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Projeto Encontro de Namorados - Pastoral Familiar – Preparação Remota 

         

PASTORAL FAMILIAR – PREPARAÇÃO REMOTA 
 

 

ENCONTRO DE NAMORADOS 
 

No nosso tempo, é mais necessária do que nunca a preparação dos jovens para o matrimônio e para a vida familiar. As mudanças 

sociais e culturais exigem que não só a família, mas também a sociedade e a Igreja se comprometam nesse esforço.  

Os namorados e as namoradas não hesitam em manifestar afeto em todos os lugares em que se encontram: nos coletivos e nos 

parques, nos bares e nas lanchonetes nas filas dos cinemas e nas salas de espera das rodoviárias e dos aeroportos, nos desfiles das 

escolas de samba, nos ranchos, em casa e nas areias douradas das praias. Eles são os enamorados. Alguns deles se vestem muito 

bem, outros menos bem. Muitos deles espargem perfume por onde passam. Trocam juras de amor, de um amor que dizem ser eterno, 

para sempre. Deus queira que não seja eterno apenas enquanto dure! Alguns mudaram o verbo. Não falam de namorar, mas de ficar. 

Nem todos esses namorados e essas namoradas chegam ao casamento, esses apaixonados, esses que sofrem de amor. Será que 

basta a paixão para o casamento? Será que o amor desses namorados e dessas namoradas é suficientemente forte para percorrer os 

caminhos da vida conjugal e familiar? 

Os que se casam sabem que a vida dá muitas voltas, que do envolvimento com esta mulher e com este homem há muitos 

desdobramentos. Não se brinca com a trajetória de um homem e de uma mulher, com seu passado e com o amanhã de seus dias. A 

partir do namoro e da união de um homem e de uma mulher podem surgir novas vidas. Os pais e parentes de um e de outro poderão 

ajudar ou atrapalhar. Duas pessoas haverão de entrelaçar suas histórias de maneira responsável e carinhosa. 

Não, não basta apenas uma paixão fugaz e fugidia. Os enamorados que querem unir seus destinos e suas trajetórias serão iniciados 

num amor sólido, fiel, generoso. E esse amor será provado no dia-a-dia de uma vida de fiel e comprovada dedicação. 

A evangelização e a catequese de todos os que se preparam para o matrimônio cristão é fundamental. O sacramento seja celebrado e 

vivido com as devidas disposições humanas, morais e espirituais. 

A preparação para o sacramento do Matrimônio e a vida familiar é um processo abrangente de educação permanente para o amor, 

assumido e santificado pelo sacramento do Matrimônio. 

Considerando-se a natureza profunda do matrimônio e da família – sua importância, suas implicações humanas, sociais, teológicas e 

eclesiais – a preparação da pessoa e do casal é decisiva. De acordo com a Familiaris Consortio, comporta três momentos: preparação 

remota, próxima e imediata. 

Neste projeto nos ocuparemos da preparação remota focando nossa atenção aos namorados e namoradas. A preparação remota é 
básica. Sobre ela se apóiam as posteriores. Abrange um período bastante grande da vida do ser humano como cidadão e como 
cristão. Tem seu início no seio da família e percorre o caminho da escola, da catequese da primeira eucaristia e crisma. Desde criança 
o cristão necessita encontrar na família uma motivação baseada no Evangelho, que a ajude a criar um ideal de vida fundamentado no 
amor e na solidariedade.  
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Como sabemos, namoro é tempo de conhecimento mútuo, de revelação um ao outro, de alegria serena e de descoberta do amor. Por 

isso, é necessário levar os jovens a reflexão neste tempo de namoro para que possam pensar sobre suas escolhas e desejos antes 

de formarem uma família. 

