confiança!’ (Mt 9, 2).
‘Grande é a tua fé!’ (Mt 15, 28). ‘Levanta-te!’ (Mc 5, 41). ‘Vai em paz!’ (Lc 7, 50).
“Não temais!” (Mt 14, 27). Não são palavras que humilham, angustiam, irritam,
desprezam. Na família, é preciso aprender esta linguagem amável de Jesus”
(n. 100).
MATRIMONIOS MISTOS
Os matrimónios entre católicos e outros batizados são abordados como
uma ‘situação complexa’ que merece uma atenção específica, por exemplo
face ao sacramento da Eucaristia, algo que pode acontecer de forma ‘excecional’ e segundo as disposições indicadas (cf. n. 247). Outras ‘situações complexas’ são analisadas nos números seguintes.
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NULIDADES
Esta Exortação recolhe a preocupação do Papa por acelerar e simplificar
os procedimentos de nulidade matrimonial (“a lentidão dos processos irrita
e cansa as pessoas”) e recorda os ‘Motu proprio’ que ele despachou e que
devem ser aplicados neste sentido (cf. n. 244).
ORAÇÃO
Entre os muitos conselhos práticos que o Papa Francisco deixa na Alegria
do amor, recomenda a oração como “meio privilegiado para expressar e fortalecer esta fé pascal... podem encontrar-se alguns minutos, cada dia, para estar
unidos na presença do Senhor vivo, dizer-Lhe as coisas que os preocupam,
rezar pelas necessidades familiares... com palavras simples, este momento de
oração pode fazer muito bem à família” (n. 318).
PROCRIAÇÃO E OUTRAS FORMAS DE FECUNDIDADE
“O amor gera sempre vida. Por isso, o amor conjugal não se esgota dentro do casal”, mas um filho é “reflexo vivente do seu amor” (n. 165).
No capítulo V, não fala apenas de procriação, nova vida, fecundidade,
gravidez, maternidade ou famílias numerosas; mas é apresentada a adoção e o
acolhimento como uma opção para os matrimónios que não podem ter filhos,
e mais ainda: toda a família, com ou sem filhos, está chamada a deixar a sua
marca na sociedade (cf. n. 184)
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RECURSOS PRÁTICOS
Vários recursos práticos de grande utilidade são os que possuem os lares
com experiência e que podem servir muito nos primeiros anos de convivência:
programar momentos para estar juntos, momentos para estar com os filhos,
diversas maneiras de celebrar acontecimentos importantes, espaços de espiritualidade partilhada, aprender a comunicar melhor,... Estes e outros recursos
práticos encontram-se entre os números 223 e 230.
SAGRADA FAMÍLIA
A exortação conclui com uma oração dirigida à Família de Nazaré: “Jesus,
Maria e José, em Vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor...”. Noutro lugar, o Papa Francisco cita a Paulo VI: “Que Nazaré nos ensine o que é a família, a sua comunhão de amor, a sua austera e simples beleza, o seu carácter
sagrado e inviolável; aprendamos de Nazaré como é preciosa e insubstituível
a educação familiar e como é fundamental e incomparável a sua função no
plano social...” (n. 65).
TRABALHO E OUTRAS “COERÇÕES ECONÓMICAS”
Diz o Papa que o trabalho torna possível, entre outras coisas, o sustento
da família “e também a sua estabilidade e fecundidade” (n. 24) e, por isso,
lamenta que “o desemprego e a precariedade laboral gerem sofrimento” (n.
25). O Pontífice critica as “coerções económicas” (n. 44), às quais é submetida
a família e reclama medidas políticas que favoreçam a planificação e o sustento dos projetos familiares.
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UNIÕES DE FACTO, MATRIMÓNIOS CIVIS E CASAIS QUE CONVIVEM
Existem vários tipos de família que não correspondem ao ideal do matrimónio cristão: “é preciso enfrentar todas estas situações de forma construtiva, procurando transformá-las em oportunidades de caminho para a plenitude do matrimónio e da família à luz do Evangelho. Trata-se de acolhê-las e
acompanhá-las com paciência e delicadeza” (n. 294). Nestas situações menos
regulares, “poderão ser valorizados aqueles sinais de amor que refletem de
algum modo o amor de Deus” (n. 294).
VOCAÇÃO DE FAMÍLIA
O matrimónio é uma vocação que lança os casais para a frente, com a
firme e realista decisão de ultrapassar juntos todas as provas e momentos difíceis (cf. n. 119). Francisco agradece às famílias que são capazes de realizar esta
vocação e que “bem longe de se considerarem perfeitas, vivem no amor, realizam a sua vocação e continuam para diante embora caiam muitas vezes ao
longo do caminho” (n. 57). E, para além dos problemas reconhecidos, alenta a
prosseguir este caminho, apresentando as razões e motivações, de modo que
as pessoas estejam melhor preparadas para responder à graça que Deus lhes
oferece” (n. 35).
ZELOI (CIÚMES, INVEJA)
“Rejeita-se, como contrária ao amor, uma atitude expressa como zeloi
(ciúme ou inveja). Significa que, no amor, não há lugar para sentir desgosto
pelo bem do outro” (n. 95). A ausência de inveja é uma das caraterísticas do
amor verdadeiro; junto a ela, a paciência, a atitude de serviço, a amabilidade, o
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desprendimento, o perdão,... Todas elas, expressas no ‘hino à Caridade’ de S.
Paulo, transcrito no número 90 da Exortação.
A última frase deste documento não pode ser mais alentadora e motivadora: “Não percamos a esperança por causa dos nossos limites, mas também
não renunciemos a procurar a plenitude de amor e comunhão que nos foi prometida” (n.325).

