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6ª URGENCIA: FAMILIA IGREJA DOMÉSTICA – 2017 a 2019 

 “No entanto desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e 

mãe e se unirá à sua mulher; e os dois formarão uma só carne; assim, já não são dois, mas uma só 

carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu." (Mc10:6-9) 

 

O lar cristão é o lugar onde os filhos recebem o primeiro anúncio da fé. É por isso que a casa de família se 

chama, com razão, «Igreja doméstica», comunidade de graça e de oração, escola de virtudes humanas e de 

caridade cristã. (CIC 1666) 

OBJETIVO GERAL: Compreender e promover a família como Igreja Doméstica. 

Objetivos  Específicos Atividades a serem realizadas:  2017-2018-2019 

 

1- Anunciar às novas gerações 

o matrimonio e a família 

cristã, tais como são 

compreendidas pela Igreja. 

 

 

 Abordar os temas do matrimonio e vida familiar na catequese de 

crisma e em eventos com adolescente, coroinhas e jovens; 

 Divulgar o matrimônio e a família através das novas mídias mais 

usadas pelas novas gerações; 

 Estimular os pais a educarem os filhos para o matrimonio e a família 

cristã católica; 

 A diocese deve disponibilizar meios e condições de conhecimento e 

aprofundamento da Exortação Apostólica Amores Laetitia. 

 

 

2. Implantar e dinamizar a 

Pastoral Familiar com todas as 

suas etapas em todas as 

paróquias. 

 

 

 Formação sobre a Pastoral Familiar para Padres, Diáconos, 

Seminaristas e Leigos; 

 Implantar ou fortalecer a Pastoral Familiar nas paróquias; 

 Investir na pastoral pré-matrimonial: Encontro de namorados, 

Catequese de crisma, Encontro de noivos. 

 

 

3. Apoiar os movimentos que 

promovem a vida familiar e 

cristã: Encontro de Casais com 

Cristo, Equipes de Nossa 

Senhora e outros. 

 

  

 

 Promover a integração e capacitação das ações que promovam a 

família entre os diversos movimentos; 

 Cada paróquia assumir, apoiar, e ou dinamizar ao menos um trabalho 

específico com as famílias, a partir dos movimentos, como forma de 

anúncio querigmático;  

 Nas paróquias realizar ao menos um encontro anual querigmático 

com casais afastados; 

 Estimular a pastoral da visitação às famílias, privilegiando as 

famílias em situações especiais. 
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OBJETIVO GERAL: Compreender e promover a família como Igreja Doméstica. 

PERSPECTIVAS DIOCESANA: 

 Conscientizar e motivar os párocos, administradores paroquiais, vigários, diáconos e coordenadores paroquiais de que a 

Pastoral Familiar deve ser orgânica, isto é, estabelecer cooperação com as outras pastorais e ser assumida por toda 

comunidade paroquial e diocesana. 

 Promover a criação da Pastoral Familiar em todas as Paróquias. 

 Articular e apoiar e ação pastoral dos movimentos, serviços e institutos familiares, visando coordenar esforços e 

realizar os grandes objetivos da Pastoral Familiar com todas as forças vivas da comunidade; 

 Promover a formação, apoiar e fortalecer as equipes de Pastoral Familiar nas paróquias; 

 Estar em ligação constante com as comissões regionais Pastoral Familiar da CNBB e as comissões ou equipes das 

paróquias; 

 Motivar o acolhimento e apoio de todas as iniciativas que existem na Diocese de São José do Rio Preto que procura 

promover os casais ou a família em qualquer situação, ou seja, Encontro de Casais com Cristo (ECC), Retiro Sagrada 

Família (para casais de 1ª união), Retiro Bom Pastor (para casais de 2ª união), Legitimações, Encontro de Namorados, 

Catecumenato, Equipes de Nossa Senhora e outros. 

 Motivar e oferecer subsídios para a realização da Semana da Família (13 a 20 de Agosto). 

 Incentivar, durante a semana da família, em todas as paróquias a renovação das promessas matrimonias de seus fiéis 

leigos casados, como forma de mantê-los sempre cientes de seu juramento/compromisso matrimonial (“na alegria e na 

tristeza... na saúde e na doença... até que a morte os separe”). 

 Motivar durante a semana da família, a caminhada da família, na qual os fiéis proclamarão publicamente seu 

compromisso com a família cristã e ao mesmo tempo denunciarão as ameaças atuais que assombram todas as famílias; 

contando sempre com a orientação e participação do Bispo diocesano e de todo o clero que, por sua vez, deverá 

incentivar as paróquias da diocese a realizar a semana da família com entusiasmo, utilizando-se dos subsídios que a 

pastoral da família oferece.  

 Motivar e oferecer subsídios para a reflexão e para a celebração da Semana da Vida (1 a 7 de outubro), e para o dia do 

Nascituro, no dia 08 de outubro. 

 Divulgar o matrimonio e a família através das novas mídias mais usadas pelas novas gerações. 

 Acolhida da Imagem Peregrina da Sagrada Familia em preparação para o congresso da família, 2018, em Jales. 
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