PASTORAL FAMILIAR DIOCESANA
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Casal Coordenador: José Roberto e Sandra Crivelin
Assessor Padre José Aparecido Gonzaga
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PROJETO PARA ENCONTRO DE NOIVOS
1. Objetivo Geral
O Encontro de Preparação para a Vida Matrimonial tem como objetivo central sensibilizar os
noivos para optarem livre e conscientemente pelo sacramento do matrimônio, baseados no
amor conjugal cristão e buscando a evangelização da sua família.
2. Objetivos Específicos
Ajudar os noivos a:
- Entenderem o significado do amor conjugal cristão.
- Refletirem sobre o seu relacionamento pessoal e buscarem um melhor conhecimento do outro e
de si mesmos.
- Despertarem para a importância do diálogo na vida conjugal.
- Conhecerem e entenderem o porquê dos ensinamentos da Igreja nos temas relacionados à
sexualidade e à transmissão da vida.
- Compreenderem o significado do sacramento do matrimônio e suas consequências para a vida
conjugal: fidelidade, indissolubilidade e fecundidade.
- Sentirem interesse em participar da vida da Igreja como casal cristão.
- Tomarem a decisão coerente de adiar ou até mesmo desistir do casamento, caso percebam não
possuírem as disposições necessárias.
2.1.