IX – Movimentos e Organismos da Pastoral Familiar
(presentes na Diocese)

1. Encontro Matrimonial
Encontro Matrimonial é um Movimento que surgiu para dar aos casais a
oportunidade de examinarem a sua vida a dois, e aos sacerdotes ou religiosos,
a sua relação com a comunidade (paróquia; comunidade religiosa,...).
Para que este exame se faça, a dinâmica encoraja a um diálogo aberto e
honesto, cara a cara, coração a coração, com o cônjuge ou com a comunidade
em que estão inseridos, no caso dos sacerdotes e religiosos.
Esta comunicação concretiza-se através da vivência de um FIM-DE-SEMANA, longe das distrações e tensões da vida diária, concentrando-se um no outro. Contudo, dadas as dificuldades que muitos casais vivem, existem outros
modos de viver esta mesma dinâmica como, por exemplo, o Fim-de-Semana
não residencial.
Hoje, o Movimento Encontro Matrimonial disponibiliza um Fim-de-Semana mais direcionado a casais e religiosos e, outro, destinado a sacerdotes.
Durante o FIM DE SEMANA, uma equipa de casais católicos e um sacerdote partilham uma série de temas de reflexão através dos quais é dada aos
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participantes a oportunidade de se olharem como pessoas e de olharem o seu
casamento ou a sua consagração, bem como a sua relação com Deus e com
o mundo. O Fim-de-Semana é um momento que servirá para enriquecer os
sacramentos do Matrimónio e da Ordem; é uma oportunidade para ajudar os
casais a conhecerem-se mais e a amarem-se mais, e os sacerdotes a amarem e
a sentirem-se amados pelas suas comunidades.
Não existe discussão em grupo durante o FIM DE SEMANA. Cada casal
deve concentrar-se no seu cônjuge e o sacerdote na sua comunidade. O Fim-de-Semana não é para resolver problemas do casal ou do sacerdote; não é um
retiro espiritual nem um momento de estudos religiosos ou bíblicos.
O FIM DE SEMANA tem um custo de acordo com a modalidade que vier
a ser proposta, mas tal não pode ser objeção para um casal ou sacerdote que
queira participar e que tenha dificuldades desta índole.
Mais informações podem ser encontradas em:
www.encontromatrimonialdeportugal.com

Há alguns anos atrás existiam cinco grupos de diálogo que reuniam mensalmente. Devido a problemas externos e a situações de doença, alguns destes casais deixaram de caminhar. Feita, posteriormente uma avaliação com a
Equipa Coordenadora Regional Norte, decidiu-se avançar com os que o desejassem fazer. O ano de 2016/2017 foi por isso um ano de cimentar as estruturas
e o sonho de responder aos desafios que o tema proposto pelo Papa Francisco
nos coloca, quer a casais, quer a sacerdotes e religiosas.
A Equipa Coordenadora Local é constituída pelo casal Margarida e Manuel Silva com o Pe. Manuel António Rocha. O casal vive em Ermida, Paróquia de Tondela, e o seu contacto telefónico é 919 946 378; o email é manuel.
silva.1956@gmail.com O Pe. Manuel António Rocha é Pároco de Campo de
Madalena, Viseu: 967 118 086; pemanuelrocha61@gmail.com
O Grupo de Diálogo conta, neste momento com sete casais, uma religiosa e dois sacerdotes. No horizonte do próximo Ano Pastoral está a realização
de pelo menos um Fim de Semana a realizar durante os meses de Janeiro ou
Fevereiro, de acordo com a Agenda da Diocese e do Movimento.
De acordo com os pedidos que vierem a ser feitos pela Diocese de Viseu
e a que possamos responder, manifestamos a nossa disponibilidade.

