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ENS:  

SINAIS DE ALEGRIA E FÉ! 

	  

www.ensminas3.com.br 	  

 
                 

 PROVINCIA LESTE - REGIÃO MINAS III –  

  SESSÃO DE FORMAÇÃO I 

BORDA DA MATA – MG  
30 E 31 DE MAIO DE 2015 

 

 
OUSAR O EVANGELHO: 

DISCERNIR OS SINAIS DOS TEMPOS 
“Estai sempre prontos a dar a razão da vossa esperança”  (1Pd 3,15) 

                                  

  
 

O casamento tem uma alma, 
que é o amor. 

E esquecer o amor 
 é condenar o matrimônio.  
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PROVINCIA LESTE -  REGIÃO MINAS III -   SESSÃO DE FORMAÇÃO I 

 
OUSAR O EVANGELHO: DISCERNIR OS SINAIS DOS TEMPOS 

 
“Estai sempre prontos a dar a razão da vossa esperança”  ( 1Pd 3,15) 

 
  

ENS: SINAIS DE ALEGRIA E FÉ! 

• A BELEZA DOS SACRAMENTOS; 

• A ESPIRITUALIDADE CRISTÃ ; 

• A  ESPIRITUALIDADE  CONJUGAL; 

• O  COMPROMISSO COMUNITÁRIO; 

 

 
“Quem preside à comunidade, que o faça com zelo”         

(Rm 12,8c)) 

  

                         30 E 31 DE MAIO DE 2015      –    COLÉGIO NOSSA SENHORA DO CARMO  - BORDA DA MATA-MG   
 SCE FORMADOR:CÔNEGO   VONILTON  

PLANEJANDO ...                                                                                                                                                                       SÁBADO – 30/05/2015 Responsáveis 

13h30min. 20 ACOLHIDA E ENTREGA DE CRACHÁS  E MATERIAL CRS’s 

13h40 14h20 30 ABERTURA E ORAÇÃO INICIAL   CRS- BM 

14h20 15h20 60 1.ª PALESTRA: SACRAMENTOS E  ESPIRITUALIDADE CRISTÃ  CÔNEGO VONILTON 

15h20 15h50 30 CAFEZINHO     CRR/ CRE- BM 

15h50 16h50 60 2.ª PALESTRA: ESPIRITUALIDADE CONJUGAL – PE. HENRI CAFFAREL 
 

CÔNEGO VONILTON 

16h50 18h20 / 19h20 90  GRUPOS ORIENTADOS  E  PREPARAÇÃO PARA PLENÁRIA: 
  SER CRISTÃO  NA ALEGRIA NA  ESPERANÇA  - MAGNIFICAT 

CASAIS PRESENTES 
CENTRO PASTORAL 

18h20 19h20 / 20h20 60 JANTAR EM  DOIS  GRUPOS  ;  CONVIVÊNCIA ;   1.º A B C / 2.º D E F  

                                                                                                    DOMINGO – 31/05/2015  

08h00 09h15 75 MISSA NA BASÍLICA NOSSA SENHORA DO CARMO  - MAGNIFICAT   CONEGO  VONILTON 

09h15 09h45 30  CAFÉ PARTILHADO PELOS PARTIICPANTES :  PÃES / BOLOS / BISCOITOS CRE- BM 

09h45 10h30 45 3.ª PALESTRA: SER  IGREJA  – O ROSTO  DAS   COMUNIDADES - ENS CONEGO VONILTON 

10h30 12h00 90 PAINEL - PLENÁRIA  DOS GRUPOS : TESTEMUNHOS DE ALEGRIA E ESPERANÇA  GRUPOS /ALMOÇO 

12h00 14h00 75 ALMOÇO EM  DOIS GRUPOS  ; CONVIVENCIA;  1.º D E F / 2.º A B C  
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Na contemplação da Palavra, temos um modelo dulcíssimo: 

 MARIA; ela guardava todas estas coisas (à letra: estas palavras), 

 “meditando-as no seu coração” (Lc 2,19).  

Pe. Raniero Cantalamessa 

O Mistério da Palavra de Deus  
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DIVISÃO	  DE	  TEMAS	  PARA	  REFLEXÃO	  E	  PAINEL	  DE	  APRESENTAÇÃO:	  

	  

TESTEMUNHOS	  DE	  ALEGRIA	  E	  ESPERANÇA:	  

A	  BELEZA	  DOS	  SACRAMENTOS	  E	  ESPIRITUALIDADE	  PESSOAL	  E	  CONJUGAL	  

	  
• APRESENTAR	  A	  RIQUEZA	  VIVENCIADA	  PELO	  GRUPO	  COM	  LIBERDADE	  E	  CRIATIVIDADE	  

A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  BATISMO;	  	  (p.	  7)	  

-‐	  ESPIRITUALIDADE	  DOS	  LEIGOS	  E	  	  
LEIGAS;(p.10)	  

	  
-‐	  PE.	  CAFFAREL:	  O	  QUE	  É	  
ESPIRITUALIDADE?	  (p.12	  

B	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CRISMA;	  (p.	  7)	  

-‐	  	  A	  ESPIRITUALIDADE	  CRISTÃ	  NA	  FAMILIA	  ;	  
-‐	  	  PRINCIPOS	  E	  ATITUDES;	  (p.12)	  

	  
-‐	  PE.	  CAFFAREL:	  	  CASAL	  CRISTÃO;	  (p.17)	  

C	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  EUCARISTIA;	  (p.	  7)	  
-‐	  	  JESUS	  RESSUSCITADO	  É	  NOSSA	  ÚNICA	  

ESPERANÇA;	  (p.16)	  
-‐	  ORAÇÃO	  EM	  FAMILIA;	  

	  
-‐	  PE.	  CAFFAREL:	  	  ESPIRITO	  SANTO;	  (p.20)	  

D	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RECONCILIAÇÃO(p.8)	  

-‐	  EFEITOS	  DO	  SACRAMENTO	  DO	  
MATRIMONIO	  NA	  IGREJA	  E	  NO	  MUNDO	  

;(p.18)	  
	  

-‐	  PE.	  CAFFAREL:	  ENCONTRAR	  JESUS	  
CRISTO;	  (p.23)	  

E	  	  	  	  	  	  	  ORDEM	  	  E	  	  UNÇÃO	  DOS	  ENFERMOS(p.9)	  

ESPIRITUALIDADE	  CONJUGAL	  E	  FAMILIAR	  ;	  
-‐	  COMO	  VIVÊ-‐LA?(p.23)	  

;	  
-‐	  PE.	  CAFFAREL:	  ORAÇÃO	  DO	  LAR;	  (p.27)	  

F	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MATRIMÔNIO(p.9);	  

-‐	  PE.	  CAFFAREL:	  -‐	  AMOR	  CONJUGAL	  ;	  (p.29)	  
-‐	  	  	  CONSTRUTORES	  OU	  INQUILINOS;	  (p.30	  

-‐	  CRISTO	  NO	  CENTRO	  DE	  NOSSAS	  
VIDAS(p.30	  

A  B  C  

CARLA JUNIOR B MIRIAN FABIO A PATRICIA RODINEI A 

ALICE J. CARLOS A ELIANE WALTER C SUELENE AMAURY C 

RENATA MAURO C VERA SONIA CARLOS  AUG. SRS MONICA JOÃO ROMÃO B 

VERONICA GENIVAL BM CLEUZINEIA LUIZ CARLOS BM JOYCE RENÊ SRS 

RAQUEL KLEBER SRS ADRIANA JOÃO BOSCO SRS  CRISTIANE ADRIANO C 

INEZ RAFAEL A FATIMA J. ROBERTO B OLIMPIA FERNANDO A 

 LUCIA VALDECI C CHRISTIANE INDERALDO C  CLAUDIA MARCOS SRS 

MONICA PAULO B NEIRE MAURICIO B FATIMA J.RONALDO B 

PATRICIA JOÃO BM ANDREA BETO C TACIANE MARCOS BM 

CLAUDINEIA ALEXANDRE B MARA MARCIO B   FERNANDA LEONARDO C 

         

D  E  F  

ANDREIA ELTON A CIDA JOSÉ  LUIZ A ELIANA JOÃO BATISTA A 

VANIA TARCISIO B REGINA MILTON C M. CRISTINA RUBERLENE B 

GISLAINE OTÁVIO C SONIA TONINHO B NELCY CARLOS BM 

JULIANA ROMULO SRS JULIANA RICARDO SRS DONILZIA BRAGA SRS 

CLARET RUBENS A IVETE NELSON B RITA MARIA JOÃO B 

CLAUDIA BENILSON B LARISSA SAMUEL C VERONICA RODRIGO SRS 

SILVIA OSMAR BM MARISA MAURICIO B FRANCINETE EDUARDO A 

OLIMPIA GABRIEL C ANATÁLIA DIMAS SRS CLEUSA MARCOS C 

SONIA GILBERTO B SIRLENE L. HENRIQUE B CONCEIÇÃO CLEBER A 

   ROSILEI ANDERSON BM ZILDA ALCINO B 
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ORAÇÃO DA MANHÃ 

 
VINDE ESPIRITO SANTO! 

Ambientação: vaso de barro, flores, Bíblia, óleo 
perfumado, faixas: JUSTIÇA, PRUDENCIA,TEMPERANÇA E 

FORTALEZA; 

 

 

1.HINO: (Acolher  Nossa Senhora e a vela das ENS) 

HINO DO XI ENCONTRO INTERNACIONAL DAS ENS 
Frei Luiz Turra 

Refrão: 
Ousar o evangelho é ir além do programado! 
Ousar o evangelho é acolher o inesperado! 

 
É de Cristo testemunho, um casal que sabe amar. 

Ama em casa e nos caminhos, ama aquele que encontrar, 
pois o amor sempre revela outro amor muito maior. 

Proclamemos pela vida: “nosso Deus é o Deus amor!” 
 

Nas estradas onde andamos, há caídos a sofrer. 
O Deus vivo se revela, onde o amor vem socorrer. 
São casais samaritanos sempre abertos a servir, 
onde a vida mais precisa, onde a vida quer sorrir. 

 
Pelos campos e cidades, o evangelho é nossa luz. 
Ao encontro dos feridos, Jesus Cristo nos conduz. 
“Faze o mesmo”: cura e salva, na descida a Jericó, 

pois o mundo está doente, muita gente vive só. 
 

2.ORAÇÃO PENITENCIAL 

 ELE( Tg. 1, 2-.12) : “Meus irmãos, fiquem muito 
alegres por terem que passar por todo tipo de 
provações, pois vocês sabem que aprendem a 
perseverar quando sua fé é posta à prova. Mas é 
preciso que a perseverança complete a sua obra 
em vocês, para que sejam homens completos e 

autênticos sem nenhuma deficiência.Feliz o 
homem que suporta com paciência a provação! 
Porque, uma vez provado, receberá a coroa que o 
Senhor prometeu àqueles que o amam.” 

 

ELA: Perdoai-nos, Senhor, pelas vezes em que 
fomos causa de provação para com o outro, por 
não vivermos nosso matrimônio segundo vossos 
desígnios. Que vossa graça nos ajude a viver em 
harmonia e a perseverar na fé em Vós. Mesmo no 
meio das provações, ajudai-nos a viver com 
serenidade, na certeza de que estamos sendo 
cuidados por vós. Amém 

 

3. RECORDAÇÃO DA VIDA (DVD PE. Caffarel) 

REFLETINDO : QUAIS AS MAIORES BÊNÇÃOS 
DEIXADAS POR ESTE PROFETA? 
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4. REFRÃO MEDITATIVO: 

“A nós descei, divina Luz! A nós descei, divina 
Luz! E em nossas almas acendei o amor, o amor 
de Jesus! O amor, o amor de Jesus!” ( acende-se 
o fogo) 

Em dois coros: MAE, AJUDA-NOS A SER...LUZ 

 M.Não nos chamas a iluminar as sombras 
com frágeis velas 
protegidas dos ventos 
com as palmas da mão, 

H.nem a ser puros espelhos 
que refletem luzes alheias, 

cotizadas estrelas 
dependentes de outros sóis, 

M. que como amos da noite 
fazem brilhar as superfícies 
com reflexos passageiros 
ao seu bel prazer.                                     H.Tu nos ofereces 

ser luz desde dentro, 
M. corpos acesos 
com teu fogo inextinguível 
na medula do osso 

H. sarças ardentes 
nas solidões do deserto 

que buscam o futuro 
rescaldo de lar 

M. que congrega os amigos 
compartilhando pão e peixes 

H.  ou relâmpago profético 
que risque a noite 

tão dona da morte. 
 M.Tu nos ofereces 
ser luz do povo 
fogueira de Pentecostes 
na persistente combustão 
de nossos dias 
 

TODOS: acesos por teu Espírito, ser luz em Ti, 
que és a Luz,  fundido inseparavelmente nosso fogo 

com teu fogo. 
 

Benjamin Gonzalez Buelta sj 
padre jesuíta e poeta 

 

5. EVANGELHO : Gl 5, 22-23 

( Silêncio e  meditação) 

 6 .PRECES: SEQUÊNCIA DE PENTECOSTES 

H. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. 

M.Vinde, Pai dos Pobres, dai aos corações vossos sete 
dons. 

H.Consolo que acalma, hóspede da lama, doce alívio, 
vinde! 

M. No labor, descanso, na aflição, remanso, no calor, 
aragem. 

H.Ao sujo, lavai.Ao seco, regai. Curai o doente. 

M.Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei.. 

H.Enchei, luz bendita, chama que crepita o íntimo de 
nós. 

M. Sem  a luz que acode, nada o homem pode, 
nenhum bem há nele. 

H.Dai à vossa Igreja, que espera e deseja, vosos sete 
dons; 

M. Daí, em prêmio ao forte, uma santa morte, alegria 
eterna. Amém 

7.UNÇÃO com óleo perfumado:  quando fomos 
crismados, o bispo marcou nossa fronte com o 
óleo santo.Foi-nos dada uma missão: pelo 
exemplo , o “bom perfume” do amor, testemunhar 
Cristo aos nossos irmãos. Vamos reassumir este 
compromisso, em casal, com entusiasmo e alegria 
enquanto cantamos o Magnificat. 