Justificativa

Por meio deste projeto a Igreja quer ajudar os noivos a:
a. Entenderem o significado do amor conjugal cristão.
“Deus criou o homem à sua imagem e semelhança: chamando-o à existência, por amor, chamouo ao mesmo tempo ao amor.” Hoje, a palavra amor tem os mais diversos significados. A nós
convém esclarecer o real sentido do amor que Cristo nos ensinou e , em especial, do amor
conjugal.
b. Refletirem sobre o seu relacionamento pessoal e buscarem um melhor
conhecimento do outro e de si mesmos.
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A indissolubilidade do matrimônio deriva do dom da pessoa à pessoa. Para isso é decisivo que
um conheça profundamente o outro, a quem está se doando, como se está doando e o que
ambos se presentearão mutuamente, por meio desta escolha e decisão de vida, para a vida toda.
A situação atual mostra que muitos noivos, cuja base de relacionamento é apenas física e afetiva,
encontram muitos conflitos na sua vida conjugal. Daí a necessidade de conversarem sobre si
mesmos. Este encontro visa a propiciar aos noivos um momento e um ambiente propícios a essa
reflexão.
c. Despertarem para a importância do diálogo na vida conjugal.
Para que a vida de mútua doação se torne bela, feliz e harmoniosa, os casais precisam exercitar
a sua capacidade de dialogar e de administrar conflitos de modo aberto e construtivo, condições
necessárias para superar as dificuldades comuns em qualquer relacionamento pessoal.
O Encontro se propõe a ajudar na reflexão sobre como proceder para que o diálogo gere união, e
não discussão. Hoje, muitos noivos vêm de uma experiência familiar conflitiva, praticamente sem
diálogo.
d. Conhecerem e entenderem o porquê dos ensinamentos da Igreja nos temas
relacionados à sexualidade e à transmissão da vida.
Muitos casais desconhecem a beleza, o valor e a dignidade da sexualidade humana. Vivem a sua
sexualidade de modo inadequado a um amor autêntico e cristão. Nunca tiveram oportunidade de
refletir dobre isso de modo mais profundo. A Equipe deste Encontro precisa ser apta e bem
formada, a fim de que os futuros casais compreendam melhor o real sentido do matrimônio e
aceitem viver de acordo com os ensinamentos da fé católica. Normalmente, a não-aceitação
desses ensinamentos se dá mais por ignorância ou por falta e oportunidade de um conhecimento
melhor dos seus conteúdos do que por firme convicção. Mais do que oferecer aulas de anatomia,
da qual os noivos, em geral, tem alguma noção, é importante mostrar a eles que a sexualidade
não é apenas um jogo a serviço do prazer a todo custo, mas uma graça a ser vivida para celebrar
a comunhão entre si e Deus, segundo a vocação matrimonial. Quase não se ouve falar
positivamente da sexualidade como um meio de santificação matrimonial. Isso é algo a ser
bastante considerado na formação cristã do casal.
e. Compreenderem o significado do sacramento do matrimônio e suas consequências
para a vida conjugal: fidelidade: indissolubilidade e fecundidade.
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Casar-se no Senhor, como sugere São Paulo, encerra um grande mistério de amor, é um dom e
um compromisso também com Deus, uma tarefa de vida de quem acredita que o matrimônio
cristão é uma graça a ser merecida e também conquistada no dia-a-dia. Há muitas pessoas que
nem se casariam “na Igreja”, se fossem devidamente esclarecidas a respeito do que isso se
implica.
f. Sentirem interesse em participar da vida da Igreja como casal cristão.
Uma das tarefas da família cristã é “a participação na vida e na missão da Igreja”. Este Encontro
é um momento único, privilegiado, para muitos casais de tornarem conscientes do valor e da
responsabilidade de sua vocação batismal e matrimonial. Quantos deles retornam à Igreja após
um longo afastamento! É muito importante que eles sejam muito bem acolhidos e motivados a
abraçarem com maior alegria a sua missão e desejarem se tornar e permanecer sempre mais
uma pequena Igreja doméstica! Após a união nupcial, o casal começa uma nova vida juntos,
deixa a vida de solteiro para trás. O testemunho da vida matrimonial da equipe do Encontro e de
outras famílias comprometidas com a comunidade eclesial é decisivo para os noivos irem se
introduzindo na vida da Igreja e participarem de alguma das diversas pastorais ou movimentos de
espiritualidade. Isso ajuda muito nessa nova fase da vida. O engajamento com a Pastoral Familiar
é muito aconselhável, pois como recém-casados poderão prosseguir na sua formação pósmatrimonial.
g. Tomarem a decisão coerente de adiar ou até mesmo desistir do casamento, caso
percebam não possuírem as disposições necessárias.
O Encontro tem como objetivo fazer com que os casais se conscientizem bem, antes do
casamento, para poderem tomar uma decisão firme, fazerem uma opção muito consciente e livre
pelo matrimônio, assim como Deus-Criador e Jesus nos ensinam, por meio de sua Palavra.
A “Carta às Famílias” fala sobre a “opção consciente e livre” dos casais, baseada no livro do
Gênesis, que diz: “o homem deixará seu pai e sua mãe para se unir à suas mulher”, e aprofunda
o sentido dessa escolha na plenitude de sua verdade.
A equipe deste Encontro não deveria se impressionar se alguns casais passarem a ter dúvida, ou
até desistirem do casamento, após fazerem o Encontro. Isso não representa um fracasso, mas
sim um sinal de que eles foram ajudados a refletir melhor sobre a vocação matrimonial e sobre a
graça do sacramento do matrimônio.
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3. Diretrizes Gerais
Para que o Encontro de Preparação para a Vida Matrimonial atinja seus objetivos, é importante as
seguintes diretrizes:
3.1.

Encontro Personalizado

É importante que o Encontro tenha um número limitado de vagas, que permita um atendimento
personalizado e prolongado aos noivos. “Personalizado” não significa que o Encontro é feito para
um casal apenas. Cada casal da equipe pode se responsabilizar por um pequeno número de
casais e atendê-los pessoalmente, procurando saber seus nomes e conhecer suas realidades.
Isso pode ser feito por meio de uma entrevista antes do Encontro. Esse conhecimento prévio gera
um clima de confiança e abertura. Aos poucos, os vínculos se fortalecem. Isso também facilita o
acompanhamento
num
trabalho
Pós-Matrimônio.
A sugestão de um número limite é de, no máximo, quinze casais de noivos por Encontro, desde
que cada casal da equipe se responsabilize por até três casais de noivos. Por exemplo: se a
equipe possui de seis a oito casais, que o Encontro possa acolher áquele número de casais. O
acompanhamento consiste em fazer uma entrevista prévia, estar atento e acompanhar os casais
durante o Encontro e até depois dele. Uma ou outra celebração, momentos de oração ou convívio
entre eles, servirá para favorecer o contato com a comunidade, com a realidade paroquial.
3.2.