NA DIOCESE DE VISEU
Oriundos do concelho de Tondela, Mangualde e Sátão, já cerca de 30
casais viveram o Fim de Semana de Encontro Matrimonial. Da mesma forma,
viveram o FDS, dois sacerdotes e duas religiosas.
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Porque pensamos que se torna muito importante que os sacerdotes
entendam bem a força das dinâmicas e dos conteúdos do Fim-de-Semana,
vislumbra-se a possibilidade de oferecer aos sacerdotes um Fim-de-Semana,
ainda sem data definida. Este Fim de Semana, por motivos pastorais, começa
no Domingo ao fim da tarde e irá até terça-feira ao fim de almoço.
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2. Por um Lar Cristão
O programa que vamos propor para reflexão é sobre a (CARTA ENCÍCLICA DO PAPA FRANCISCO, LAUDATO SI’), que depois é dividida em 7 subtemas,
para estudo e formação de todas as famílias que aderem a esta formação no
período de Outubro de 2017 a Junho de 2018. O MLC reúne uma vez por mês
discute, um Tema em cada, e organiza os seguintes eventos: abertura dos trabalhos em outubro, magusto em novembro, Ceia de Natal, dia de Reflexão e
uma Peregrinação a Fátima, tudo isto além das reuniões mensais. Só em setembro é que se fará a calendarização com datas marcadas por estarmos sujeitos a respeitar as calendarizações da casa de Santa Zita e da Diocese. Tudo
em prol das famílias.

3. Ela e Ele
O Curso Ela e Ele é uma iniciativa da responsabilidade da Paróquia de S.
José, Viseu.
Este curso visa, essencialmente, proporcionar aos casais a edificação de
um casamento mais salutar e de bases mais sólidas. Após oito serões passados em conjunto, os membros do casal aprendem a conhecer-se melhor. Têm,
inclusive, a oportunidade de abordar assuntos que, por via dos afazeres quotidianos, se vão deixando de lado ou adiando.
O matrimónio adquire, assim, uma importância vital, enquanto alicerce
de uma sociedade que se espera, e deseja, firme e equilibrada.
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Partindo do princípio que não há casamentos perfeitos, do mesmo
modo que não existem pessoas perfeitas, devemos reconhecer que na relação em casal há sempre espaço para melhorar.
Um dos objetivos deste curso é esse mesmo, identificar os pontos a melhorar.
O curso “Ela e Ele” é composto por 8 serões.
Horário
20h 15m - Serão servidos os aperitivos, um momento de convívio com a
equipa e os restantes casais.
20h 30m - Um jantar romântico, a dois, que permite ao casal passar algum tempo junto e em estreita ligação e sintonia.
21h 15m - Em cada serão, é apresentado um tema por um casal da equipa.
Haverá um espaço de diálogo sempre em casal,
Tudo é feito de modo a assegurar que as conversas em casal não sejam
escutadas por terceiros.
22h 30m - Encerramento.
Temas:
1º serão: Estabelecer bases sólidas - Nunca esquecer de reservar tempo
para o nosso cônjuge, de forma a sentirmos prazer na companhia um do outro.
2º serão: A arte da comunicação - Nunca deixar de falar um com o outro,
nem de nos escutarmos mutuamente.
3º serão: A resolução de conflitos - Ter sempre presente, o que faz o nosso cônjuge sentir-se amado.
4º serão: O poder do perdão - Saber praticar o perdão
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5º serão: Pais e sogros - Saber respeitar os nossos pais, mantendo sempre a nossa independência
6º serão: Uma sexualidade verdadeira - Ver a sexualidade como um ingrediente essencial na vida em casal, nunca negligenciando a intimidade.
Como proteger o nosso casal
7º serão: O amor em ação - Como manter cheio o nosso “tanque de amor”
Endereço: Quartel da Paz - Paróquia S. José
Largo Nossa Sra. da Conceição, 19
3500-198 São José, Viseu