8.CANTO  

Magnificat, Magnificat é o canto de amor. Minha 
alma engrandece a Deus, meu Salvador. 
1. Canta coração, alegre e feliz, com gratidão a 
Deus bendiz. (bis) 
2. Santo é seu nome que está em toda terra. Puro 
é seu amor que alegria encerra. (bis) 
3. Nossa união é o milagre de amor vindo de 
Jesus, o nosso Salvador. (bis) 
4. Deus é um Pai fiel, de ninguém esquece. 
Obrigado, Deus, ouve esta prece. (bis) 

9. CONCLUSÃO: O Deus do Amor confirme em nós 
os dons do seu Santo Espírito e nos dê a vida em 
plenitude!Amém!
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INTRODUÇÃO :  A BELEZA  DOS  SACRAMENTOS  

                   

 

http://oracoesdafecatolica.blogspot.com.br/2012/10/sacramentos.html 

 
O Batismo: 
 
O santo Batismo é o fundamento da vida cristã e a porta que abre o acesso aos demais sacramentos. Pelo Batismo 
somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus, tornamo-nos membros de Cristo, somos 
incorporados à Igreja e feitos participantes de sua missão (Concílio de Florença). 
 
O Batismo é um sinal indelével (que não se pode apagar). É necessário à salvação do indivíduo e, através dele, 
todos os pecados são perdoados: o pecado original e todos os pecados pessoais cometidos até aquele momento, 
bem como todas as penas desses pecados. No entanto, certas consequências temporais do pecado permanecem, 
como os sofrimentos, a doença, a morte ou as fragilidades ligadas à vida, como as fraquezas de caráter, a propensão 
ao pecado. 
 
Em caso de necessidade qualquer um pode batizar, desde que tenha a intenção de fazer o que faz a Igreja, e que 
derrame água sobre a cabeça do candidato dizendo: "Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo" 
(Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 1275 a 1284). 
 
A Confirmação (Crisma):  
 
Este Sacramento aperfeiçoa a graça batismal; é o sacramento que dá o Espírito Santo para enraizar-nos mais 
profundamente na filiação Divina, tornando mais sólido nosso vínculo a Jesus e à Sua Igreja. Como o Batismo, 
imprime um caráter indelével na alma do cristão, por isso só pode-se recebê-lo uma vez na vida. 
 
O rito é realizado através da unção com o Santo Crisma (óleo abençoado) na fronte do batizado. Normalmente é 
realizado pelo Bispo diocesano, mas pode ser realizado por sacerdotes sob a autorização dele (Código de Direito 
Canônico, cânon 882 e Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 1315 a 1321). 
 
A Eucaristia:  
 
É o Sacramento dos Sacramentos. É o coração e o ápice da vida da Igreja, pois nela Cristo associa Sua Igreja e 
todos os seus membros a Seu sacrifício de louvor e de ação de graças oferecido uma vez por todas na cruz a Seu 
Pai; por Seu sacrifício Ele derrama as graças da salvação sobre o Seu corpo, que é a Igreja. 
 
A Eucaristia é o memorial da páscoa de Cristo. Não "memorial" no sentido de lembrança mas, através dela, nos 
transportamos realmente ao Calvário no momento da entrega de Cristo. 
 
É Cristo mesmo que, através do sacerdote, oferece o sacrifício eucarístico. É também o mesmo Cristo que está 
realmente presente sob as espécies do pão e do vinho, que é a oferenda do Sacrifício Eucarístico. 
 
Apenas os sacerdotes devidamente ordenados (padres) podem presidir a Eucaristia e consagrar o pão e o vinho para 
se tornarem o corpo do Filho de Deus. 
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O corpo e o sangue de Cristo devem ser recebidos em estado de graça, ou seja, sem que estejamos manchados por 
pecados. Se alguém se vê em pecado é melhor que não comungue, pois quem toma o corpo e sangue de Jesus em 
pecado toma a sua própria condenação. Neste caso o fiel deve confessar-se antes de retornar ao banquete Santo. 
 
Através da comunhão do corpo e sangue do Senhor, os pecados veniais (leves) são perdoados e o fiel é preservado 
dos pecados graves. 
 
A Igreja lembra também que a visita ao Santíssimo Sacramento (Jesus presente no Sacrário numa comunidade perto 
de você) é uma prova de gratidão e de amor para com Cristo (Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 1406 a 1418). 
 

LIGADOS A DEUS PELA ORAÇÃO Pe. Henri Caffarel 
 
 

A santidade até há pouco parecia exigir a fuga do mundo, mas agora sempre mais reivindica seu lugar no mundo. 
Essa reconquista da natureza pela graça exige que a santidade esteja presente por toda a parte no mundo moderno. 
Aí está todo o problema: teremos santos leigos (santos... fique claro: homens totalmente entregues a cristo, 
habitados pela caridade, movidos pelo Espírito), operários, camponeses, industriais que sejam santos, políticos que 
sejam santos, artistas que sejam santos? 
A santidade, que vem a ser isso? Nada de definições abstratas. Mas um convite a olhar para modelos. E entre estes 
modelos, São Paulo. Desde logo percebemos que esse santo é um apaixonado de Cristo. Em cada página das cartas 
do apóstolo vemos borbulhar o seu amor por aquele que o conquistou depois de áspera luta. 
Essa é  a santidade cristã: um amor, esse amor pelo Cristo que devora o coração de Paulo. 
Qual o caminho para chegar até a santidade? Em primeiro lugar os sacramentos da Igreja e principalmente a 
Eucaristia. 
E existe um outro alimento, não menos necessário que a Eucaristia para o organismo espiritual do cristão: a Palavra 
de Deus. Nosso amor a Deus, para continuar vivo, exige fé viva, um conhecimento vivido. 
Contudo a Eucaristia e a Palavra de Deus não produzirão em nós seus efeitos vitais e transformadores a não ser que 
nossa alma esteja irrigada pela oração interior. 
 
 
 A Eucaristia tem um lugar central na vida cristã, mas não deve estar isolada dos outros elementos dessa vida cristã, 

alguns dos quais preparam-lhe o terreno, outros são a sua frutificação. Contentar-me-ei em mencionar três deles, de 

insubstituível importância: a cultura da fé, notadamente por um contato habitual com a Palavra de Deus; a oração - 

quero aqui falar da oração mental que alguns designam por meditação ou oração interior; e o amor ao próximo, um 

amor ao mesmo tempo vivo e eficaz. (Textos Escolhidos - Pe. Caffarel) 

 

 
A Conversão, ou Confissão, ou Penitência, ou Reconciliação:  
 
A Bíblia nos diz: "Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo; aqueles a quem perdoardes 
os pecados lhes serão perdoados; aqueles aos quais os retiverdes lhes serão retidos" (Jo 20,22-23). 
 
Como vimos, a Igreja possui a autoridade dada por Cristo de perdoar ou não os pecados dos fiéis. Claro, a Igreja 
jamais deixa de perdoá-los, pois não existe para condenar, mas para salvar os filhos de Deus. 
 
Quem peca fere o amor de Deus. Além disso, o pecado sempre gera consequências físicas, ou seja, algum mal à 
Igreja e/ou ao mundo inteiro. Para repará-las as indulgências podem ser conquistadas para si mesmo ou para as 
almas do Purgatório (onde as almas se purificam antes de entrar no céu). Elas podem ser obtidas rezando-se o terço, 
fazendo meia hora de adoração ao Santíssimo Sacramento e rezando-se um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória 
ao Pai ao Santo Padre, o Papa. 
 
Para confessar-se é preciso que se esteja arrependido, se mencione os pecados a um sacerdote (padre), por piores 
que sejam, pois jamais seremos condenados por eles, e a vontade de cumprir a penitência dada por ele (sacerdote) 
para a reparação dos pecados confessados. 
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É sempre importante, antes de se confessar, fazer um cuidadoso exame de consciência, procurando lembrar-se de 
todos os pecados cometidos desde a última confissão. Para este fim é útil a leitura dos dez mandamentos de Deus 
e/ou do Sermão da Montanha (Mateus, dos capítulos 5 ao 7)(Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 1485 a 1498). 
 
 
A Unção dos Enfermos:  
 
Este sacramento confere uma graça especial ao cristão doente, portador de doença que lhe ofereça perigo de morte, 
ou ao idoso. 
 
Somente o Bispo ou os sacerdotes estão autorizados a empregar este sacramento (Código de Direito Canônico, 
cânon 1003). É utilizado óleo consagrado pelo Bispo ou, em caso de urgência, consagrado pelo próprio sacerdote. 
 
Unge-se as mãos e a fronte do doente e pede-se uma graça especial ao fiel. 
 
Ao empregar-se este sacramento, todos os pecados do fiel são perdoados, caso o doente não possa obtê-lo pelo 
sacramento da Penitência. Também é restabelecida a saúde, se isso convier à salvação espiritual. Garante-se 
também a preparação para a passagem a vida eterna (Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 1526 a 1532). 
 
A Ordem:  
 
São Paulo diz a Timóteo, seu discípulo: "Eu te exorto a reavivar o dom de Deus que há em ti pela imposição de 
minhas mãos" (2Tm 1,6). A Tito ele dizia: "Eu te deixei em Creta para cuidares da organização e ao mesmo tempo 
para que constituas presbíteros em cada cidade, cada qual devendo ser como te prescrevi" (Tt 1,5). 
 
Os fiéis da Igreja possuem o chamado "sacerdócio comum", que é uma participação no sacerdócio de Cristo. 
 
No entanto, a Igreja necessita do sacerdócio ministerial, aquele cujos ministros sagrados recebem um poder sagrado 
para o serviço dos fiéis. 
 
Esse sacramento pode ser dado somente a homens, sendo que apenas aos solteiros pode ser conferido para o 
presbiterado (padres e posteriormente Bispos, se assim for a vontade de Deus). Os casados podem recebê-lo e 
tornarem-se diáconos, que são aqueles que auxiliam o Bispo e o sacerdote. Não recebem o sacerdócio ministerial, 
mas a ordenação lhes confere funções importantes no ministério da Palavra, do culto divino, do governo pastoral e do 
serviço da caridade, tarefas que devem cumprir sob a autoridade pastoral de seu Bispo. 
 
Este sacramento é conferido pela imposição das mãos, conforme era feito pelos Apóstolos e é seguido por uma 
solene oração consecratória. 
 
Este sacramento também imprime um caráter indelével. É conferido pelo Bispo (Catecismo da Igreja Católica, 
parágrafos 1590 a 1600). 
 
O Matrimônio (sacramento):  
 
Este Sacramento significa a união de Cristo com a Igreja. Concede aos esposos a graça de amarem-se com o 
mesmo amor com que Cristo amou Sua Igreja; a graça do sacramento leva à perfeição o amor humano dos esposos, 
consolida sua unidade indissolúvel e os santifica no caminho da vida eterna (Concílio de Trento). 
 
Ao contrário do que muitos pensam, quem celebra o casamento são os noivos. O ministro presente é uma 
testemunha da Igreja. O Matrimônio baseia-se no consentimento dos contraentes, isto é, na vontade de doar-se 
mútua e definitivamente para viver uma aliança de amor fiel e fecundo. 
 
Este Sacramento é indissolúvel. Quando o casal se separa na lei dos homens, permanecem casados na lei de Deus 
e um novo relacionamento ou um novo casamento civil leva ao pecado de adultério. Neste caso a pessoa que assim 
procede não se deve sentir excluída da Igreja. Apenas não poderá ter acesso à comunhão eucarística (corpo e 
sangue de Cristo). 
 
Há casos em que a Igreja reconhece que um casamento não foi selado por Deus. Não que a Igreja cancele o 
Matrimônio, não é isso. Ela apenas, através de provas, chega à conclusão que os cônjuges não estavam maduros 
espiritualmente no momento do casamento e, por este motivo, esse jamais fora válido. Dúvidas quanto à nulidade do 
casamento devem ser levadas a um tribunal eclesiástico (Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 1659 a 1665). 
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 A - ESPIRITUALIDADE DOS LEIGOS E LEIGAS   

 
DOCUMENTO 62 - CNBB 

O que é Espiritualidade? 

 
 
"6. FORMAÇÃO, ESPIRITUALIDADE E ORGANIZAÇÃO 
 
175.  A eficaz atuação dos leigos na evangelização exige profunda e séria preparação, com a finalidade de favorecer 
o amadurecimento e o exercício da liberdade e dos carismas. O leigo necessita, igualmente, de vida interior e espírito 
de responsabilidade. Isso supõe formação espiritual adequada, tanto mais que o ambiente cultural da sociedade atual 
frequentemente é orientado em sentido contrário aos valores cristãos. É portanto necessário criar condições para que 
os leigos católicos encontrem mais facilmente os caminhos da descoberta e do aprofundamento de uma 
espiritualidade cristã, baseada na oração pessoal e comunitária, na leitura da Bíblia e na vida sacramental, 
capaz de sustentá-los em sua atuação no mundo - na realidade da família, da educação, do trabalho, da ciência, da 
cultura, da política, dos compromissos sociais e civis - para testemunhar o Evangelho e transformar a sociedade. 
 
ESPIRITUALIDADE DO CRISTÃO 
 
176. A espiritualidade de leigos e leigas é, antes de tudo, o caminhar nas estradas da vida, com Cristo, no vigor 
do Espírito Santo, ao encontro do Pai, construindo seu Reino. Os discípulos e discípulas de Jesus hoje são 
como os discípulos de Emaús: pessoas a caminho, desalentadas, mas que encontraram um desconhecido que as 
acompanha e faz arder-lhes o coração, enquanto lhes fala das Escrituras. Quando solicitam que permaneça com 
eles, finalmente o reconhecem no gesto de partir o pão. Depois deste reconhecimento, voltam para anunciar aos 
outros: "Aquele que morreu está vivo!". 
 
177. Hoje, como naquele tempo, as pessoas que se sentem chamadas, "vocacionadas" ao seguimento de Jesus, 
desinstalam-se, entram na caminhada, para fazer a experiência de sua presença e permanecer unidas a Ele, à sua 
palavra, ao seu amor e, então, partir para anunciá-lo ao mundo. Por isso, a espiritualidade do seguimento é 
fundamental para a vivência cristã. O Espírito ensina-nos o verdadeiro seguimento de Jesus e suscita hoje uma 
espiritualidade mais integrada, onde todas as dimensões humanas são contempladas: a corporeidade, a 
afetividade, a emoção, a racionalidade, a criatividade e a sociabilidade. 
 