Conversa a Dois

Durante o encontro, deveria ser previsto um tempo para os noivos conversarem, a sós, sobre
cada um dos temas. Essa conversa pode ser orientada por meio de um questionário com
perguntas para a motivação. Isso é essencial para que eles reflitam sobre seu relacionamento e
saibam se têm os mesmos ideais para a vida dos dois.
3.3.

Temas Vivenciais

Se os temas forem abordados sob a forma de palestras, que elas sejam ministradas por casais
que procurarão passar um ensinamento fortemente baseado na Bíblia e nos documentos da
Igreja, mas, sempre que possível citando algo das suas experiências pessoais ou fatos
acontecidos. É recomendável utilizar a didática de Jesus, que contava "estórias" para ensinar
algo. Cada caso contado sirva a uma finalidade clara. Uma abordagem muito teórica faz as
pessoas se desinteressarem pelo assunto. Alternar teoria e testemunho dá bom resultado.
Não há necessidade de uma exposição técnica especializada sobre os assuntos, pois eles têm
apenas um caráter informal sob o enfoque cristão.
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3.4.

Avaliação Final

A equipe apresentará uma Ficha de Avaliação do Encontro, para que os noivos possam
manifestar anonimamente suas opiniões sobre a importância do mesmo. As respostas obtidas
levarão a equipe á refletir se convém acrescentar algum tema, aprofundar outro, ou até mudar a
forma de apresentá-los. Os responsáveis estejam abertos para aceitar as observações e críticas
feitas, procurem sempre melhorar e até recomeçar de novo. Além da Ficha de Avaliação, é
interessante também ter uma outra ficha com diversas perguntas, para saber se os noivos
assimilaram as partes mais importantes do conteúdo. Isso vai ajudar a equipe perceber se o
conteúdo centra de cada tema ficou claro para os noivos.
3.5.

Antecedência do Encontro

Os noivos sejam orientados a fazer o Encontro pelo menos seis meses antes da data do
casamento. Isso é importante para que tenham tempo e clareza para avaliarem bem o que
realmente querem e até descobrirem se há alguma divergência insuperável entre eles. Talvez, ao
serem esclarecidos sobre os compromissos do sacramento do matrimônio, não se sintam ainda
bem preparados, adiem o casamento ou reconheçam que não é isso que realmente querem, pois,
se os noivos já enviaram os convites, pagaram pela festa etc., dificilmente terão coragem de
desistir. Entretanto, se o Encontro for realizado com certa antecedência, alguns "casamentos
infelizes" até podem ser evitados.
Mesmo nos casos em que isso não ocorre, os benefícios do Encontro assim planejado são vários.
Se os noivos tiverem um tempo maior do que às vésperas do casamento, poderão ser
sensibilizados a aproveitarem bem o tempo de noivado para se conhecerem melhor e se
prepararem mais espiritualmente para o casamento. Quem sabe o casal, ou um pequeno grupo
deles, até poderia, antes da data prevista para o casamento, fazer um dia de retiro espiritual, ou
de reflexão e oração.
3.6.

Pós-Matrimônio

Ao final do Encontro, é interessante ter uma ficha dos noivos, para que eles sejam convidados a
participar de um trabalho ou comunidade Pós-Matrimônio. Poderia haver alternativas de
cooperação coma equipe do Encontro, formar um grupo de recém-casados para refletirem sobre
assuntos relacionados ao matrimônio ou outras atividades pastorais da Igreja. Nessa ficha, os
noivos que quiserem colaborar colocam seus nomes, data de casamento, telefones, endereço e
e-mail (caso possuam). Ao mesmo tempo, os novos casais certamente estarão oferecendo a
melhor escola de preparação de seus filhos para o reconhecimento de sua vocação. Essa é a
mais segura preparação remota para o matrimônio. A mais desejável.
Reforçamos a atuação da Equipe do Setor Pós-Matrimônio da Pastoral Familiar em acompanhar
os recém-casados, para que tenham a alegria de continuar a caminhada eclesial já empreendida
pelo matrimônio realizado.
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3.7.