Por meio desse projeto queremos facilitar a equipe de pastoral familiar, movimentos e pastorais das paroquias elementos que possa 
levar os casais de namorados a refletirem sobre o relacionamento entre eles e dar subsídios para planejarem o futuro com maturidade 
e visão cristã. 
Isso acontecerá por meio de uma convivência e um encontro.  Encontro deve ser realizado após uma convivência em círculos de 

estudo e debate, a serem realizados mensalmente num total de oito encontros. Nos círculos serão apresentados temas que buscam 

ajudar aos participantes nas questões ligadas ao relacionamento entre eles. Sagrada Familia de Nazare: Rogai por nós! Espirito Santo 

de Deus iluminai-nos! 

ENCONTRO DE NAMORADOS 
 

Objetivo: Levar os casais de namorados a refletirem sobre o relacionamento entre eles e dar subsídios para 

planejarem o futuro com maturidade e visão cristã. 
 

Como acontecerá? O encontro é realizado após uma convivência em círculos de estudo e debate, a serem realizados 

mensalmente num total de oito encontros. Nos círculos serão apresentados temas que buscam ajudar aos participantes 

nas questões ligadas ao relacionamento entre eles. 

Círculos: Serão realizados uma ou duas vezes ao mês, dependendo tão somente da disponibilidade dos participantes, no 

dia da semana que melhor lhes convier. 

1. Os círculos devem iniciar com uma dinâmica para “quebrar o gelo”, não tendo necessariamente que estar ligada 
ao tema do dia. O intuito é tão somente de desinibir.  

2. Momento de espiritualidade: Oração Inicial, leitura Orante da Palavra Deus 
3. Explorar o tema do dia (palestra, testemunho, debate e etc.) 
4. Realizar dinâmica ligada ao tema 
5. Comentar aspectos da dinâmica 
6. Oração Final 

 

1a. Reunião (Abertura):  Acontecerá antes do primeiro círculo de estudo e debate. Na oportunidade serão apresentados : 

1. Os objetivos a serem alcançados;  
2. O formato e as datas das reuniões;  
3. Critérios de assiduidade;  
4. Deveres e direitos;  
5. Apresentação dos integrantes da coordenação e participantes (namorados e noivos).     
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CRONOGRAMA DOS CÍRCULOS DE ESTUDO E DEBATE (horário, exemplo) 

Duração : 100 minutos 

19:00 – Abertura 

19:10 – Palestra 

20:00 – Debate -  e 20:40 – Encerramento 

TEMAS DOS CÍRCULOS DE ESTUDO E DEBATE: 

1o. – “O que motivou o namoro?” – Mostrar não apenas como tudo começou, mas o porque da escolha.  Tema deve ser 

abordado por um casal com bastante tempo de casados.   

2o. –  “Conhecendo o outro”  - Mostrar que conhecer virtudes e defeitos um do outro, ajuda no bom relacionamento. 

Tema deve ser abordado por um profissional da Psicologia.   

3o. –  “Aprender com as diferenças” – Mostrar que elas estão presentes em nosso convívio, saber pesa-las , contorna-las  

e enfrenta-las. Tema deve ser abordado por um casal que mesmo diante das inúmeras diferenças , vivenciam uma união 

conjugal  de vários anos em harmonia. 

4o. – “O limite entre dois lados” – Mostrar os pontos da individualidade que se preserva, e que deve ser compartilhada. 

Tratar do respeito humano, social e sentimental. Tema deve ser abordado por um profissional da área de saúde, 

tratando das ansiedades, dúvidas e do conhecimento de si .  

5o. – “Fidelidade” – Mostrar aos casais que amar é tornar único o seu bem querer, é estar em sintonia com o projeto de 

Deus. E fidelidade é umas das forças positivas do amor. 

Abordar os problemas da infidelidade um ao outro, na relação e na vida.  

6o. – “Deus conosco” – Abordar o sentido religioso presente na vida dos dois. Se os dois estão em sintonia com Deus. A 

visão sobre o sacramento do matrimonio. Tema deve ser abordado por um Padre . 

7o. – “Relações Amorosas” – Abordar as motivações, problemas, dependências e exageros contidos nas relações 

amorosas.  