178. Os discípulos de Emaús caminharam junto com Jesus, experimentaram sua presença, acolheram o sentido da 
cruz e regressaram à comunidade, animados e encorajados. Esse encontro com Jesus é experiência do Mistério que 
nos circunda e envolve, que aquece os corações, que seduz as pessoas, proporcionando um sentido novo às nossas 
vidas. A paixão por Jesus nos leva a viver a compaixão, a solidariedade e a fazer da partilha fraterna nosso estilo de 
vida. 
 
179. A espiritualidade não é "uma parte da vida, mas a vida inteira guiada pelo Espírito" de Jesus. "Entre os 
elementos de espiritualidade que todo cristão deve assumir como próprios, destaca-se a oração. A oração o levará, 
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aos poucos, a ver a realidade com um olhar contemplativo, que lhe permitirá reconhecer a Deus em cada instante e 
em todas as coisas; de contemplá-lo em cada pessoa; de procurar cumprir sua vontade nos acontecimentos". 
 
180. A espiritualidade não afasta da vida cotidiana. Especialmente leigos e leigas devem buscar a santidade 
dentro de suas próprias condições de vida. É o que ensina o Concílio Vaticano II. Após ter afirmado com vigor a 
vocação de todos os fiéis à santidade, a Constituição Lumen Gentium propõe alguns itinerários espirituais não 
apenas a ministros e consagrados, mas também aos esposos e pais, aos trabalhadores, aos pobres, aos sofredores, 
aos perseguidos pela justiça, concluindo: "Todos os fiéis santificar-se-ão dia-a-dia, sempre mais, nas diversas 
condições da sua vida, nas suas ocupações e circunstâncias, e precisamente através de todas essas coisas, 
desde que as recebam com fé das mãos do Pai celeste, e cooperem com a vontade divina, manifestando a 
todos, no próprio serviço temporal, a caridade com que Deus amou o mundo". 
 
181. A convivência cotidiana em família é o espaço primeiro para viver esta espiritualidade, procurando confrontar a 
própria vida com a vida e as opções de Jesus de Nazaré, que "passou fazendo o bem", numa atitude de total 
abertura ao Pai e aos irmãos. Certamente, a experiência da família embebida desta espiritualidade será diferente. A 
vivência de relações igualitárias, promotoras de respeito à dignidade e às diferenças, possibilitará um real diálogo e 
participação de todos os membros, criando desta forma possibilidades para uma inserção criativa e crítica na 
sociedade. 
 
182. O Papa Paulo VI denuncia a gravidade da ruptura entre fé e vida, entre evangelho e cultura. João Paulo II 
convida os leigos e leigas a estabelecerem a unidade de vida, sustentada pela espiritualidade. "Não pode haver 
na sua existência duas vidas paralelas: por um lado, a vida chamada ‘espiritual’, com seus valores e exigências; e, 
por outro, a chamada vida ‘secular’, ou seja, a vida da família, do trabalho, das relações sociais, do empenho político 
e da cultura. [...] Toda atividade, toda situação, todo compromisso - como, por exemplo, a competência e a 
solidariedade no trabalho, o amor e a dedicação na família e na educação dos filhos, o serviço social e político, a 
proposta da verdade na esfera da cultura - são ocasiões providenciais de um contínuo exercício da fé, da esperança 
e da caridade". Leigos e leigas fazem do fogão, do torno, da cátedra, da enxada, do bisturi... verdadeiro altar. 
Imersos no mundo do trabalho, encontram inspiração no testemunho de Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro e em 
Maria servindo a prima Isabel. 
 
183. Maria, "a primeira entre os humildes e os pobres do Senhor", a primeira discípula de Jesus, nos orienta no 
seguimento de seu Filho, integrando a docilidade ao Espírito e o serviço generoso às irmãs e irmãos. Os 
acontecimentos eram, por ela, considerados à luz da própria experiência, da Palavra de Deus, da atenção à vida e à 
história. Exemplo disso é o Magnificat onde louva e bendiz a Deus pelas maravilhas que Ele realizou na sua vida, na 
vida do seu Filho e na vida do seu povo. Discípulos e discípulas hoje reconhecerão que Maria é modelo de reflexão 
sobre a vida à luz da fé. Mulher corajosa, que disse sim a Deus e não às injustiças, ao proclamar que Deus é 
vingador dos humildes e dos oprimidos e derruba do trono os poderosos. Mulher forte, "que conheceu de perto a 
pobreza, o sofrimento, a fuga e o exílio - situações estas, que não podem escapar à atenção de quem quiser 
secundar, com espírito evangélico, as energias libertadoras do homem e da sociedade". 
 
 
184. A espiritualidade do seguimento de Jesus, vivida por suas testemunhas – mártires, místicos e simples fiéis - 
impressiona e inspira a vida e a prática de muitos cristãos e cristãs,  na busca de ser presença solidária à dor dos 
mais sofridos e procuram estar atentos aos sinais dos tempos, que desafiam a uma presença qualitativamente 
distinta na sociedade. 
 
185. Nessa perspectiva, valorizem-se as experiências já adquiridas, promova-se o intercâmbio entre pessoas e 
grupos que estão em busca de uma nova espiritualidade, facilite-se o acesso às fontes da grande tradição espiritual 
cristã, criem-se ou reorganizem-se centros de estudo e de vivência espiritual." 
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PE. CAFFAREL - FUNDADOR DAS ENS 

Henri Caffarel (1903-1996) foi, segundo o Cardeal Lustiger, Arcebispo de Paris, "um profeta do século XX. Foi, desde 

a sua juventude, um homem arrebatado por Deus e que disse sim à ascendência divina. Sua vida se orienta a partir 

de março de 1923, quando "encontra" Cristo: será sacerdote, para levar os homens e as mulheres de sua época a 

fazer a experiência de Deus, como ele mesmo a fizera. Funda as Equipes de Nossa Senhora e a revista L'Anneau 

d'Or para ajudar os casais a caminhar rumo à santidade no seu casamento e por meio dele. Funda também o 

Agrupamento Espiritual das Viúvas para revelar-lhes que o amor é mais forte que a morte. Lança os Cahiers sur 

L'Oraison e anima Semanas de Oração em Troussures, para ensinar a todos a ciência e a arte da oração interior, 

preparo para entrar totalmente no projeto de Deus e trabalhar por seu Reino. Além dos movimentos que fundou, 

deixou numerosos livros destinados a suscitar "buscadores de Deus", esse Deus que amou e serviu com paixão.  

(Henri Caffarel - Um Homem arrebatado por Deus - Jean Allemand 

 

 

O QUE É ESPIRIITUALIDADE ? 

A espiritualidade é a ciência que trata da vida cristã e dos caminhos que levam ao seu pleno desenvolvimento. 

Ora, a vida cristã integral não é só adoração, louvor, ascese, esforço de vida interior, mas também serviço de Deus 

no lugar designado por Ele, na família, na profissão, na sociedade... Desta forma os casais que se agrupam para se 

iniciarem na espiritualidade, muito longe de procurarem a maneira de se evadirem do mundo, esforçam-se por 

aprender como, a exemplo de Cristo, servirão a Deus em toda a sua vida e em pleno mundo. 

 (Pe. Caffarel) 
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“A tua promessa me faz viver”. ( Sl 119,50) 

Comentando este mesmo Salmo,  

Santo Ambrósio afirma que  

“a Palavra de Deus  

é a substância vital da nossa alma;  

ela a alimenta, apascenta e governa;  

não existe outra coisa que possa fazer  

com que a alma do homem viva,  

a não ser a Palavra de Deus”. 
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B - A ESPIRITUALIDADE CRISTÃ NA FAMÍLIA. 
http://presentepravoce.wordpress.com/2014/07/10/a-espiritualidade-crista-na-familia/ 

 
A Espiritualidade é um componente Permanente na vida do Cristão,  Seja ele um Jovem solteiro, Casado ou Consagrado ao Sacerdócio 

 
 

 
 

No quinto capítulo da “Lumen Gentium“, lemos o título:“VOCAÇÃO UNIVERSAL À SANTIDADE”. 
 
Quer dizer, ser santo não é um privilégio dos monges ou de uma elite, mas é algo destinado a todo e qualquer 
batizado e a tantos outros que nem são cristãos. “Todos os que, movidos pelo Espírito de Deus, obedecem a voz do 
Pai e adoram a Deus Pai em espírito e verdade, cultivam nos vários gêneros de vida e ofícios uma única 
santidade”. (Lumen gentium, 41) 
 
No nº 56 da “Familiaris Consortio” lê-se: 
“Cumprindo à energia do sacramento, a própria missão conjugal e familiar, penetrados do espírito de Cristo que 
impregna toda a sua vida de fé, esperança e caridade avançam sempre mais na própria perfeição e mútua 
santificação e cooperam assim juntos para a glória de Deus”. 
 
Jesus falou: “sede perfeitos, assim como vosso Pai celeste é perfeito” (Mt. 5,48) e são Paulo lembra-nos o seguinte: 
“esta é a vontade de Deus: Vossa santificação” (Ts. 4,3). Também escreveu que Cristo amou a Igreja como se fosse 
sua esposa, a fim de santificá-la. Todos os fiéis cristãos são chamados à santidade e à perfeição da caridade. A 
passagem de imperfeitos para perfeitos se dá sempre a partir do amor (Fl. 3,12). 
 
Durante muitos séculos foi pensado que só os consagrados e os religiosos estivessem obrigados a seguirem e a 
viverem os preceitos evangélicos, mas o Evangelho é para ser vivido por todos os cristãos. Devemos testemunhar 
Cristo pobre, humilde, carregado com a cruz. Os casados não imitam um estilo de santidade que funciona para os 
monges e religiosos. Os casados devem se ajudar mutuamente a conservar a graça no decurso de sua vida. 
O marido tem a responsabilidade de ajudar a sua esposa a se salvar e vice-versa. Cada cônjuge tem o direito de 
receber o apoio, a inspiração e a motivação necessários para alcançar a vida eterna. 
 
Assim, todos os cristãos, nas condições, ofícios ou circunstâncias de sua vida, e através desse tudo, dia a dia mais 
se santificarão se, com fé, tudo aceitam da mão do Pai. 
Os cristãos, diz o Concílio Vaticano II são convidados e obrigados a procurar a santidade e a perfeição no seu próprio 
estado de vida.O amor é o que dá sentido à vida, o que dá sentido ao casamento. A maior garantia para que o amor 
dos cônjuges não desapareça, mas ainda se torne mais profundo, mais verdadeiro através dos anos é estar o casal 
constantemente em busca da sintonia entre seu projeto fundamental de vida e o projeto de Deus, fonte de toda a vida 
para nós.Somos missionários. O que sustenta esse nosso trabalho missionário é a experiência de Deus, ou seja, 
a espiritualidade. 
 
A oração, esse relacionamento do ser humano com o seu Deus, está profundamente inscrita no coração de cada um, 
na forma de um desejo da criatura de encontrar-se com seu Criador, do filho querendo comunicar-se com o Pai. O 
batizado, à medida que vai crescendo na Igreja, recebe o apoio da comunidade nessa busca, por meio das liturgias, 
dos sacramentos, dos momentos reservados para esse encontro com Deus. 
Uma das dificuldades que o cristão encontra quando casa, é a insegurança que sente diante dessa nova criatura de 
Deus que é o casal. Ao mesmo tempo em que cada um é chamado a conservar uma profunda identidade individual, o 
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matrimônio busca fundir numa nova personalidade, numa nova espiritualidade, num novo ser muitas características e 
atitudes que passam a ser dois. 
 
Assim, além do encontro individual do marido e da mulher com Deus, a nova criatura – o “ser-casal” – também tem 
necessidade de comunicar-se com Ele. E isso também será levado mais tarde, quando os filhos virão complementar 
essa unidade de amor e vida que é a família. 
 
 
O QUE É ESPIRITUALIDADE?  

 
Como estar em sintonia com Deus nosso Criador, fonte de Amor, num mundo de tanta violência, tão agitado, de 
tantas exigências? Busca-se a resposta nas diversas maneiras de expressão da fé, às quais damos o nome de 
espiritualidade.A palavra espiritualidade vem do latim spiritus (espírito, alma, vida, sopro de vida). 
Por espiritualidade entendemos ao mesmo tempo um determinado tipo de experiência e santidade cristãs, piedade 
ou vida espiritual. 
 
Cada cristão é chamado a unir-se a Cristo, à configurar-se com Cristo. Neste sentido pode se dizer que existe uma 
única espiritualidade cristã. Mas como são diferentes os estilos de vida, há consequentemente diversas formas de 
espiritualidade. Os casados não se santificam do mesmo modo que os religiosos. 
 
É sentida por todos a necessidade de uma força interior para sustentar nossas lutas do dia a dia. Nossa única tarefa 
será abrir nosso coração, nossa mente, para que Deus possa agir livremente em nós. Quando se dá espaço para 
Deus, Ele realiza infinitamente mais do que se pode imaginar. 
 
 Sabemos que estar em sintonia com Deus é graça, é dom, mas criar espaço para Ele em nós, é desafio e depende 
unicamente de nós.O tempo que dedicamos a uma determinada coisa, nos mostra, em geral, o quanto ela nos vale. 
Achar tempo para Deus. De tanto nos entregarmos a preocupações deste mundo, deixamos cada vez menos espaço 
para Deus. Tirar os entulhos do nosso coração, da nossa mente, para que Deus possa agir, é tarefa de cada dia, é 
uma tarefa constante. 
 
O conhecimento pessoal é fundamental para uma espiritualidade sólida. Como edificar o Templo de Deus em nós se 
as bases humanas estão doentes, frágeis, estragadas por tantas preocupações inúteis. É preciso reconstruir a base 
humana, o “eu” profundo, e só assim, será possível estar disponível para Deus e os irmãos. 
 
Espiritualidade é o modo pelo qual buscamos conhecer, interpretar, discernir a vontade de Deus em nós, em nossa 
vida e a nossa resposta no caminho da santificação. No caminho para a santidade vamos nos transformando e toda 
transformação é evolutiva e muito lenta. Não há saltos, há passos… Espiritualidade é viver sob a ação do Espírito 
Santo acolhendo suas inspirações e colocando-as em prática. Às vezes se cria um quadro mental e se diz que Deus 
quer isso… È preciso trabalhar… Se eu não fizer, Deus não vai fazer em meu lugar. 
 
A vida espiritual autêntica não dispensa o bom senso, a racionalidade, a coerência de comportamento e se 
harmoniza com as exigências fundamentais do ser humano considerado em suas situações concretas. 
A verdadeira espiritualidade engloba todos os aspectos da vida. Ela integra na própria vida espiritual todos os 
elementos que compõem a trajetória humana. 
 