Local

O Encontro pode ser realizado em um lar católico, de preferência, ou num ambiente acolhedor da
paróquia, em comum acordo com o pároco. O sentido é mostrar aos noivos, principalmente
àqueles que retornam à Igreja apenas para o casamento, que a Igreja somos nós, cada família,
célula-base da Igreja. Procura-se com isso desfazer a ideia equivocada de que a Igreja é a "casa
do padre", aonde se vai para rezar, e que tudo que o que se relaciona à Igreja só acontece lá. O
lar também propicia um ambiente mais acolhedor, que facilita a receptividade dos noivos à
mensagem do Encontro. Os brinquedos, objetos ou retratos dos ou do casal anfitrião tocam de
perto, muitas vezes, o coração daqueles que querem formar uma nova família. Entretanto,
conscientes de que nem todas as pessoas na comunidade podem dispor de uma casa com
espaço suficiente para abrigar o Encontro, sugerimos que ao menos a entrevista previa com cada
casal de noivos, um de cada vez, seja feita nas casas dos membros da equipe que o prepara.
Caso o Encontro seja realizado nas dependências de uma paróquia, é bom lembrar que, com
toda simplicidade, prepara-se um ambiente adequado a proporcionar acolhimento é certo
conforto, conforme os objetivos já indicados.
3.8.

Oração

A equipe pode organizar uma "Corrente de Orações": envolver os parentes e amigos dos noivos,
para que façam alguma oração na intenção do casal, durante o Encontro, ou em horários
previamente combinados. Os membros da equipe do Encontro completam os horários vagos com
suas próprias orações. Um cartaz com o nome das pessoas que se dispuseram a participar dessa
Corrente de Orações será afixado em local visível, para que os noivos vejam que há outras
pessoas orando por eles. Isso favorece a inserção deles na comunidade eclesial.
Também poderá ser arranjado um local apropriado para a oração, ou mesmo a própria Capela,
com a presença do Santíssimo Sacramento. Assim, os casais que não estejam diretamente
envolvidos no Encontro, estarão em vigília de oração pelos casais de noivos. É importante a
preparação de um roteiro para a vigília.
3.9.

Missa do encontro

A equipe pode organizar a liturgia da Missa do Encontro com cânticos especiais, leituras e
orações raizadas pelos noivos, procissões da entrada e das ofertas, bênção das alianças,
participação dos pais e outras iniciativas que enriqueçam a celebração. Os parentes e amigos dos
noivos podem ser convidados a estar presentes, bem como toda a comunidade paroquial, que
poderá recepcionar os noivos com uma fraterna acolhida. Isso favorece a conscientização do
casal sobre o compromisso que irá assumir diante de Deus e da comunidade. Cria laços.
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3.10. Equipe do Encontro
É importante que toda a equipe do Encontro faça parte só Setor Pré-Matrimonial da Pastoral
Familiar Paroquial. A equipe seja consciente que não fala em seu nome, mas em nome de
anestesia Cristo e da Igreja. Por isso, evite-se emitir opiniões pessoais ou profissionais que não
estejam em sintonia com esse ensinamento. Não é preciso que todos tenham uma formação
excelência para começar o trabalho, mas que possuam o desejo de aprofundar sua formação, no
conhecimento dos documentos e orientações da Igreja a esse respeito.
A equipe do Encontro, em sintonizem a necessidade dos noivos, certamente dará prioridade ao
tema que for mais oportuno e urgente. Ao longo do tempo, os casais responsáveis pelo Encontro
terão base para saber veicular melhor os assuntos e conteúdos indicados, para que os noivos os
compreendam e se sintam estimulados a vivê-los. É bom que haja sintonia tanto com o Setor
Pós-Matrimonial, quanto com a equipe responsável pelo Encontro de Namorados (caso não seja
a mesma equipe).
E, ainda, que a equipe se reúna sistematicamente para avaliar, aprofundar e preparar-se bem,
tanto para o Encontro, quanto para fortalecerem, em suas vidas e em família aquilo que
anunciam.
3.11. Entrevista prévia
Antes do Encontro, cada casal da equipe se encarregará de receber em sua casa alguns casais
de noivos (um por vez) para uma entrevista prévia, que tem várias finalidades: criar um clima de
amizade, para que os noivos se sintam acolhidos é mais dispostos a participarem do Encontro;
ajudar os casais da equipe a conhecerem um pouco o "público" do Encontro, para que possam
prever dificuldades e receber informações necessárias, a fim de que aconteça, realmente, o livre
consentimento matrimonial. Esse contato é muito bom, porque ajuda a adequar as palestras a
certas situações locais. Além de favorecer o preenchimento da ficha de inscrição (nome completo,
telefone e outros dados que a equipe julgar importante), serve para esclarecimentos dúvidas e
para um maior comprometimento com o Encontro.
3.12. Opção nítida por Jesus Cristo e pela Igreja
O Encontro de Preparação para a Vida Matrimonial é um trabalho da Igreja, que realmente deve
motivar os noivos para a opção livre e um encontro bem pessoal com Jesus Cristo e sua Igreja.
Apesar de se trabalharem aspectos de relacionamento humano, de psicologia e outros, não se
pode abstrair a parte profunda do ministério e da Pessoa de Jesus Cristo, a Palavra Encarnada
do Pai, nosso Redentor e Membro Integrante da aliança matrimonial.
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3.13. Duração do Encontro
Para Ben a tender Amos objetivos da Preparação para a Vida Matrimonial, este Encontro deverá
ter uma duração mínima de 10 horas. No entanto, lembramos que o Encontro é parte de um
processo. Se a preparação se limitar a essas 10 horas, pouco ou nada adiantará. Essas 10 hora
são no mínimo para se começar o trabalho, mas, aos poucos, a equipe se empenhe em ampliar a
preparação. Assim, seja feito o possível para que o Encontro se torne motivador é que haja
continuidade do trabalho, com formação de grupos de reflexão, promoção de palestras e eventos
sobre assuntos não-abordados ou não-plenamente esgotados, ainda como trabalho PréMatrimonial, e que, após o casamento, o. Asas seja encaminhado para a equipe do Setor PósMatrimonial da Pastoral Familiar local, come grupo dos recém-casados.
4.

