
 

ENCONTRO MUNDIAL DAS FAMÍLIAS 2018 DUBLIN, IRLANDA, 21-26 AGOSTO 2018 

A Irlanda foi escolhida pessoalmente pelo Papa Francisco para acolher o próximo Encontro Mundial das Famílias 
em 2018. A terra de onde tantos missionários partiram para levar a luz do Cristianismo a todos os cantos do planeta 
convida agora famílias e indivíduos de todas as partes do mundo para participar deste evento extraordinário. 

Realizado de três em três anos, este grande evento internacional reúne famílias de todo o mundo para celebrar, 
rezar e refletir sobre a importância central do casamento e da família como pedra angular das nossas vidas, da sociedade 
e da Igreja.  

  Fonte:http://pastoralfamiliarporto.pt/Flyer-informativo.pdf 

 

 

“Em preparação para o IX Encontro Mundial das Famílias, oferecemos um itinerário catequético à luz do que o 
Papa Francisco doou ao mundo inteiro com a Exortação Apostólica pós-sinodal Amoris laetitia. Tal percurso, composto por 
sete catequeses, é acompanhada pelo ícone evangélico de Lucas (2, 41-52), que narra a perda de Jesus aos 12 anos e o seu 
encontro no Templo. Em um entrelaçamento do texto de Amoris laetitia e a história única da Sagrada Família de Nazaré 
pretende mostrar quão oportuna e profética é a proclamação do Evangelho da família. Partindo de um olhar concreto 
para as famílias de hoje (1 a catequese), destaca a extraordinária concretização e pontualidade da Palavra de Deus capaz 
de iluminar sempre, em todas as suas facetas, o cotidiano familiar das moradias. (2 a catequese) para alcançar o grande 
sonho que Deus tem para cada família (3 a catequese), mesmo onde as fragilidades e fraquezas humanas parecem 
enfraquecê-lo (4a catequese). Tudo isso significa que a família é no mundo a verdadeira geradora de uma nova cultura, 
que não pode ser a da vida (5 a catequese), da esperança (6 a catequese) e da alegria (7 a catequese). Cada simples 
catequese é introduzida por orações tiradas do magistério pontifício ou da tradição patrística, e termina com a 
contribuição de algumas questões para um momento de partilha que parte da família, a primeira Igreja doméstica e 
depois abrir-se para a comunidade cristã.  

As questões propostas não pretendem ser reduzidas apenas a um momento de reflexão, mas, acima de tudo, 
querem estimular a família e a Igreja a se moverem para fazer escolhas pastorais verdadeiras à luz das diretrizes do Papa 
Francisco. Realmente agradecemos neste particular, as sugestões das perguntas enviadas pela organização da Irlanda que 
há muito tempo ofereceram à Igreja do país o programa catequético Let’s talk about Family. Propomos também a escolha 
de algumas obras de arte e de música de acordo com o texto da Exortação Amoris Laetitia o que torna as palavras do 
próprio texto mais bonitas através da arte. Coloquemos essas catequeses nas mãos das famílias, paróquias, igrejas locais, 
bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, das associações e movimentos familiares, para que “o Evangelho da Família 
seja a alegria do mundo”, Assim como o tema da Jornada Mundial das Famílias deseja anunciar a todos nós. Confiamos 
tal caminho de preparação a custódia da Sagrada Família de Nazaré”.                                                                                                    

Cardeal Kevin Farrell  

 

As sete Catequeses, itinerários musicais e vídeos integrais das peças artísticas  estão disponíveis através do site do órgão vaticano: 
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/pt/sezione-famiglia/incontro-mondiale-delle-famiglie/wmof2018.html 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/pt/sezione-famiglia/incontro-mondiale-delle-famiglie/wmof2018.html


Data Grupos Responsáveis

19/8/2018 G8–G31-G34

16/9/2018 G9-G28-G36

21/10/2018 Crianças

18/11/2018 Grupos novos
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