 
A VIDA ESPIRITUAL EVOLUI 
 
 
 
A vida evolui, isto é, não se fixa em um momento, não se repete. Ela se renova e gera novas consequências. 
Estagnar é condenar a vida e condenar a espiritualidade. Evoluir significa variar conservando o mesmo sentido, 
permanecendo na mesma direção e mantendo os objetivos. 
 
 Essa evolução passa por diferentes etapas em que diversificadas são as expectativas, novos os compromissos, 
outras são as solicitações internas, a distribuição do tempo varia, o lazer de ontem não mais satisfaz, o trabalho 
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adquire um novo sentido; as satisfações, as frustrações, os conflitos e os desafios de amanhã serão diferentes dos 
de hoje.Tudo isso conta na espiritualidade. 
 
Essa evolução não é uniforme e nem sempre previsível. Há muitas surpresas no caminho, por mais que estejamos 
preparados e as tenhamos previsto como prováveis. Uma verdadeira espiritualidade ajuda a família a viver o 
imprevisível e juntos, confiantes, caminhar para frente. O cristão não pode ficar parado na etapa infantil de sua fé. Ele 
é chamado a tornar-se adulto em Cristo e crescer na sabedoria divina (1Cor 13,11). 
 
 
PRINCÍPIOS E ATITUDES 
 
 
 
Apresentaremos aqui não um modelo teórico de espiritualidade familiar a ser seguido, mas ofereceremos uma 
pequena pedagogia para ajudar o casal e a família a viver, na realidade, às vezes difícil, o seu dia a dia no Espírito. 
Trata-se de buscarem juntos, em família, uma convergência profunda, deixando-se todos eles, conjuntamente, levar-
se pelo Espírito de Deus. 
 
A espiritualidade sendo o caminho para Cristo que cada cristão inicia a partir de seu batismo permite conhecer Jesus 
intimamente. Vamos conhecê-lo através da Palavra e fazer uma experiência com Ele. Pode-se criar uma cena de 
nossa vida que temos certeza de que Deus falou conosco. Recompor a cena. Coloque Jesus nessa cena.Estando 
com Jesus, capte as atitudes de Jesus e imagine o seu dia como Jesus estivesse vivendo a cena com você. Vá 
copiando os seus traços, suas atitudes. Contemplar Jesus para depois fazer como Ele. Não se deve esperar 
resultado imediato, este virá com o tempo. A configuração de Jesus leva tempo. 
 
A pergunta: “Que faria Jesus no meu lugar”? Pode nos ajudar muito em nossas atitudes para enfrentar um problema, 
dar um conselho, ou repreender um filho.Na espiritualidade conjugal, o homem e a mulher decidem copiar os traços 
de Jesus juntos.Pode um casal ampliar sua espiritualidade conjugal e vivê-la em espírito de família? Pode uma 
família composta de tantas pessoas diferentes dar à sua vida uma mesma orientação ter um mesmo “espírito” 
deixando-se todos guiar juntos pelo Espírito de Cristo? 
 
Como uma pessoa é única e irrepetível, cada membro da família pode ser completamente diferente dos outros 
membros, e assim não há um padrão. Cada família cristã pode e será provavelmente diferente das outras famílias 
cristãs. Cada família será única e irrepetível. Porém a espiritualidade não pretende oferecer um modelo, fazer viver a 
partir de um espírito, do Espírito. E isso sim pode ser comum, ainda que as opções de vida, o caminhar de cada um, 
as metas propostas em cada etapa sejam diferentes. 
 
Todos nós conhecemos famílias, onde os filhos são, às vezes, completamente opostos, porém nas quais se nota um 
certo “ar de família”. Existe uma certa pedagogia básica de sua vida de família que os marcou para sempre e que irá 
marcar também uma nova família se eles mais tarde virem a formar. 
Quando falamos de filhos, não relegamos os casais sem filhos que também são fecundos, que também são família, 
pois criam algo novo com o seu amor recíproco e podem viver o seu amor conjugal com um coração de família aberto 
aos outros. 
 
O projeto de uma espiritualidade familiar tropeça em nossas fraquezas pessoais, no peso de nossa incoerência, na 
inércia do mundo. E não pode ser mais do que uma meta para a qual já tendemos, um caminho que nunca 
percorremos totalmente. O que Deus nos pede é que o desejemos sempre, que oremos e esperemos. É necessário 
ter muita paciência, perseverança e esperança. 
 
Hoje se semeia, amanhã germina e só depois de muitos meses se colhe. Lembremo-nos da obstinada perseverança 
que a criança tem para aprender a andar. Não desiste porque cai, não uma, mas muitas vezes. Só a paciência dá a 
dimensão do profundo sentido da esperança. A caminhada para a glória e a santidade se faz com paciência. 
 
Sabemos que o grande sacrifício que domina a história da humanidade é o sacrifício de Cristo na cruz. Na cruz Cristo 
não se contentou em oferecer seu corpo em seu nome, mas fê-lo em nome de todos os homens, ainda que, naquele 
momento, nem todos os homens estivessem ali. 
 
Em cada Eucaristia, Cristo nos pede para ratificar o que Ele ofereceu naquele momento, seu corpo seu sangue. E 
cada um de nós associa-se a esse sacrifício, dizendo em nosso interior: “Deus meu eu te ofereço o corpo e o sangue 
do teu Filho em sinal da oferta de mim mesmo”. Essa oferta de si mesmo não termina quando a missa acaba. É uma 
oferta de si mesmo na vida; na vida pessoal, na vida conjugal, na vida de família e lembre-se 
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CASAL CRISTÃO 

 
  

Disse Deus: casal cristão, és o meu orgulho e a minha esperança. 

Quando criei o céu e a terra, e no céu os grandes luminares, vi nas criaturas vestígios de minhas 

perfeições, e vi que isso era bom.  

Quando cobri a terra com seu manto de campos e florestas, vi que isso era bom.  

Quando criei os incontáveis animais segundo a sua espécie, contemplei nesses seres vivos e pululantes 

um reflexo de minha vida transbordante, e considerei que isso era bom. 

De toda a minha criação subia então um grande hino solene e jubiloso, celebrando a minha glória e as 

minhas perfeições. 

Contudo, em lugar algum via a imagem do que era a minha vida, a mais secreta, a mais fervorosa. 

Então senti brotar a necessidade de revelar o que havia de melhor em mim: foi essa a minha mais bela 

invenção. 

Foi assim que te criei, casal humano, "à minha imagem e semelhança", e vi que isso era muito bom.  

No meio desse universo em que cada criatura canta a minha glória, celebra as minhas perfeições, por fim 

surgira o amor para revelar o meu Amor. 

Casal humano, minha criatura bem amada, minha testemunha privilegiada, entendes por que és para mim 

a mais cara de todas as criaturas, percebes a imensa esperança que ponho em ti! 

És portador da minha fama, da minha glória, és para o universo o grande motivo de ter esperança... 

porque és o amor.                          

Henri Caffarel - Um homem arrebatado por Deus - Jean Allemand 
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É “palavra produtiva”: 

“ele mandou e foram criados” (Sl 148,5). 

 Ao falar, Deus cria. 

(...) O Deus bíblico é um Deus que fala. 

Trata-se evidentemente  

de um falar diferente do humano,  

um falar aos ouvidos do coração.  

Deus fala como escreve!  

Ele próprio o afirma expressamente 

 Por meio do profeta Oseias, 

 falando de Israel como de uma esposa infiel:  

“Pois, agora, eu é que vou seduzi-la, levando-a  

 para  o deserto  e  falando-lhe  ao coração” ( Os 2,16) 
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C- “JESUS CRISTO RESSUSCITADO É NOSSA ÚNICA ESPERANÇA” 
 

Urge que tentemos descobrir na vida os sinais de esperança, que nos indica que o Espírito de Deus acompanha a 
história.Ele não pode deixar que apenas o mal triunfe. Sabemos que existe corrupção, um grande relativismo quanto 
aos valores morais, individualismo, materialismo e intolerância, etc; porém não queremos ser como os cegos e os 
surdos de que fala o evangelho que “olharam mais não viram” e não chegaram a reconhecer os sinais da Boa Nova, 
não souberam ver o Cristo que atravessou suas vidas. 
 
Em muitos setores da sociedade, em muitos jovens há atitudes de solidariedade incríveis. Em casais mais idosos, 
entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, há relações de grande fraternidade, de grande abnegação e de grande 
fidelidade. Há um desejo crescente de preservar a natureza. Em todos os lugares há pessoas extraordinárias que 
vivem simplesmente com base na bondade. Em tantos lugares obscuros há pessoas de Igreja entregando suas vidas 
pelos outros.Há tantas coisas boas para ver e imitar. 
 
Aprendamos a escutar o nosso coração para podermos falar de nossas opções de fé, não a partir da teoria ou de 
princípios abstratos, mas a partir de nossa experiência feita reflexão. Lembre-se como discípulos de Cristo o fruto é o 
Amor.Jesus não quer uma adesão de servos que obedecem a um senhor mas quer uma adesão de amigos. Jesus é 
o amigo que dá a vida pelos amigos.Temos que dar razão a nossa esperança.Dizer o bem é saber dar razão a nossa 
esperança, em primeiro lugar perante nossos filhos, e depois perante os demais. 
 
Saber dar a razão do porquê agimos de determinada maneira e não de outra, porque escolhemos essa ou aquela 
atitude e nos negamos a seguir outra, porque somos fiéis, porque continuamos a ser crentes praticantes. Não porque 
assim manda a Igreja, nem porque sempre foi assim. Temos que escutar o coração para podermos falar de nossas 
opções de fé, não a partir de teoria ou de princípios abstratos, mas a partir de nossas experiências com Jesus Cristo. 
Temos que aprender a pensar nossa vida, a olhar para trás e a ver as mãos do Senhor sobre nossa vida. 
 
Acolher com o coração ao filho cuja atitude desaprovamos a partir da fé, com humildade, com simplicidade e 
não aceitando qualquer coisa. Calar-se, pensar inclusive que talvez estejamos errados e deixar-nos arrastar pelas 
últimas correntes de opinião, não é atitude correta de pais cristãos. A partir da fé, devemos também escutar. Os filhos 
nos educam, nos revelam nossas incoerências. Nos dão razão para termos esperanças, embora a vida esteja repleta 
de momentos e circunstâncias nas quais nos sentimos partidos. 
 
• A CURA 
 
Descobriremos nossas feridas e as de nossa família ao deixar que os verdadeiros sentimentos, inclusive os negativos 
aflorem Se só falarmos com frases feitas, com lugares comuns, se dizemos coisas, porém não nos dizemos, será 
difícil que o casal cresça, que nossos filhos nos falem de sua verdade mais íntima, de suas feridas e de seus medos. 
Reconhecer o que se passa, defini-lo, já é um primeiro passo para se curar. Descobriremos nossas feridas, as de 
nossos filhos, as de nossa família e as curaremos com o carinho e a valorização, sabendo no entanto, que seremos 
curados mais profunda e realmente pelo sacramento do perdão. 
 
Há muitas coisas dolorosas que atingem a muitas famílias cristãs, tais como: 
- Os filhos vão viver com seus parceiros, sem casar-se, incomodam-nos, porém não vamos cortar laços. 
- Separam-se e nos deprimem, porém estamos ao lado. 
- Saem de casa e os esperamos. 
- Caem na droga e nos dilaceram de dor, porém não os abandonamos. 
Temos que perdoar para sermos perdoados, curar para sermos curados e encontrar novas formas e modos de amar. 
Sem amor a família não pode viver, crescer e aperfeiçoar-se como comunidade de pessoas. Deus é amor, Deus e 
seu Filho formam uma unidade. Aprendamos, pois, a amar com Jesus Cristo, com sua vida com seu Evangelho. 
 
• A COMPAIXÃO 
 
Que o sofrimento não nos separe, não nos empobreça, não destrua nossa família. Se a dor não nos encerrar em 
nós mesmos, se conseguirmos vivê-la unidos à cruz de Cristo, se não apagar em nós a ternura, surge dela uma 
maturidade misteriosa, uma solidariedade mais humana e uma compreensão mais profunda. 
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Em vez de, simplesmente justapor nossas solidões, nossas angustias, nossas penas, ficarmos em silêncio, fechar as 
portas dos nossos quartos, isolarmo-nos, podemos viver nosso sofrimento unido ao sofrimento dos outros membros 
da família, solidários com aquele que passa por momentos difíceis. 
 
Em tempo de crise deve prevalecer o espírito de oração. A crise não deve interromper o diálogo com Deus, pelo 
contrário, intensificar mais a vida de oração, os sacramentos e a contemplação de Palavra de Deus. 
 
É muito mais cômodo não ver, não pensar “isto não pode acontecer com os nossos filhos”.Independentemente dos 
sentimentos agradáveis ou desagradáveis, o que importa é nossa decisão de amar. Isso se manifesta nas ações 
concretas e não nos sentimentos. 
 
• A FORÇA INTERIOR 
 
A vida de família exige muita energia, muita disponibilidade para a abnegação. A vida de família é o reino do 
imprevisto, e rompe qualquer acomodação, qualquer rotina. É preciso estar sempre dispostos a mudar os nossos 
planos. É preciso estarmos dispostos a saber acolher o inesperado. Não é possível fazer tudo isso com ânimo, com 
fortaleza, se não recorremos a nossa força interior que somente Deus pode nos dar. 
 
Quando bebemos dessa fonte na oração, quando nos deixamos inundar por ela, quando deixamos que trabalhe o 
Espírito de Deus que habita no mais profundo de nós, o quebra cabeça de nossa vida ordena-se em clareza e 
confiança. Continuará partindo-se o coração e esgotando-se o corpo, porém no mais profundo haverá um espaço de 
calma que manterá firme o leme de nossas opções. 
 
Faremos, talvez, as mesmas tarefas intermináveis e incansáveis, enfrentaremos os mesmos sofrimentos, porém 
a segurança de nos sentirmos habitados nos sustentará. 
 

 
• A ORAÇÃO EM FAMÍLIA 
 
A fé é um dom de Deus. O que podemos fazer é criar as condições necessárias para que esse encontro se produza. 
Não se trata de transmitir aos filhos a ideia de Deus, mas sim de realizar, juntos, a experiência da presença do amor 
de Deus. Somente podemos conhecer a Deus a partir do coração, a partir da relação interpessoal profunda com 
Cristo, através da oração, da escuta de sua Palavra, dos sacramentos. 
 