Metodologia

Este Guia não visa a fornecer um formato rígido, nem um "curso pronto". O importante é que os
temas essenciais sejam abordados, e os seus objetivos, atingidos. Hoje, uma metodologia de
Encontro Personalizado, como aqui apresentamos, é um fator decisivo para que as pessoas
sejam mais tocadas, e a evangelização aconteça. Além da variedade de aplicação, esse método
tem dado ótimos resultados. Assim, sugerimos:
1. Fazer uma reunião prévia, com cada casal de noivos em particular.
2. Além do tema apresentado pelo sacerdote, ou por uma pessoa qualificada, a outras palestras
(temas) serão apresentadas por casais que tenham experiência nos assuntos previstos, mas que
não precisam ser profissionais da área em questão.
3. Após a apresentação dos temas, os casais não fazem trabalhos em grupo: conversam a dois,
tendo como base exercícios adequados ao tema e elaborados previamente.
4. Momentos de discussão em grupo sobre o tema exposto.
5. Celebração da Missa, ou Momento Especial de Oração, é um dos momentos fortes, quem
coloca os casais do Encontro em contato com a comunidade paroquial, na qual já estão ou serão
integrados.
Como fazer a reunião prévia?
A secretaria da paróquia, ou um casal da equipe, se responsabilize por receber as inscrições e
dar breves explicações sobre a data, horário e necessidade da presença de ambos os noivos
durante todo o Encontro. Informe também que eles trato maiores explicações numa "entrevista"
posterior com um dos casais da equipe, o qual entrará em contato com eles para marcarem a
data oportuna e o local dessa entrevista. Dessa forma, é feita uma lista com o nome dos noivos, a
data do casamento, o telefone ou e-mail, para contato.
Antes do Encontro, cada casal da equipe se encarrega de receber alguns casais de noivos,
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porém um casal por vez. Essa "entrevista" prévia tem várias vantagens: ajudar criar um clima de
amizade, no qual os noivos se sentirão acolhidos é mais dispostos a participarem das reuniões,
além de servir também para que os casais da equipe conheçam um pouco o "público" do
Encontro. Assim, eles poderão adequar melhor as palestras e complementar os dados da ficha de
inscrição (nome completo, telefone e outros dados que a equipe julgar importante). Essa reunião
ser e, ainda, para o esclarecimento de dúvidas e para um maior comprometimento com o
Encontro e com o próprio matrimônio. Os noivos poderão ser esclarecidos sobre o conteúdo
essencial é os impedimentos previstos pelo Código de Direito Canônico. Um texto-base para isso
é apresentado na Parte II deste Guia, que trata dos temas essenciais (Oitavo Tema: "Aspectos
Jurídico-Canônicos do Matrimônio"). A equipe poderá se eu infarto para trocar ideias e
impressões sobre essas entrevistas antes do Encontro.
Como será a apresentação dos temas?
No Encontro serão apresentados oito temas (palestras) com duração de 30 a 40 minutos cada
um. Os temas são abordados de maneira informal, como se fosse uma conversa, e não como
uma aula. Os palestrantes relatam um ou outro fato da sua vida pessoal, com muita discrição e
respeito (pois não se trata, aqui, de temas que comprometam a intimidade e a própria vida do
casal e da família), ou da vida em geral; certas notícias relacionadas com o tema do dia, para se
evitar uma exposição meramente teórica. Os exemplos servem para ilustrar aos noivos a vida de
um casal e de uma família concreta, com suas lutas e amadurecimentos, com seus valores e
defeitos, mas também que procura viver e alcançar um ideal de vida e santidade. As tentativas de
acertar sempre, a até certos erros de uns, serve alerta para outros. Quanto às perguntas dos
noivos, ficarão para um outro momento, por ocasião da discussão em grupo, a fim de que o
desenvolvimento do tema se mantenha no tempo estabelecido.
Na apresentação do tema, os casais podem sentar-se em um grande círculo, inclusive o casal
que irá abordá-lo. Isso favorece a comunicação e a familiaridade entre o grupo.
Como serão as conversas a dois?
Após a apresentação do tema, cada casal de noivos recebe um exercício com perguntas