4. Equipas de Nossa Senhora (ENS)
Falar das ENS é, antes de mais, falar de santidade. Na sua génese está o
desejo dos seus membros se santificarem no mundo, na vivência do seu matrimónio. É, também, falar de comunhão. Comunhão na conjugalidade, testemunho humano na comunhão da Trindade, comunhão vivida na Equipa e nas propostas do Movimento para os casais viverem o seu quotidiano (Carta=Regra).
As ENS, com o seu carisma, não se esgotam em si e os seus membros
são convidados a partir em missão. Embora não ‘vocacionado’ para a ‘ação’,
a espiritualidade que propõe, a reflexão sobre a vida, a oração e o esforço na
melhoria pessoal e conjugal dos seus membros (santificação) capacita-os para
o serviço nas suas comunidades cristãs e no mundo em que realizam o seu
projeto de amor.
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O que fazemos?
Rezamos. Refletimos sobre a conjugalidade e a vida familiar e deixamos
que Deus entre nela a partir da Palavra do Seu Filho.
Partilhamos os nossos esforços no caminho que o Movimento propõe
(PCE’s). Pomos em comum as alegrias e tristezas, esperanças e desilusões das
nossas vidas. Apoiamo-nos nas dificuldades e alegramo-nos nos sucessos conseguidos.
Acolhemos. Nas casas dos casais da equipa fazemos uma reunião mensal, espaço de encontro, convívio fraterno e oração.
Que respostas?
Envolver casais em serviços na comunidade:
- Acolhimento nos atos litúrgicos;
- Acolher jovens noivos que vão casar ou casais que ‘cheguem’ de novo
à comunidade;
- Espaços de reflexão sobre a família (Por ex: aproveitando o tempo da
catequese dos filhos, entre outros);
- Organização de espaços de oração.
Na sociedade e ambiente profissional:
- Testemunhar com a vida a sua adesão a Jesus Cristo e à Sua proposta.
Participar ativamente na vida comunitária, sabendo estar presente nos diversos espaços que são mais próprios a cada tempo familiar.
- Evitar ‘ir na onda’ relativamente aos temas do momento ou mais fratu-
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rantes na sociedade, nomeadamente os relacionados com a nossa fé. Conhecer essas realidades e ter opinião própria e fundamentada.
Responsável: João Paulo Sousa
Contato: jpfssousa@gmail.com

Na Diocese de Viseu estão em funcionamento pleno 6 equipas de casais
CPM, distribuídas de modo a garantir a cobertura de toda a Diocese: Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Sátão, Tondela e Viseu.
Cada uma destas equipas é constituída por um sacerdote (assistente) e
seis ou mais casais (um deles é o coordenador) e cada uma organiza Encontros
de Preparação de Noivos para o Matrimónio de acordo com as necessidades
locais.

5. CPM - Centros de Preparação para o Matrimónio
O CPM é um movimento de casais católicos que tem como principal
missão a Preparação de Noivos para o Matrimónio, proporcionando-lhes encontros de reflexão e troca de experiências que lhes permitam encarar a vida
conjugal com esperança e confiança, sendo ao mesmo tempo um movimento
de casais que refletem sobre a sua vida conjugal e se dispõem a ajudar outros
casais, em estreita cooperação com outros movimentos ou grupos da Pastoral
Familiar.

Estes Encontros são programados em cada Ano Pastoral e publicitados
localmente (por cartazes, panfletos e através do site diocesano: cpm-diocese-de- viseu.webnode.pt) e no site nacional (cpm-portugal.pt).
Sempre que um casal de noivos inicia junto do seu pároco o processo
com vista à celebração do seu matrimónio, deve de imediato ser referenciado
à equipa CPM da zona, para que possa ser programada a sua preparação.
No site diocesano encontra-se toda a informação necessária aos casais
de noivos bem como aos párocos, incluindo a constituição das equipas, calendarização dos Encontros, processo de inscrição, etc.