Para a oração em família são importantes: 
- Que em nossa família o “diálogo” seja uma realidade. 
- Que Deus seja suficientemente importante para nós, não só em palavras, mas de fato, para que deixemos para Ele 
um vazio que Ele possa ocupar, um tempo em nossa vida. 
- Encontrar um método e propô-lo. Se partilharmos, com simplicidade, em família, na presença de Deus, o que somos 
e sentimos, o que falamos e o que desejamos, se escutamos e partilhamos a Palavra de Deus, se temos alguns 
momentos de silêncio, nos quais a presença de Deus nos palpita, se aprendemos a contemplar juntos as maravilhas 
da natureza, se a compaixão pelos outros, além de sentimentalismos, compromete-nos em gestos concretos, pouco 
a pouco, nos descobriremos realizada um mesmo caminho de fé, diferente para cada membro da família, porém que 
nos convoca a uma mesma meta. 
 
A oração em família é um grande fator de graça e de formação para os filhos. Desperta vocações. 
Elemento fundamental da educação para a oração é o exemplo concreto, testemunho vivo dos pais: só rezando em 
conjunto com os filhos o pai e a mãe entram na profundidade do coração dos filhos, deixando marcas que os 
acontecimentos futuros da vida não conseguirão fazer desaparecer. 
 

 
ESPÍRITO SANTO 

 
Ao entregar-se pela oração ao Espírito Santo, o casal torna-se cooperador de Deus, criador e redentor. E o Pe. 

Caffarel lembra a fórmula luminosa: amar-se é dar-se um ao outro para darem-se juntos. Acrescenta: “se nos 

limitarmos ao dom de um ao outro, os dois riachos formarão uma lagoa; numa lagoa, bem depressa a água estagna; 

mas, se além de nos darmos um ao outro, damo-nos juntos, forma-se então um rio de água corrente. Acredito mais 

do que nunca que o casal cristão tem um papel extremamente importante a desempenhar na Igreja e na sociedade”. 

(Henri Caffarel – Um homem arrebatado por Deus – Jean Allemand) 
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Com humildade, podemos fazer nosso 

o desejo de um sacerdote que me encontrou 

no México e disse-me depois da homilia,sobre a urgência 

 que a Igreja tem de profecia: 

“ Abençoe-me, padre, quero ser um profeta de Deus”. 

Pequeno, desconhecido de todos, não importa,  

mas quem como dizia Paulo VI, 

tem “ fogo no coração, 

palavra sobre os lábios , 

profecia no olhar”. 

 

“ O testemunho de Jesus é o espírito da profecia” (Ap 19,10) 
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D - EFEITO DO SACRAMENTO DO MATRIMÔNIO NA IGREJA E NO MUNDO 
 

Quando Paulo nos fala, na epístola aos Efésios (Ef 5,21 – 33), que os maridos têm de “amar as mulheres, como 
Cristo amou a Igreja e se entregou por ela” e as mulheres devem estar sujeitas a seus maridos, como a Igreja está 
sujeita a Cristo, ele define claramente nosso papel perante a Igreja e a sociedade em geral. O casal é sinal do amor 
de Cristo pela Igreja. Mostra ao mundo a dimensão do amor que se doa e, ao fazer isso, cria uma nova vida. 
 
Se analisarmos o mundo de hoje, e dentro dele a Igreja, veremos que a maior carência existente é desse amor 
misericordioso, vivificante e generoso (que inclui até doar a própria vida) mostrado por Jesus e que o casal 
sacramentado luta por viver. Somente esse testemunho da luta pela unidade, através de um amor que eleva e dá 
vida, é suficiente como influência em um mundo que, como todos sabemos, precisa experimentar a civilização do 
amor. 
A sociedade de hoje é o fruto da ausência desse amor evangélico. Em grande medida, as tremendas injustiças 
sociais, a corrupção e os contra valores que se veem na sociedade devem-se fundamentalmente à ausência da 
formação, que poderia ser recebida numa família que se assume como sinal de amor. As grandes manifestações de 
desequilíbrio, presentes em parte importante de nossa juventude, como o uso de drogas e a falta de significado para 
a vida, em muitos casos, vêm da desestruturação familiar em que os jovens têm sido criados. 
 
A família possui vínculos vitais e orgânicos com a sociedade, porque constitui seu fundamento e seu alimento 
contínuo, por meio de sua função de servir à vida. De fato, dela nascem os cidadãos, que encontram nela mesma a 
primeira escola das virtudes sociais, que são a alma da vida e do desenvolvimento da própria sociedade. 
 
Assim, a família por sua natureza e vocação, ao invés de se fechar em sí mesma, numa atitude de egoísmo, 
alienação e descompromisso, deve abrir-se às demais famílias e à sociedade, assumindo sua função social. Porém, 
nada disso será possível como experiência profunda e real, sem a presença marcante e coerente de um sinal 
sacramentado, que tenha as graças e a força da espiritualidade. 
 
O sacramento dá ao casal a persistência e a solidez de que precisa sua luta pela unidade. É através do exemplo dos 
pais que os filhos aprendem os valores que depois levarão para a sociedade, na qual haverão de se empenhar, para 
produzir transformação. 
 
Na família, pelo exemplo dos pais, as crianças aprendem o verdadeiro sentido da comunhão e da participação. O 
compromisso total do casal sacramentado ensina-lhes o compromisso para com os outros: a doação, da qual tanto 
carece nossa sociedade atual. A “Familiaris consortio” lembra: “A família constitui-se no lugar natural e no 
instrumento mais eficaz de humanização e de personalização da sociedade: colabora de maneira original e profunda 
na construção do mundo, fazendo possível uma vida propriamente humana e, em particular, transmitindo as virtudes 
e os valores” (FC 43). 
 
É possível pretender (respeitando o jeito particular de cada um e procurando se organizar e formar uma vida própria) 
que o exemplo e os resultados reconhecidos da família cristã, originada e baseada numa relação sacramental, 
possam novamente ser paradigmas e referências. Lembramos, por exemplo, quantos casais não sacramentados 
existem, cujas vidas matrimoniais se destroem, enquanto outros, com as graças do sacramento, conseguem, perante 
problemas iguais, não só superar-se, como também crescer em seu relacionamento. Esse tipo de exemplo 
transmitido às crianças cria pessoas mais estáveis e comprometidas. 
 
Nada é mais motivador que um casal vivendo uma espiritualidade forte. Sua capacidade para enfrentar problemas e 
sua fé ajudam outros casais a lutar e a acreditar que é possível vencer. 
 

DIFICULDADES E OBSTÁCULOS PARA UMA VIDA DE ORAÇÃO EM FAMÍLIA 
 

 
Em primeiro lugar, o que dificulta uma vida de oração para os casais é o problema de horário, ou melhor dizendo, a 
falta de um horário.Rezar bem pede um horário fixo cada dia. E é exatamente em cima deste princípio que a maior 
parte dos casais diz que não é possível organizar a vida como um monge solteiro no seu mosteiro. Existem tantos 
apelos que se torna difícil marcar um horário certo para rezar. 
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As ocupações e preocupações de um lar nunca terminam. Uma mãe está de plantão vinte e quatro horas por dia. 
Sempre tem mais alguma coisa para fazer. Como criar um ritmo de oração, quando não existem dois dias 
consecutivos iguais? 
 
O pai está atento aos apelos da família, disponível para atender as necessidades das pessoas na hora que precisam. 
Talvez queira rezar, mas logo vem algo imprevisto que lhe tira seu tempo. A vida familiar exige que cada um esteja 
pronto a atender os pedidos dos outros membros da família ou dos amigos. Como orar, quando existe alguém 
doente? Um jovem a ser orientado? Um serviço na cozinha? Uma roupa a ser lavada? Uma mesa ou cadeira a ser 
consertada? 
 
A formação intelectual e cultural pode criar barreiras na hora de planejar uma oração familiar. O outro está em outra 
fase de crescimento. Nem todos pensam igual, nem enxergam do mesmo jeito. Parece que quando já tem idade e 
maturidade para rezar juntos, já está na hora de irem embora ou para continuar seus estudos ou para formar sua 
própria família Oração conjugal e familiar pressupõe uma vida de oração pessoal da parte de cada membro da 
família. Se cada um chega pobre e vazio, como enriquecerá o outro? Não tem nada a oferecer. Se cada um não se 
abastece antes, com que vai contribuir para o crescimento do outro? Ninguém pode dar aquilo que não tem. 
 
Quando falamos em oração, não pensamos em apenas em fórmulas mais ou menos fixas. Antes e por detrás do 
exercício da oração, precisa existir uma atitude de oração. Isso é fundamental. Oração tem muito a ver com vida e 
com o amor.Oração, amor e vida se interligam. 
 
Outro obstáculo ou dificuldade é que um membro não se interessa por oração ou santidade. Não quer acompanhar o 
outro nesta busca. Será que para a maioria não faltou motivação suficiente? Ou será que o projeto de uma 
espiritualidade conjugal não foi explicitado com clareza suficiente? 
 
É fundamental que um desejo forte os motive, que acreditemos no valor de uma união cada vez mais íntima com o 
Senhor. Posso ter todo o tempo disponível do mundo, mas não se quer rezar e conversar com Deus, nada 
acontecerá. 
 
Outro obstáculo para a família e para a espiritualidade conjugal é a miséria e a pobreza existentes na América Latina. 
Como organizar uma vida de oração, quando é necessário levantar às cinco horas da manhã para trabalhar, às vezes 
chegando às dez da noite? A luta pela sobrevivência não deixa muitas energias sobrando no fim do dia ou da 
semana. 
 
Existem muitas outras barreiras: falta de uma fé mais atuante; medo de mudanças, sabendo que oração pede 
conversão.Será que estou disposto a largar certos velhos hábitos? Espiritualidade gera ação, e certas pessoas estão 
acomodadas. 
 
Começando a rezar descobriremos que vale a pena descobrir tempo e criar condições para rezar cada vez mais e 
melhor. 
 
 
ENCONTRAR JESUS CRISTO 

 Significa, em primeiro lugar, colocar-se à escuta daquele que sabemos estar presente. Pois bem, Ele nos fala nas Escrituras, 

quando escutamos a palavra de Deus. Fala-nos por meio dos ensinamentos que a Igreja elaborou pouco a pouco, a partir de sua 

meditação da Bíblia. Fala desde o fundo do coração desse irmão ou dessa irmã, mas com frequência, é preciso compreender 

além das palavras. Fala de diferentes maneiras no transcurso da reunião. Mas é preciso termos "um coração que escute", 

segundo a expressão bíblica. Fala para fazer a cada um algumas confidências, para revelar seu Pai e o grande desígnio do Pai, 

para convidar-nos à conversão (uma pessoa nunca acaba de se converter), fala-nos para impelir a ajudar os outros. Ele fala e 

temos a impressão de que tudo isso é muito difícil de por em prática. 

 Por isso, Ele não se limita a falar, mas transforma os que confessam sua impotência, dando-lhes o Espírito de Força que fez com 

que os humildes pescadores da Galileia se tornassem incansáveis testemunhas do Salvador. 

Mas toda questão reside nisto: vocês vão considerar tudo o que acabo de dizer como exortações piedosas e edificantes ou como 

a realidade da Reunião de Equipe? "Será feito na medida de sua fé": o que Cristo dizia aos discípulos da Palestina, Ele repete 

hoje a cada um de nós no princípio de cada reunião.                             (Centelhas de sua mensagem - Super Região Brasil) 
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“Fala com autoridade! 

De onde vem toda esta autoridade?” (Lc 4, 31-36) 

 

Deus dá o Espírito Santo “àqueles que lhe obedecem” (At 5,32). 

É preciso morrer para si mesmo, 

deixar-se como que dilacerar o coração, 

para acolher por inteiro a vontade do Pai, 

que é muito maior e diferente da nossa. 

Estou convencido de que houve muitas noites de 

Getsêmani na vida de Jesus, e não apenas uma. 

O homem vê o exterior, mas  

Deus perscruta as intenções do coração (1Sm 16,7). 
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E- ESPIRITUALIDADE CONJUGAL E FAMILIAR. COMO VIVÊ-LA? 
 

A vivência da espiritualidade conjugal e familiar se constitui numa busca que perdura o tempo de vida do casal, e do casal junto 
com os filhos. E como realizar essa busca? Quais os esforços a serem feitos? Como ordená-los? 
Nossos esforços, uma fraqueza a superar, uma aptidão a cultivar, um dom a tomar consciência e passar a utilizá-lo. 
 
Conhecimento da vontade de Deus. 
 
Importa estar constantemente à procura do conhecimento da vontade de Deus sobre nós mesmos, sobre nossa vida.  
Para isso é preciso: 
• Estar atentos às manifestações de Deus em nossa vida, atentos a nós mesmos, ao cônjuge, aos nossos filhos, atentos à 
realidade que nos cerca. 
• Saber escutar, saber calar o nosso “eu”, saber fazer silêncio interior, saber esvaziar-se de si mesmo para poder ouvir o que Deus 
lhe fala, principalmente através de sua Palavra (a Bíblia), mas também através da liturgia, das pessoas, dos acontecimentos. Deus 
anuncia sua presença e seu cuidado nos acontecimentos corriqueiros. 
• Reservar com assiduidade, se possível todos os dias, um tempo para um encontro com o Senhor na oração individual. 
 
Essa prioridade à oração, esse reservar um tempo de nosso dia, essas pequenas paradas dentro de nossa habitual agitação, irão 
pouco a pouco, nos colocando em maior sintonia com o essencial: a vontade de Deus que nos vai sendo desvelada. Deus vai 
sendo cada vez mais Deus em nós e consequentemente em nossas famílias. É importante que esses momentos sejam vividos 
também em casal e algumas vezes em família. Assim cada membro da família vai, ao mesmo tempo, conhecendo a vontade de 
Deus para si próprio, para o outro e para a família. Os membros da família vão se ajudando mutuamente e ao mesmo tempo vão 
se conhecendo melhor. 
 
Falamos da importância da oração. Vejamos agora algumas orientações para a oração individual. 
 