apropriadas e dá-se intenso para responderem individualmente as perguntas. Em seguida,
trocam-se os questionários para cada um ler o que o outro respondeu e depois conversarem a
sós sobre as respostas que deram.
O ambiente deve permitir que os noivos se espalhem, para conversarem mais à vontade. As
respostas desses exercícios serão da privacidade deles, e a equipe não terá acesso a elas. Não
há "correção" das respostas. É conveniente que cada casal participante recebesse uma pasta
para guardar os exercícios e, posteriormente, refletirem sobre os conteúdos do Encontro.
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Intervalos
Ao término da conversa a dois, pode haver, alternadamente, uma dinâmica e uma música
relacionadas com os temas das palestras. Haverá também um lanche ou um cafezinho, para
proporcionar mais um momento de integração.
Como serão as conversas em grupo?
Após a conclusão dos três primeiros temas: "O Amor Conjugal", O Conhecimento do Outro e
de Si Mesmo" e "O Diálogo" haverá uma reunião em grupo, para conversarem livremente sobre
os temas abordados.
Concluídos os dois temas seguintes: "O Exercício da Sexualidade" e "O Planejamento
Familiar", haverá um plenário com opção de perguntas por escrito. Isso não exclui a conversa a
dois, após cada um dos temas.
Após os três temas finais: "Aspetos Jurídico-Canônicos do Matrimônio", "O Sacramento do
Matrimônio" e "A Celebração Litúrgica do Matrimônio" haverá, novamente, uma discussão
em grupo.
Encerramento
O Encontro de Preparação para a Vida Matrimonial pôde-se encerrar com a celebração da Santa
Missa. Nessa oportunidade, poderão ser distribuídos aos noivos Certificados de Participação no
Encontro. Opcionalmente, a Missa pode ser no fim do primeiro dia do Encontro, e o encerramento
será feito de oura forma.
Continuidade
Os temas opcionais serão apresentados em Pós-Encontros, com data, horários e local
previamente combinados.
5. SUGESTÕES DE CRONOGRAMA PARA ENCONTRO - (Podem ser adequados à realidade local)
PRIMEIRA SUGESTÃO: Fazer nove reuniões, de 1hora e meia cada uma, e colocar as reuniões
em grupos após a "conversa a dois" de cada tema: Cada casal da equipe se responsabiliza por
coordenar a preparação de um pequeno numero de noivos. Isso será feito em NOVE reuniões:
uma por semana (ou conforme a disponibilidade do grupo). Em cada reunião, virá um casal da equipe
expor o tema do dia. O casal coordenador estará presente em todas as reuniões. Ele é o “Bom
Pastor” do grupo. Acolhe a todos, providencia que nada falte e que não se perca a continuidade.
Esta atento a tudo o que é dito em cada tema, aprende com todos e é o responsável pela reuniao
de avaliação da equipe, após o final de encontro, para que haja sempre uma evolução no
trabalho.
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Primeiro dia: Aspectos Juridicos-Canonicos do Matrimonio.
Segundo dia: O Amor Conjugal.
Terceiro dia: O Conhecimento do Outro e de Si Mesmo.
Quarto dia: O Dialogo.
Quinto dia: O Exercício da Sexualidade Humana.
Sexto dia: Planejamento Familiar.
Sétimo dia: O Sacramento do Matrimonio.
Oitavo dia: A Celebração Litúrgica do Matrimonio.
Novo dia: 1) Avaliação final, feita pelos noivos, conforme a Ficha de Avaliação (30 minutos). 2)
Ficha Pós-Encontro (10 minutos). E a Celebração da Santa Missa.
ROTEIRO PARA AS REUNIÕES:
1.Dinâmica de acolhida (20 minutos)
2.Palestra 30 minutos.
3.Conversa a dois 20 minutos.
4.Reuniao de grupo 30 minutos.
5.Oração final.
6.Lanche.
SEGUNDA SUGESTÃO – Realizar o Encontro em uma tarde e um dia. Um almoço é um
lanche no encerramento.
1ª Tarde
1. Dinâmica de Acolhida (60 minutos)
2. Tema: “O Amor Conjugal”
 Palestra (40 minutos)
 Conversa a dois (20 minutos)
 Dinâmica, música ou intervalo (10 minutos)
3. Tema: “O Conhecimento do Outro e de Si Mesmo”
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 Palestra (30 minutos)
 Conversa a dois (20 minutos)
4. Lanche (30 minutos)
5. Tema: “O Diálogo”
 Palestra (40 minutos)
 Conversa a dois (20 minutos)
6. Partilha em grupo (30 minutos)
7. Santa Missa (1 hora)