Além das reuniões das equipas para formação, reflexão ou programação de atividades, a nível diocesano, é realizada anualmente uma jornada de
formação incidindo em temas relacionados com o movimento e que é aberta
à participação da população, com especial relevo para todos os interessados
na dinâmica da Pastoral Familiar. Esta formação é organizada e realizada de
forma rotativa, percorrendo os 6 centros CPM.
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Casal coordenador diocesano:
Clementina Figueiredo e Adelino Rodrigues
(cmpdioceseviseu@gmail.com – 963613054)
Casais coordenadores das equipas:
Mangualde: Laurinda Amaral e Adelino Amaral
(adelinoamaral@sapo.pt – 969654543)
Nelas: Ana Isabel Matos e Paulo Matos
(pauloamatos@gmail.com – 965521550)
Oliveira de Frades: Ma Clara Martinho e António Tavares
(mclmartinho@hotmail.com – 924093313; 927956165)
Sátão: Ma Conceição Almeida e José Manuel Almeida
(jmcchaves@sapo.pt – 938233417; 938226533)
Tondela: Ma do Céu Santos e Vítor Santos
(vitor.jdc.santos@sapo.pt – 962412857)
Viseu: Lígia Costa e Jaime Costa
(jaime.tcosta@sapo.pt – 961694392).

X – Anexos (Cânticos à Família)

Os temas dos Encontros de Noivos são:
1. Uma comunidade de amor
2. Matrimónio - Sacramento
3. Diálogo e gestos de amor
4. A fecundidade do casal
5. Nova situação – novas exigências
6. O amor ao longo da vida.
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1. Família Cristã
Quanta beleza há na grandeza
De Deus-Família, Deus-Amor!
Oh que ventura, quanta doçura
Vem do Evangelho do Senhor!
Povo da Nova Aliança,
Povo da fé e da esperança:
Família Cristã!
Luz do mundo e sal da terra,
Flor de nova Primavera:
Família Cristã! Família Cristã!
Novo horizonte jorra da fonte
		
Bendita seja a Santa Igreja
Do lar modelo em Nazaré!
		Que se reúne em cada lar!
Sonho profundo de Deus no mundo,
		
Família unida, aberta à vida,
Gerando vida, amor e fé!
		Sinal do Reino a proclamar!
Feliz a vida que é construída
		
Sobre a Palavra e sobre o Pão!
		
Na tempestade, reina a verdade
		
Da Cruz e da Ressurreição!
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Com harmonia, canta a alegria
De viver juntos como irmãos!
Vamos em frente, com Deus Presente,
Ao caminhar de mãos nas mãos!
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2. Caminhos do Amor
Senhor,
Ensina-nos os caminhos do Amor!
Senhor, ajuda-nos,
Senhor, ajuda-nos a viver no Amor!
Com ternura Tu nos amas,
Pai querido, Deus-Amor!
Em Jesus a todos chamas.
Em Jesus a todos chamas
A viver em Ti, Senhor!
Teus caminhos são verdade,
Alegria, Paz e Bem;
- São farol de liberdade. (2x)
A brilhar no irmão que vem.
São alegre Boa Nova
Teus caminhos, ó Senhor!
- É feliz quem se renova (2x)
Para o mundo ser melhor!
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3. Serviço à Vida
No princípio, era o Amor:
A Trindade na Unidade!
E a Família dos Senhor
Habitou a Humanidade!
Deus-Amor, na Criação, 		
		
Fez-Se dom! Vida em partilha:
Dois num só, num coração		
		
O segredo da família!
		
		
A Família bem unida,
		
seja um Berço e um Altar,
		
- Um serviço aberto à Vida
		
		
		
		

Para o mundo transformar! (2x)
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Na alegria, na tristeza,
No trabalho, na oração,
Nos momentos de grandeza
E nas horas de aflição:
Dois olhares, num olhar!
Dois amores, num amor!
Corações a prolongar
O milagre criador!
Uma fonte de alegria,
Um projeto em liberdade
Uma escola dia a dia
A criar Fraternidade!
Comunhão de amor e vida
Numa só comunidade
A Família é a medida
De uma nova Humanidade!
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4. Nossa Senhora do Lar
Nossa Senhora do Lar,
Mãe da Família cristã,
Hoje Te vimos rezar:
Vem, ó Mãe, cada manhã,
Nossa Família cristã
Com teu Filho abençoar!
Vem, ó Mãe, cada manhã,
Nossa Família cristã
Com teu Filho abençoar!
Nossa Senhora do Lar!
Nazaré é a Escola da Palavra
Do Deus vivo na História que nos salva, Em Nazaré o Mestre é o Senhor,
José, o Protetor, ó Mãe da Fé! (2X)
O teu Sim à Palavra da Aliança
É caminho feliz de confiança.
- O teu olhar é bálsamo na dor,
Sorriso do Senhor, ó Mãe do Lar! (2x)
A oração e o trabalho em cada dia
São presença de Deus em ti, Maria!
- Teu coração é casa do Senhor,
É um hino de louvor, Mãe da Oração! (2x)
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