• Santa Teresa d’Avila disse: a oração é um “diálogo” de amor e intimidade com Alguém que sabemos que nos ama. 
- A oração é um encontro pessoal e amigo com o Senhor. Ele está presente, o conhece e o ama. 
- Quanto mais íntimo ficamos, mais aprendemos sobre o outro, mas também mais aprendemos sobre nós mesmo e parte do que 
aprendemos não é agradável. 
- Em um relacionamento em processo, experimentamos tanto atração como repulsa. Pode ser que tenhamos receio de sofrer uma 
rejeição, de sermos considerados inferiores. 
- No que diz respeito a Deus o que mais receamos é ser consumidos em sua imensidão , é perder nossa identidade, bem como as 
exigências que ele poderá nos fazer. 
- A revelação não acontece de repente. Também nós só nos revelaremos ao Senhor gradativamente e precisamos ser pacientes 
conosco mesmos. 
- Os relacionamentos se aprofundam à medida que as pessoas se tornam mais transparentes umas às outras. 
- Os relacionamentos se deterioram quando se ocultam da outra pessoa alguns afetos intensos, consciente ou inconscientemente. 
- Um dos maiores empecilhos ao progresso na oração é o desejo de parecer “bom” diante do Senhor. Nosso relacionamento com 
Deus se expandirá quanto mais pudermos simplesmente admitir quem somos, embora desejando ser diferentes. 
- Trate com Deus com simplicidade e sobre o assunto que lhe interesse e toca sua vida ou a dos irmãos. 
- Em determinados momentos, sua oração será de louvor, de agradecimento, de busca, em outros momentos você se 
questionará, silenciará … Dois amigos tem muito a se dizer e partilhar. 
 
 
Condições prévias que podem ajudar a rezar 
- Escolha uma postura que o ajude a refletir. 
- Coloque-se na presença de Deus e peça a sua luz e sabedoria. 
- Concentre-se no assunto com paz e tranquilidade. 
 
Indicações para interiorizar a Palavra 
- O que o texto diz? 
- Tome um texto bíblico. Faça uma leitura pausada, lenta.. Leia mais de uma vez, até entender o seu sentido. 
- O que o texto me diz? 
- Assimile o que leu e traga-o para dentro de sua vida, de sua família, de sua comunidade. 
- O que o texto me faz dizer a Deus? 
- É a oração. Oração de louvor, de súplica, etc. 
- Tome consciência das ressonâncias que o texto suscita em você: sentimentos, questionamentos, interpelações, dúvidas, 
desejos. 
- O que vejo melhor e vou fazer? 
É o compromisso. É a ação nova que surge da oração. 
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Pode-se questionar sempre uma oração que não leve a uma mudança de vida. A oração questiona a vida e a vida questiona a 
oração. 
Tome nota no seu caderno espiritual seguindo o roteiro para a revisão. 
 
Revisão da oração 

11) Quais os sentimentos que você experimentou na sua oração? 
Consolação: paz, alegria, confiança, ânimo, coragem, proximidade de Deus, experiência do sentido da vida. 
Desolação: angustia, tristeza, desconfiança, desânimo, obscuridade, confusão, silêncio de Deus. 
b) Quais versículos da Palavra de Deus que mais lhe impressionaram? (anotar) 
c) Quais os apelos, impulsos e desejos que você percebeu na oração? (anotar) 
d) Sentiu resistência ou medo, diante desses apelos, impulsos e desejos? Por que? 
e) A partir desta revisão, o que ficou mais claro para o seu discernimento, sobretudo com relação a vocação que você deseja 
realizar? Por que? 
 
Conhecimento de nós mesmos 
Tomar conhecimento de nós mesmos, ter consciência de nossa realidade, de nossa verdade para podermos trabalhar e construir 
a partir dela e não a partir de meias verdades, da imaginação, da imagem que construímos de nós mesmos é um fator 
fundamental da espiritualidade. 
 
Muitas vezes é difícil deixar que Deus nos veja com certos sentimentos e atitudes. Relutamos em deixar alguém que amamos nos 
ver ciumentos, enraivecidos ou rancorosos.Nossas imagens de nós mesmos e de Deus estão enraizadas dentro de nós e não 
mudam facilmente. Elas são fontes de resistência ao desenvolvimento de nosso relacionamento com Deus. 
 
Se mantivermos o relacionamento com Deus, gradativamente deixando-o conhecer quem somos realmente e permitindo que Ele 
nos deixe saber quem ele é realmente, veremos mudanças em nós mesmos e também em nossa imagem de Deus. A medida que 
percebermos que Deus é tolerante, seremos mais tolerantes com nossas fraquezas e limitações; mas também seremos mais 
capazes de evitar nossos piores pecados, mais clementes conosco e com os outros. Aos poucos acreditamos na verdade 
fundamental do cristianismo, que Deus ama o mundo, sim, mas que este mundo inclui a mim com todas as minhas imperfeições e 
muitas outras pessoas, mesmo aquelas com quem não me importo à primeira vista. 
 
No processo, minha imagem de Deus fica cada vez mais parecida com a imagem de Deus que Jesus parece ter tido. Esses 
desenvolvimentos são outro sinal de que nossa oração está indo na direção certa. 
É necessário sermos mais transparentes com esse nossos aspectos vitais e fundamentais. 
Precisamos nos conhecer para podermos crescer, para podermos nos santificar. E como podemos nos conhecer? 
Conhecemo-nos estando muito atentos a nós mesmos, à nossa vida. Mas nos conhecemos verdadeiramente através do outro, 
perguntando àqueles que nos conhecem bem: Deus, a família, a comunidade…Deus nos revela a nós mesmos, principalmente 
naqueles momentos de oração em que nos colocamos diante d`Ele numa postura de escuta. 
Nosso cônjuge nos ajuda a nos conhecermos melhor, principalmente nos momentos de verdadeiro “diálogo conjugal” sem 
máscaras e subterfúgios. 
 
Nossos filhos nos ajudam a nos conhecermos melhor, se temos o hábito de pelo menos uma vez por semana , ou pelo menos 
uma vez por mês sentarmos e fazermos uma revisão de nossa caminhada num verdadeiro diálogo familiar. Devem se permitir 
esse tempo para se ajudarem mutuamente a se construir como pessoas. A comunidade nos propicia um maior conhecimento de 
nós mesmos, através da troca de ideias, da confrontação dos pensamentos, de opiniões e no trabalho em conjunto. 
 
À medida que vamos nos conhecendo melhor, vamos aprendendo a superar nossas limitações, a valorizar nossos dons, nossas 
virtudes e vamos crescendo.Podemos fixar algumas metas a atingir. Alguns pontos sobre os quais julgamos ser mais urgente 
fazer incidir nosso esforços, uma fraqueza a superar, uma aptidão a cultivar, um dom a tomar consciência e passar a utilizá-lo. 
 
 
 
Vivência do encontro e da comunhão 
- Viver a comunhão com o outro é viver a plenitude do amor, imagem do amor que existe entre o Pai e o Filho; é ser um como o 
pai e o Filho são um. 
- Tudo o que lembramos aqui converge para essa comunhão. 
- Temos que ter um ideal longínquo a perseguir para crescermos sempre em direção a Ele. Se nosso ideal é pequeno, nos 
tornamos medíocres. 
- Necessitamos porém de metas atingíveis e de meta em meta vamos caminhando rumo ao nosso ideal. 
- Como já dissemos não há saltos e sim passos. Toda transformação é evolutiva, porém muito lenta. 
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SUGESTÕES PRÁTICAS 
 
Para que os pais possam manter em casa um clima de vida espiritual, eis algumas sugestões práticas. 
Mais importantes do que palavras ditas ou conteúdos transmitidos serão as atitudes e o comportamento dos pais no campo da fé. 
É importante que os pais criem em casa um clima religioso. 
 
• Fazer, uma vez por mês, uma revisão de como vai a família. Para isso os pais invocam a presença de Deus e com tranquilidade 
analisam o que está bem e o que precisam melhorar. Trocam opiniões sobre a educação, o caráter e as atitudes dos filhos. Em 
nosso diálogo familiar aconselha-se a começar sempre pelos pontos positivos. Que tal apontar o que cada um vê de bom, o que 
mais admira no outro. 
• Organizar momentos de oração em família e mostrar que é importante a participação de todos os membros da casa. 
• Fazer sua oração pessoal baseada na Palavra de Deus, conforme sugestão feita no item 6.1, e incentivar os filhos a fazer o 
mesmo. 
• Participar ativamente da celebração Eucarística ou da celebração da Palavra e colaborar nos serviços da comunidade. A família 
cristã gosta de participar juntos da mesa da Eucaristia. Seus membros sabem que ali são particularmente convidados para o 
banquete nupcial do Cordeiro 
• Instruir-se no conhecimento da religião e falar sem medo de sua fé. 
 

Estas sugestões, são apenas alguns meios, mas certamente vão ajudar as famílias a fixarem seus alicerces em valores 
verdadeiros, isto é, no amor de Deus e na fraternidade humana. 
 
A dignidade e a responsabilidade da família cristã como “igreja doméstica” só podem pois ser vividas com a ajuda incessante de 
Deus, que não faltará, se implorada com humildade e confiança na oração. 
 
A família que descuida da dimensão espiritual de seus membros está mais exposta à degradação. 
 
BIBLIOGRAFIA FEHR, Maria Aparecida Noronha e FEHR, Igar. Falando de espiritualidade conjugal. 2ª 
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3) HEINZMANN, J. Chamados para o amor. 2ª edição — Vozes. 
4) DUARTE, Luiz Miguel. Creio na família – propostas para casais.–São Paulo, SP: Paulinas, 1986. 
5) CNBB. Setor Família. Casamento: ternura e desafio.–Petrópolis, RJ: Vozes, 1993. 
6) CNBB. Setor Família. Casamento e família no mundo de hoje.–Petrópolis, RJ: Vozes, 1993. 
7) GOMEZ- FERRER, Álvaro e GOMEZ- FERRER, Mercedes. A espiritualidade da família – Cadernos da Equipe de Nossa 
Senhora. 
8) BARRY, Willian A. S.J. Deus e você – a oração como relacionamento pessoal.– Loyola. 
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A ORAÇÃO DO LAR 
 
A oração conjugal é um desses momentos privilegiados em que o lar se abre à ação do Espírito Santo. A oração 
conjugal é um tempo forte do sacramento do matrimônio.  
O sacramento do matrimônio não é caminho para Deus a menos que o casal recorra regularmente às energias 
espirituais que ele contém. Para isso um dos grandes meios é a oração conjugal. Seja qual for sua forma ou fórmula, 
ela faz com que os esposos se voltem para a fonte de seu amor, que é Deus, para lhe pedir ajuda. Ela relembra ao 
Cristo o compromisso que ele assumiu quando, pelo “SIM” do sacramento, deu esses dois filhos seus um ao outro. 
Ela abre o coração do marido e da mulher à ação do Espírito Santo que cura e transfigura seu amor. 

 Numa palavra, a oração é o recurso confiante à graça do sacramento do matrimônio.  
Com efeito, o Cristo está presente no lar que se dá a ele. É por isso que o lar cristão, como nos diz São João 
Crisóstomo, é uma pequena igreja. É certo; o Cristo está presente junto daqueles que se  reúnem em seu nome (Mt 
18, 20). Mas no caso do casal cristão ainda há mais: uma aliança, no sentido bíblico, entre o Cristo e o lar. 

 

(Orar 15 dias com Henri Caffarel – Jean Allemand) 
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“Ao ímpio Deus diz:  

‘Por que te preocupas em repetir meus preceitos  

e recitar minha aliança com a boca,  

sendo que odeias a disciplina e  

desprezas minhas palavras? (...) 

 Eu te acuso e te lanço tudo em face’” Sl 50, 16-21) . 

 

Com efeito, eu era, sem dúvida alguma,  

aquele pecador que tem sempre na boca os decretos 

 e aliança de Deus, mas que não quer saber das sua “disciplina”, isto é, foge 

da austeridade necessária e se esquiva  

das exigências radicais da Palavra.  
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F-  AMOR CONJUGAL    

 
O amor conjugal de um homem e de uma mulher é irredutível a qualquer outra forma de amor e dá origem a  uma 

sociedade única, uma comunidade excepcional de existência e de vida. Essa realidade humana torna-se sacramento, 

pela graça de Cristo, cujo amor de caridade transfigura o amor dos esposos. Assim, o casamento é uma verdadeira 

vocação, que pode levar cada um dos cônjuges à santidade.  

O Pe. Carré, que colaborou estreitamente com o Pe. Caffarel, celebra as grandezas do amor cristão, mas recorda ao 

mesmo tempo as grandes leis evangélicas da ascese, da oração e da humildade, necessárias para que o amor 

cresça e desabroche. Para os cristãos que querem viver o seu grande sacramento, o amor de Cristo e o amor 

conjugal são um único e mesmo amor. É o caminho da santidade. 

(Henri Caffarel - Um Homem Arrebatado por Deus - Jean Allemand) 

 

Quando os casais se exercitam no auxílio mútuo e no amor fraterno, pouco a pouco o seu coração se dilata e, 

gradativamente, o seu amor conquista a casa, o bairro, o país, até atingir as mais distantes paragens. 

"O teu amor sem exigência me diminui. A tua exigência sem amor me desencoraja. O teu amor exigente me 

engrandece".  

(Livro Reunião de Equipe) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
- O Casamento é uma obra de Deus, a obra-prima de Deus. 

- O casamento tem uma alma, que é o amor. E esquecer o amor é condenar o 

matrimônio. 

- Os homens e as mulheres não podem ser fíéis ao amor sem o auxílio de Cristo. 

Por isso Ele inventou o sacramento do matrimônio, que é preciso aprofundar. 

- Os cristãos casados são chamados à santidade. 

- A vida conjugal comporta grandes riquezas e também grandes exigências. 

- É necessário e indispensável elaborar uma  espiritualidade do casal. 

- Não se pode viver isso senão com ajuda de um Movimento, que oriente os 

pensamentos e enquadre a vida. (O Carisma Fundador - Discurso de Chantilly) 

 
 
O amor e a abnegação são as duas faces da medalha. Não há amor sem abnegação, e uma abnegação que não 

seja uma abnegação de amor é uma abnegação impossível de se praticar. Refletindo sobre isso, compreendi que o 

Senhor inventou o matrimônio como o grande meio de desenvolver o amor, e como grande meio de favorecer a 

abnegação. 

Moralidade da história: O verdadeiro meio de morrer para si mesmo, para este egoísmo que incessantemente nos 

atormenta, é amar, amar de manhã até à noite, e nunca se deixar cair no "para mim", e ficar sempre na atitude do 

"para ti". ( O Carisma Fundador - Discurso de Chantilly) 
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CONSTRUTORES OU INQUILINOS 
 
Para viver um Movimento de espiritualidade é preciso aderir a ele (entenda-se esta palavra em seu significado pleno). 