 8o. – “Família de Deus” – O que é família? Quais os problemas que ela vive nos dias atuais? Qual o nosso papel ainda 

como namorados? A palestra deve esclarecer o universo família aos namorados, que estão iniciam o processo de 

formação da base familiar que vai se construir. 

 ** Os temas são sugestões que podem sofrer alterações com base nas reuniões de montagem da equipe e estruturação 

do serviço. 
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1O. – “ENCONTRO DE NAMORADOS” DA PARÓQUIA.... 

07:45 – Recepção 

08:15 – Abertura com apresentação dos objetivos 

08:25 – Depoimento de jovem casal  

08:40 – 1a Palestra (Conversando vamos longe) Mostrar que o diálogo é vital para o relacionamento presente e futuro. E que ele resolve todas as 

diferenças e divergências. O relacionamento fica transparente e sem surpresas desagradáveis. Tema deve ser abordado por um casal com muitos 

anos de casados.  

09:30 – Sociodrama – O Namoro Acabou 

09:50 – Lanche rápido 

10:05 – 2a. Palestra (Decisões e Escolhas) – Mostrar que os caminhos da vida são feitos de decisões e escolhas. Assim, o que cada um de nós é 

hoje e será no futuro, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal, é conseqüência destas escolhas e das ações adotadas. 

10:55 – 1o. Circulo (com base nas palestras) 

11:45 – 3a. Palestra (Sentido da vida a dois) - Mostrar aos casais o que virá a ser uma vida a dois. Abordar sobre as etapas  do namoro, do 

casamento e como família. 

12:35 – Almoço  

13:15 – Sociodrama - Problema de família 

13:35 – 2o. Circulo (separar homens e mulheres) 

14:10 – Conversa a dois 

14:50 – Sociodrama – Confiamos um no outro 

15:00 – 4a Palestra (Sexualidade) - Dar as noções biológicas, os aspectos físico e psíquico, as questões sociais e contemporâneas. Tema deve ser 

abordado por um sexólogo. 

16:00 – Lanche 

16:15 – 3o. Circulo (dinâmica) 

16:30 – 5a Palestra (Eu vejo assim) - Espaço aberto. Os participantes poderão expor suas impressões até o momento, indicar pontos positivos e 

negativos, colocar suas criticas e sugestões sobre tudo que vivenciaram nos círculos e em que suas vidas, a dois, sofreram alterações.   

17:00 – Encerramento e preparação para missa  

17:30 – Missa 

 ** O nono círculo será o encontro de namorados, realizado em um dia de retiro.  
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CALENDÁRIO PREPARAÇÃO REMOTA  -  2017   

         

INSCRIÇÕES :  JANEIRO e FEVEREIRO         

        

CIRCULOS DE ESTUDO 
DATAS     TEMAS     HORARIO 

04/03/2017    REUNIÃO PREPARATORIA  19:00 

11/03/2017  1o. CÍRCULO: O QUE MOTIVOU O NAMORO  19:00  

25/03/2017  2o. CÍRCULO: CONHECENDO O OUTRO   19:00  

15/04/2017  3o. CÍRCULO:  APRENDER COM AS DIFERENÇAS  19:00  

29/04/2017  4o. CÍRCULO: O LIMITE ENTRE DOIS LADOS  19:00  

06/05/2017  5o. CÍRCULO: FIDELIDADE    19:00  

20/05/2017  6o. CÍRCULO: DEUS CONOSCO    19:00  

10/06/2017  7o. CÍRCULO: RELAÇÕES AMOROSAS   19:00  

08/07/2017  8o. CÍRCULO: FAMILIA DE DEUS   19:00  

 

23/07/2017  RETIRO       08:00 – 17:00 

 

23/07/2017  PALESTRA: CONVERSANDO VAMOS LONGE  08:40  

   PALESTRA: DECISÕES E ESCOLHAS   10:05  

   PALESTRA: SENTIDO DA VIDA A DOIS  11:45  

   PALESTRA: SEXUALIDADE     15:00  

   PALESTRA: EU VEJO ASSIM    16:30  
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