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P A S T O R A L  F A M I L I A R



Em resposta ao desafio que o Papa Francisco

lançou a toda a Igreja, na Alegria do Amor, a
Paróquia do Campo Grande propõe um

caminho de crescimento em pequenos

Grupos de Casais que pretendam

aprofundar o mistério do amor que vivem.

Esse percurso será feito em estreita relação

com a Paróquia e com o seu pároco, mas

viverá sobretudo da generosidade com que

cada casal abraçar esta caminhada. Será um

tempo de aprofundamento, oração, partilha e

encontro. Sempre com Jesus. Sempre para

Jesus.

OS GRUPOS DE CASAIS

Os grupos serão formados de acordo com as

idades dos casais, para que possa haver

alguma proximidade na etapa da vida em

que estão. Sempre que possível terão entre 3

e  6 casais. Os casais podem inscrever-se e

depois serão integrados num grupo pela

Equipa da Pastoral Familiar, ou podem juntar

casais amigos e propor a formação de um

grupo.

O GRUPO
A Equipa da Pastoral Familiar da Paróquia,

composta pelo Pároco e por vários casais, vai

acompanhar o desenrolar do projecto,

integrando os grupos e fazendo a ligação.

O Pároco também acompanhará os casais e

os grupos que sintam necessidade disso.

ACOMPANHAMENTO

01 Encontro na Paróquia, uma vez

por mês, com apresentação de

um tema e desafios para o

trabalho em casal e em grupo

TEMA

3 ETAPAS 

02 Reflexão e oração em casal a

partir do tema e das propostas

dadas

EM CASAL

03 Encontro do grupo de casais, para

aprofundar, partilhar e rezar  a partir

do tema

GRUPO DE CASAIS



Local e horário

PARÓQUIA DO CAMPO GRANDE | 21H30

DATAS E TEMAS MENSAIS

É muito importante que, antes do encontro com o Grupo de Casais, cada casal possa voltar ao tema,

conversá-lo e rezá-lo entre si, até para melhor poder contribuir para o encontro do grupo.

Deixamos algumas pistas para o fazerem:

1. Procurar um momento e lugar calmos, livres de distracções e pedir a presença de Deus

2. Ler a passagem bíblica que foi dada no encontro de apresentação do tema

3. Reler o tema a partir das notas que foram dadas ou que o casal recolheu da apresentação

4. Partilhar um com o outro quais as frases do texto bíblico e do tema que mais interpelaram e por que

razão

5. Olhar para a vida do casal e da família a partir do tema e decidir juntos alguma melhoria necessária

6. Terminar em oração, com algum pedido ou agradecimento que queiram fazer a Deus e rezando a

oração da vossa família

EM CASAL

14 OUTUBRO 
O QUE SIGNIFICA: DEUS É AMOR - CARTA ENCÍCLICA «DEUS CARITAS EST» - PAPA BENTO XVI

11 NOVEMBRO
A LUZ DA FÉ QUE ILUMINA OS CRENTES - CARTA ENCÍCLICA «LUMEN FIDEI» - PAPA FRANCISCO

2 DEZEMBRO
A SANTIDADE É PARA NÓS - EXORT. APOSTÓLICA «GAUDETE ET EXSULTATE» - PAPA FRANCISCO

13 JANEIRO
A ESPERANÇA QUE  ALIMENTAMOS - CARTA ENCÍCLICA «SPE SALVI» I - PAPA BENTO XVI

3 FEVEREIRO
A ESPERANÇA QUE VIVEMOS - CARTA ENCÍCLICA «SPE SALVI» II - PAPA BENTO XVI

20 MARÇO - TODO O DIA
PEREGRINAÇÃO DOS CASAIS

7 ABRIL
O ANÚNCIO COMO DESAFIO - EXORT. APOSTÓLICA «EVANGELII GAUDIUM» I - PAPA FRANCISCO

5 MAIO
O ANÚNCIO  EM ACTO - EXORT. APOSTÓLICA «EVANGELII GAUDIUM» I - PAPA FRANCISCO

2 JUNHO
A ECOLOGIA QUE ENVOLVE TUDO - CARTA ENCÍCLICA «LAUDATO SI’» - PAPA FRANCISCO



Em Março, em vez do habitual retiro, faremos um dia de peregrinação e oração em

casal. Atempadamente serão dadas mais informações e abertas as inscrições. 

Sempre que se justifique, ou que algum casal tenha alguma questão que o impeça de

participar presencialmente na reunião, pode associar-se através dos meios digitais.

Neste tempo de pandemia cada grupo fará as adaptações necessárias para garantir a

segurança de todos.

A RETER

Depois do TEMA, cada Grupo de Casais agenda uma reunião que, preferencialmente, acontece duas

ou três semanas depois. Entretanto, o casal já teve tempo para a sua reflexão a dois.

É melhor que a reunião aconteça na casa de um dos casais do grupo, de forma rotativa. Em situações

excepcionais pode ser feito na Paróquia.

A sequência para o encontro é esta:

1. Oração ou cântico inicial

2. As nossas notícias | Cada casal partilha duas notícias suas que foram marcantes no mês que passou

3. Leitura da passagem bíblica proposta

3. A família que recebe faz um briefing/resumo do tema para refrescar a memória de todos,

sublinhando os seus pontos fortes

4. Partilha/discussão de cada casal a partir da preparação que fizeram

5. Terminar em oração, com algum pedido ou agradecimento que queiram fazer a Deus e rezando a

oração da vossa família.

6. Rezar a oração proposta com o tema

7. Lanche simples oferecido pelo casal que recebe

EM GRUPO
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