O arrendatário de uma casa se sente em paz uma vez que tenha pagado o aluguel e aproveita, então, o conforto que 

encontra nela; mas o membro de um Movimento não pode permitir-se estar tranquilamente instalado. 

Não podemos situar-nos frente ao Movimento como o inquilino frente ao proprietário ou o empregado frente ao 

patrão. Devemos sentir-nos membros de um todo, responsáveis por tudo, solidários com todos. Não podemos 

apartar-nos nunca, independentemente do Movimento decair ou progredir. 

Um Movimento vivo é um Movimento que está em construção a cada dia, graças à ação de cada um de seus 

membros. Cada um, na obra, assume uma responsabilidade que lhe é própria, segundo suas atitudes particulares, 

seus recursos, seu tempo, sua generosidade... 

Um Movimento declina para a morte quando seus membros deixam a mentalidade de construtores para assumirem uma 

mentalidade de inquilinos!Contribuem vocês todos, membros das Equipes de Nossa Senhora, para edificar o Movimento? 

Convido-lhes a colocarem esta questão na mesa. Porque é necessário que o Movimento viva e cresça.   

 

Pe. Caffarel - Centelhas de sua Mensagem) 

 

 
 

CRISTO NO CENTRO DE NOSSAS VIDAS 
 

Na origem da vocação do Pe. Caffarel há um encontro, seu encontro com Cristo, um encontro radical que transforma 

toda a sua vida, um encontro no qual, de imediato, "o jogo está feito". Cristo está no coração da vida do Pe. Caffarel, 

sua vida inteira é acolhida em si da vida de Cristo. Ele faz questão de transmitir a necessidade  de acolher Cristo em 

si, fundamento da vida cristã. É o que está na origem de sua vocação sacerdotal e de sua mensagem apostólica. 

Para o Padre, isso adquire um caráter de absoluto, de intransigência e passa por uma busca permanente de Cristo, 

através da escuta de sua Palavra. 

Desejar Deus, buscá-lo em todas as coisas, é o que precede o Amor total, daquele que é todo Amor para o homem. 

O padre Caffarel, que vive deste Amor de Cristo, não hesita em exortar com vigor e energia nossa moleza, nossa 

falta de entusiasmo em seguir o que é o ideal cristão a seus olhos. Ele lembra constantemente a necessidade de 

dialogar com Deus na oração ou na meditação, de nutrir-se, cada dia, da Palavra, do Evangelho, dos textos 

sagrados: é este o preço que torna possível viver o ideal evangélico de maneira absoluta, sem concessões. 

 ( Pe. Caffarel - Profeta do Matrimônio - Super Região Brasil 
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ACOLHER:  

“ A semente  é a Palavra de Deus” (Lc 8,11) 

CONTEMPLAR :  

“Lâmpada para meus passos é tua palavra  

e luz no meu caminho” (Sl 119,105) 

 

PRATICAR:  

“Minha mãe e meus irmãos são estes:  

os que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática” ( Lc 8,21) 
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DOCUMENTO DA CNBB – 100 

COMUNIDADES DE COMUNIDADES: UMA NOVA PARÓQUIA 

A CONVERSÃO PASTORAL DA PARÓQUIA 

(ver site regional www.ensminas3.com.br) 

Alguns trechos para o reflexão, também, nas ENS: 

 

:

 

“Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na 

comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. (...) Todos os 

que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum; 

vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre 

todos, conforme a necessidade de cada um.”  ( At 2,42-45) 

APRESENTAÇÃO  

A Igreja é comunidade! A comunidade torna visível a Igreja. A Igreja tem início com a pregação da Boa-
Nova, o Reino de Deus manifestado nas palavras, obras e na presença de Cristo (cf.LG,n.5). A sua morte 
e ressurreição levaram à transformação da vida dos discípulos e pela ação do Espírito Santo torna-se 
visível, a primeira comunidade. 

A comunidade de fé, de esperança e de caridade (cf.LG, n.8) evangeliza, isto é, testemunha a alegria do 
Evangelho. 

A Comunidade, as comunidades, as comunidades de comunidades, uma rede de comunidade, expressam 
a vitalidade de ser Igreja, pois expressam uma dinâmica de relações e cuidados entre os que são filhos no 
Filho e toda criatura. 

O Documento busca iluminar o nosso ser Igreja, sermos comunidade dos que vivem de Cristo Jesus, 
iluminados e guiados pela força e suavidade do Espírito Santo, acolhidos pela bondade materna do 
Pai.(...) 

Dom Leonardo Ulrich Steiner – Bispo Aux. Brasília 

 (...)“ é  presença eclesial no território, âmbito para a escuta da Palavra, o crescimento da vida cristã, o 
diálogo, o anúncio, a caridade generosa, a adoração e a celebração. Através de todas as suas atividades, 
a paróquia incentiva e forma os seus membros para serem agentes da evangelização.É comunidade de 
comunidades, santuário onde os sedentos vão beber para continuarem a caminhar, e centro de constante 
envio missionário”.  (Evangelii Gaudium,n.28) 

(...) Para transmitir a herança é preciso entregá-la pessoalmente,  tocar a pessoa para quem você quer 
doar, transmitir essa herança.”(Discursos aos Bispos do Brasil,JMJ 2013,p.4)  

Palavras do Papa Francisco 
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2.3 A COMUNIDADE DE JESUS NA PERSPECTIVA DO REINO DE DEUS 

(...) 

74. A comunidade de apóstolos e discípulos foi aprendendo com Jesus um novo jeito de viver: 

a) na comunhão com Jesus: percebendo que todos são irmãos e irmãs, por  isso ninguém devia aceitar o 
título de mestre, nem de pai, nem de guia(cf.Mt 23,8-10); 

b) na igualdade de dignidade: todos encontram a unidade em Cristo (cf. Gl 3,28) ,sendo assim homem e 
mulher passam a ter a mesma dignidade nessa comunidade, contrariando a noção de que a mulher fosse 
inferior ao homem. Jesus revelou-se de modo surpreendente às mulheres: á samaritana disse ser o 
Messias (cf. Jo 4,26); a Madalena apareceu por primeiro depois  de ressuscitado e a enviou para anunciar 
a Boa –Nova aos apóstolos(cf. Mc 16, 9-10; Jo 20,17); 

c) na partilha dos bens: na comunidade, ninguém, tinha nada de próprio (cf Mc 10,28). Jesus não tinha 
onde reclinar a cabeça (cf.Mt 8,20).mas havia uma caixa comum que era partilhada também com os 
necessitados (cf.Jo 13,29). Nas viagens, o discípulo deveria confiar na acolhida e na partilha que receberia 
do povo (cf. Lc 10,7; 

d) na amizade: onde ninguém é superior nem escravo: “ Já não vos chamo servos, porque o servo não 
sabe o que faz o seu Senhor.Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo que ouvi do meu Pai” 
( Jo 15,15); 

e) no serviço: como nova forma de entender o poder. “Os reis das nações dominam sobre elas e os que 
exercem o poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim” ( Lc 22, 25-26).”quem 
quiser ser o maior entre vós seja aquele que vos serve!” ( Mc 10,43), pois não veio para ser servido, mas 
para servir e doar a vida(cf.Mt 20,28); 

f) no perdão: seria a marca de uma comunidade de Cristo. O poder de perdoar foi dado a Pedro (cf. Mt 
16,19), aos apóstolos (cf.Jo 20,23) e às comunidades (cf.Mt 18,18); 

g) na oração em comum: eles iam juntos em romaria ao Templo(cf.Jo 2,13;7,14;10,22-23), rezavam antes 
das refeições(cf Mc 6,41; Lc 24,30) e frequentavam as sinagogas (cf Lc 4, 16). Em grupos menores, Jesus 
se retirava com eles para rezar(cf.Lc 9, 28; Mt 26, 36-37); e 

h) na alegria: expressão de que o Reino de Deus chegara e a salvação estava próxima: “Antes , ficai 
alegres porque seus nomes estão escritos no céu” (Lc 10,20), e seus olhos veem a realização da 
promessa (cf. Lc 10,23), o Reino é vosso!(cf. Lc 6,20).É a alegria que convive com dor e perseguição(cf.Mt 
5,11). 

75 . Jesus também apresentou quatro recomendações para a missão dos discípulos: 

a) hospitalidade: a atitude do missionário devia provocar o gesto comunitário da hospitalidade(cf. Lc 
9,4; 10,5-6) .Os discípulos e as discípulas não deviam levar nem mesmo duas túnicas (cf.Mt 10,9-
10).A única coisa que levavam era a paz(cf.Lc 10,5);  

  
b)  partilha : não deveriam andar de casa em casa, mas ficar hospedados na primeira casa em que 

fossem acolhidos, isto é, eram chamados a conviver de maneira estável como membros da 
comunidade que lhes dava sustento(cf.Lc 10,7); 
 

c) comunhão de mesa:deveriam comer o que o povo lhes oferecesse (cf. Lc 10,8). Outros 
missionários (cf.Mt 23,15) iam prevenidos: levavam sacola e dinheiro para cuidar da sua própria 
comida, pois não confiavam na comida do povo que nem sempre era ritualmente “pura”.Para os 
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discípulos de Jesus, o valor comunitário da convivência fraterna prevalecia sobre a observância de 
normas e rituais;e 
 

d) acolhida aos excluídos: por isso curavam os doentes, libertavam os possessos, purificavam os 
leprosos (cf.Lc 10,9; Mt 10,8); com esses sinais reconstruíam a vida comunitária e social de muitos 
marginalizados da época. 
 

 76. Essas recomendações sustentavam a vida dos missionários do Evangelho. Tratava-se de uma nova 
forma de ser e agir numa sociedade marcada por grandes contrastes.O Reino de Deus implica sempre 
uma nova maneira de viver e conviver, nascida da Boa-Nova que Jesus anunciou. 

2.4  AS PRIMEIRAS COMUNIDADES CRISTÃS 

77. Na manhã de Páscoa , a comunidade dos discípulos faz a experiência do encontro com Jesus 
ressuscitado (cf.Lc 24,1-8).Os discípulos recomendaram que o crucificado havia ressuscitado dos mortos e 
sido glorificado como Filho de Deus, com dignidade divina (cf Jo 20,28). O Ressuscitado transmitiu aos 
apóstolos o Espírito Santo, para que se tornassem testemunhas do Evangelho. O poder de Espírito Santo, 
recebido no dia de Pentecostes (cf.At 2),concedeu diversos carismas que acompanhavam o anúncio 
evangélico.O mesmo Espírito guiou as decisões  fundamentais da Igreja para ser uma comunidade 
evangelizadora: admitir os pagãos ( cf.At 8,29-39); superar obstáculos da Lei Mosaica (cf.At 5, 28); e fazer 
missão no mundo pagão (cf.At 13.2-3). 

78. Partindo de Jerusalém, os apóstolos criaram comunidades nas quais a essência de cada cristão se 
define como filiação divina. Essa se dá no Espírito Santo pela relação entre fé e Batismo. Assim, os 
seguidores de Jesus começaram a se reunir para expressar sua fé em Jesus e mostrar o caminho que ele 
propunha. Convocada por Deus, a comunidade primitiva era a reunião dos fiéis que sentiram o mesmo 
chamado. 

79. Nos Atos dos Apóstolos, Lucas apresenta a inspiração para toda a comunidade cristã: “Eles eram 
perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas 
orações” (At 2, 42). Merece destaque o verbo perseverar, indicando que a vida cristã é um comportamento 
constante em vista do crescimento. Os primeiros cristão trilhavam um caminho buscando se manterem 
fiéis à proposta do Evangelho. 

80. Toda comunidade cristã se inspira nos quatro elementos distintos da Igreja primitiva: 

a) o ensinamento dos apóstolos: a palavra dos apóstolos é a nova interpretação da vida e da lei a partir da 
experiência da ressurreição. Os cristãos tiveram a coragem de romper com o ensinamento dos escribas, 
os doutores da época, e passaram a seguir o testemunho dos apóstolos. Eles consideravam a palavra dos 
apóstolos como a Palavra de Deus (cf,1Ts 2,13); 

b) a comunhão fraterna: indica a atitude de partilha  de bens. Os primeiros cristãos colocavam tudo em 
comum a ponto de não haver necessitados entre eles (cf. At 2, 44-45); 4, 32; 34-35).O ideal era chegar a 
uma partilha não só dos bens materiais, mas também dos bens espirituais, dos  sentimentos e da 
experiência de vida,almejando uma convivência que superasse as barreiras provenientes das tradições 
religiosas, classe sociais, sexo e etnias (cf.Gl 3, 28; Cl 3,11; 1Cor 12,13); 

c) a fração do pão ( Eucaristia) : herança das refeições judaicas, principalmente a ceia pascal, nas quais o 
pai partilhava o pã com os filhos e com aqueles que não tinham nada.para os primeiros cristão , a 
expressão lembrava as muitas vezes em que Jesus tinha partilhado o pão com os discípulos(cf. Jo 6, 
11).Lembrava o gesto  que abriu os olhos dos discípulos para a presença viva de Jesus no meio da 
comunidade(cf,Lc 24, 30-35).A fração do Pão era feita nas casa(cfAt 2, 46;20,7); e 
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d) as orações: por meio delas os cristãos permaneciam unidos a Deus e entre si ( cf. At 5, 12b), e se 
fortaleciam na hora das perseguições(cf. At 4, 23-31). Os apóstolos atestavam que não poderiam anunciar 
bem o Evangelho se não se dedicassem à oração assídua (cf.At 6,4). 

81.A perseverança na doutrina dos apóstolos , na comunhão fraterna ,na fração do pão e nas orações unia 
os seguidores de Jesus na mesma família e estreitava sempre mais seu vínculo com Cristo e com os 
irmãos.Essa experiência permitia eu a própria existência da comunidade fosse essencialmente 
missionária: “Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo.E, cada dia, o Senhor acrescentava a 
seu número mais pessoas que eram salvas” 9 At 2,47). 

2.4.1 A COMUNHÃO 

82. A comunhão fundamentava-se na experiência eucarística e se expandia diversas dimensões da vida 
pessoal, comunitária e social: “Porque há um só pão, nós, embora sendo muitos, somos um só corpo, pois 
todos participamos desse único pão” ( 1 Cor10,17).Para Paulo, a comunhão com Cristo se realiza na ceia 
do Senhor ( sf. 1Cor 10, 14 ss) . Ela é plena koinonia em algo-pão e vinho - e com alguém – Jesus Cristo. 
A Eucaristia nutre a esperança da realização plena do cristão no mistério de Cristo. Ela sustenta a fé e a 
esperança na vinda de Cristo. E na parusia, por isso proclama o Maranathá (Vem , Senhor!). A resposta 
da comunidade ao dom do Pai, que é a comunhão no Corpo e Sangue do Senhor, se realizava no 
comportamento ético e no compromisso com todos os sofredores da história. 

83. São Paulo aplica o termo Koinonia expandindo-o até as fronteiras para vencer as barreiras. Por isso, 
pede a Filêmon, seu amigo na fé, que acolha o escravo Onésimo como se fosse ele próprio 
(cf.Fm1,17).Onésimo havia se convertido à fé cristã na prisão. É por participar da mesma comunidade 
cristã, que Onésimo deve ser recebido por Filêmon como irmão e não mais como escravo. Naquela época, 
amizade e comunhão eram pensada somente entre pessoas da mesma condição social.A comunhão cristã 
se expressava na unidade entre judeus e gregos , romanos e árabes,homens e mulheres , criança e 
idosos(cf. At 2,6) .  

2.4.2  A PARTILHA 

84. A comunidade primitiva vive a comunhão de bens: “ Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e 
possuíam tudo em comum; vendiam as suas propriedade e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, 
conforme a necessidade de cada um” (cf .At 2, 44-45);.A partilha não era imposta pelos apóstolos , mas 
expressão natural do amor a Cristo e aos irmãos. Isso implicava uma nova forma de entender até mesmo 
o dízimo. Enquanto para Israel era uma obrigação religiosa,  partilha de bens dos cristãos era 
manifestação autêntica e  espontânea da fé: “ que cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, 
sem pesar, nem constrangimento, pois ‘Deus ama a quem dá com alegria” ( 2Cor 9,7). 

85. As coletas que Paulo promove (cf. 2 Cor 8-9) são sinais concretos de solidariedade e comunhão dos 
cristãos convertidos do paganismo para com os judeu-cristãos de Jerusalém. O gesto aponta para uma 
realidade maior: a comunhão do ser humano como Pai, em Cristo, se estende aos irmãos pela ação do 
Espírito  Santo.O dom material é sinal visível da profunda relação da pessoa e da comunidade com a 
Trindade. 

86. A comunhão de bens é uma atitude concreta vivida pela comunidade que surgiu da Páscoa. Todos 
colocam o que possuem a serviço dos outros, assim, os bens pessoais se tornam comunitários por livre-
decisão da pessoa que participa da comunidade. Essa postura reflete a amizade que circula entre os seus 
membros. É reflexo da experiência que se faz do amor de Deus “ que não poupou seu próprio Filho, mas o 
entregou por todos nós” ( Rm 8,32). 

2.4.3 A INICIAÇÃO CRISTÃ 

87. Em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristãos (cf.At 11, 26) para expressar 
a condição de batizados: seguidores de Cristo, o “ungido”. O batizado também é ungido no Espírito Santo; 
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o cristão é um homem novo, transformado em Cristo ( cf .Rm12,2). É nascido do alto, como disse Jesus a 
Nicodemos (cf. Jo 3,3). 

88. Nos primeiros séculos, a comunidade cristã realizava o processo da iniciação dos futuros cristãos. 
Antes de receber o Batismo, a Confirmação e a Eucaristia, o candidato passava por um  processo que lhe 
permitia mergulhar no mistério de Cristo. Primeiramente, ele recebia o querigma,o primeiro e fundamental 
anúncio de Jesus Cristo como o Salvador da humanidade. O candidato deveria, pela fé, acolher Cristo 
como seu Salvador (pré-catecumenato). Após essa decisão, ele era acompanhado por membros da 
comunidade no catecumenato com instruções, ritos e bênçãos que permitiam compreender melhor a vida 
cristã. A  entrada no catecumenato e a eleição para receber os sacramentos eram marcadas por ritos 
comunitários que instituíam os catecúmenos. 

89. Ocorria, então, a formação fundamentada na doutrina dos apóstolos (cf.At 2,42) que se dava tanto pela 
pregação quanto pela catequese. A iniciação cristã cuidava de instruir os catecúmenos tanto na adesão à 
pessoa de Jesus Cristo quanto na vida comunitária e no novo jeito de agir na sociedade e na família. O 
ensinamento de Jesus Cristo era retomado na doutrina dos apóstolos como reflexão que se adaptava às 
situações e ao público ao qual se dirigia. O catecúmeno participava das celebrações da Palavra; durante a 
celebração eucarística, contudo, era convidado a se retirar aos serem concluídas as preces. Ele só 
participaria da liturgia eucarística, após receber o Batismo e a Crisma. Nesse itinerário, a comunidade 
fazia uma formação forte e gradual para que a pessoa compreendesse o mistério do qual era convidada a 
participar. 

90. Na Quaresma, ocorriam a purificação e a iluminação: uma preparação  intensa para a recepção dos 
sacramentos da iniciação cristã. Nessa fase, sondavam-se as motivações profundas do candidato, que 
recebia acompanhamento da oração de toda a comunidade. Na vigília pascal, o candidato, aceito pela 
comunidade, era batizado, crismado e recebia o Corpo e Sangue do Senhor, em  uma única 
celebração.Assim, o neófito se tornava um homem novo, configurado em Cristo. Sua formação era 
continuada no tempo pascal com a mistagogia, quando o cristão aprofundava os mistérios dos quais 
participava como herdeiro da vida eterna.Toda comunidade acompanhava, formava e conduzia todo esse 
processo de iniciação. 

2.4.4 A MISSÃO 

91. Como Jesus é o enviado do Pai para cumprir a sua vontade ( cf.Hb 3,1), os cristão receberam o envio 
de Jesus: “Ide , pois, fazer discípulos entre todas as nações” ( Mt 28,19). Trata-se da missão de anunciar a 
Boa-Nova da salvação a toda criatura(cf.Mc 16,15) até os confins da Terra(cf.At 1,8). 

92. Em razão disso, a comunidade cristã anuncia Jesus Cristo e acolhe novos membros que, pelo Batismo 
se tornam discípulos do Senhor, para testemunharem com palavras e gestos o Evangelho do Reino de 
Deus.Essa missão impulsiona as comunidade a expandirem a mensagem de Cristo além de suas 
fronteiras geográficas.Fizeram como Jesus fazia: “Vamos a outros lugares, nas aldeias da redondeza, a 
fim de que,lá também , eu proclame a Boa-Nova.Pois foi para isso que eu saí” ( Mc 1, 38).Por essa 
razão,as viagens missionárias de Paulo constituíram comunidades cristãs em diferentes regiões  do 
mundo antigo.    

93. A missão é sustentada especialmente por casais missionários: Prisca e Áquila (cf.Rm 16,3-5) 
colaboradores de Paulo; Andrônico e Júnia (cf.Rm 16,7) chamados de apóstolos notáveis. Eles são judeu-
cristãos e auxiliam Paulo em sua missão.Prisca e Júnia revelam a presença missionária das mulheres no 
primeiro século.Igualmente Evodia e Síntique (sfFl 4, 2) trabalhavam para a expansão do Evangelho no 
mundo antigo.O carisma das mulheres é fundamental para entender a obra missionária das origens, por 
isso Paulo pôde sentenciar que diante do Evangelho todos têm a mesma dignidade: não há homem nem 
mulher(cf.Gl 3,28). 
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2.4.5   A ESPERANÇA 

94. Devido à ressurreição de Cristo , os cristãos são testemunhas da esperança.A ressurreição é o 
anuncio central da comunidade que deve viver e testemunhar  a mensagem pascal.Essa experiência é 
vivida nas  liturgias cristãs , que são pascais.A Igreja , esposa de Cristo, vive da certeza de que um dia 
habitará na tenda divina, na casa da Trindade, numa Aliança nova e eterna com Deus (cf. Ap 21,2-5). 

95.Há um elemento fundamental para compreender a vida dos primeiros cristãos: sua esperança na vinda 
de Jesus Cristo no fim dos tempos.Por isso eles pregam a conversão especialmente de Israel que deve 
acolher seu Messias.Dessa forma, o grupo se define como o verdadeiro Israel, a verdadeira Qahal que é a 
reunião do povo da Aliança.Mesmo quando os cristãos anunciam a Boa-Nova para os não judeus, o 
conceito de “Povo de Deus” é mantido.Até mesmo os pagãos e as pequenas comunidade nascidas das 
missões , se compreendem como membros desse “Novo Povo de Deus” que espera o Senhor que virá. 

96. A Esperança no Cristo que virá faz a comunidade sentir-se peregrina: forma o povo de Deus a 
caminho do Reino. Assistida pelo Espírito de Jesus Cristo, a comunidade caminha rumo à Pátria (cf.Fl 
3,20).A comunidade faz a experiência de reunir os herdeiros do Reino.Quem entra numa comunidade 
cristã encontra um ambiente de vida e se sente envolvido pelo movimento que vai da morte  para a vida 
plena.  

97. O Novo Testamento, assim, permite identificar os cristãos como peregrinos se, ao mesmo tempo, 
como os seguidores do Caminho(cf.At 16,17).Afinal , a Igreja , comunidade de fiéis, é integrada por 
estrangeiros(cf. Ef 2,19) , pelos que estão de passagem (cf.1Pd 1, 7) , ou ainda , pelos imigrantes (cf.1Pd 
2, 11) ,ou peregrinos ( cf. Hb 11,13).sempre indica que o cristão não está em sua pátria definitiva(cf.Hb 13, 
14) , que deve se comportar como quem se encontra fora da pátria(cf. 1Pd 1, 17).O cristão é 
caminheiro.Ele segue o  caminho da salvação(cf.At 16,17)           

                           	  

 

Portanto, amor pelos homens. Mas também,  

e acima de tudo, amor por Jesus. 

È o amor de Cristo que nos deve impulsionar.  

“ Simão, filho de João, tu me amas? (...) 

Então, apascenta minhas ovelhas” Jo 21,15)  

O apascentar e o pregar devem nascer de uma amizade genuína com Jesus. 

 

O amor de Cristo por todos os homens nos impele. (2Cor 5,14) 
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ANEXO I  : CANTOS E ORAÇÕES 

Cantiga de Matrimônio  Padre Zezinho 
Eu te agradeço tanto 
Por esse amor bonito 
Que entrou na minha vida 
Entrou e foi ficando e me envolveu 

Me trouxe um novo encanto, 
Mostrou-me o infinito 
E aquela dor doída, 
A dor da solidão não mais doeu. 

Eu disse aonde eu ia, 
Contei-te os sonhos meus 
Dissestes que era teu o meu caminho 
Encheste a minha vida de carinho 
Dissestes que também buscavas Deus. 

 

Eu te agradeço tanto 
Por este matrimônio 
Que se tornou meu sonho 
Que é muito mais bonito que eu pensei 

É grande, é puro, é santo 
É cheio de lembranças 
É feito de esperanças, 
Te amo e pra sempre te amarei 

Com Deus por testemunha 
Eu juro neste altar 
Que venha o que vier em nossos dias 
Por entre mil tristezas e alegrias 
Para sempre, sempre vou te ama 

 

 
A Ti Meu Deus  Padre Zezinho 
A ti meu deus 
Elevo meu coração 
Elevo as minhas mãos  
Meu olhar, minha voz 

A ti meu Deus eu quero oferecer 
Meus passos e meu viver 
Meu caminhos, meu sofrer 

(Refrão)  
A tua ternura Senhor vem me abraçar 
E a tua bondade infinita me perdoar 
Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração 
Eu quero sentir o calor de tuas mãos 

 

A ti meu Deus 
Que és bom e que tens amor 
Ao pobre, ao sofredor 
Vos servir, esperar 

Em ti Senhor 
Humildes se alegrarão 
Cantando a nossa canção 
De esperança e de paz 

(Refrão)  
A tua ternura Senhor vem me abraçar 
E a tua bondade infinita me perdoar 
Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração 
Eu quero sentir o calor de tuas mãos 

 

Mãe do Céu Morena  Padre Zezinho 
Mãe do Céu Morena 
Senhora da América Latina 
De olhar e caridade tão divina 
De cor igual à cor de tantas raças 

Virgem tão Serena 
Senhora destes povos tão sofridos 
Patrona dos pequenos e oprimidos 
Derrama sobre nós as tuas graças 

Derrama sobre os jovens tua luz 
Aos pobres vem mostrar o teu Jesus 
Ao mundo inteiro traz o teu amor de Mãe 

Ensina quem tem tudo a partilhar 
Ensina quem tem pouco a não cansar 
E faz o nosso povo caminhar em paz 

 

 

Mãe do Céu Morena 
Senhora da América Latina 
De olhar e caridade tão divina 
De cor igual à cor de tantas raças 

Virgem tão Serena 
Senhora destes povos tão sofridos 
Patrona dos pequenos e oprimidos 
Derrama sobre nós as tuas graças 

Derrama a esperança sobre nós 
Ensina o povo a não calar a voz 
Desperta o coração de quem não acordou 

Ensina que a justiça é condição 
De construir um mundo mais irmão 
E faz o nosso povo, conhecer, Jesus...! 
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ORAÇÃO PELO BOM ÊXITO DO 3.º ENCONTRO NACIONAL DAS ENS 

       Senhor nosso Deus, abençoai o 3.º Encontro Nacional de nossas equipes. Somos casais que 

querem chegar à felicidade e à perfeição pela vivência do Amor Conjugal, da Paternidade e da 

Maternidade. Esperamos que esse Encontro seja um momento forte de nossa caminhada, 

mesmo para os casais que não puderem estar em Aparecida.  Ajudai-nos, para que sejamos 

casais peregrinos, desalojados, a caminho de rumos novos que nos apontais. 

Reunidos na casa de Maria, Mãe de Jesus e esposa de José, queremos retomar alento para a 

caminhada, agradecer o amor que nos destes, alegrar-nos em ser homens e mulheres que se 

amam, cantar vossas bondades, renovar nossas esperanças, e ajudar todos a perceber que nos 

dais o casamento como caminho de felicidade e realização. 

É o que vos pedimos por Cristo, vosso filho, pela intercessão de Maria, Nossa Senhora da 

Conceição Aparecida. O Poderoso... 

 