Segundo Dia:
8. Recepção (10 minutos)
9. Tema: “O Exercício da Sexualidade Humana”
 Palestra (30 minutos)
 Conversa a dois (20 minutos)
10. Lanche (30 minutos)
11. Tema: “Planejamento Familiar”
 Palestra (40 minutos)
 Conversa a dois (20 minutos)
12. Plenário (30 minutos)
13. Almoço (60 minutos)
14. Dinâmica de entrosamento (30 minutos)
15. Tema: “O Sacramento do Matrimônio”
 Palestra (30 minutos)
 Conversa a dois (20 minutos)
 Dinâmica, música ou intervalo (10 minutos)
16. Tema: “A Celebração Litúrgica do Matrimônio”
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 Palestra (30 minutos)
 Conversa a dois (20 minutos)
17. Partilha em grupo (30 minutos)
18. Motivação e ficha de Pós-Encontro (15 minutos)
19. Ficha de Avaliação da Assimilação do Conteúdo (15 minutos)
20. Avaliação Final
21. Encerramento – Entrega dos Certificados de Participação e Lanche

6. SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Confeccionar crachás para cada participante do Encontro.
Confeccionar um “quadrante” com os nomes e telefones (ou endereços) dos participantes.
Confeccionar um Certificado de Participação no Encontro para cada casal de noivos
Tirar cópias dos exercícios e fichas para cada noivo.
Providenciar lanches e cafezinho.
Providenciar pastas, papel, lápis, balas, guardanapos, copos descartáveis, sabonete, papel
higiênico e papel toalha, toalhas de mesa e jarras de água.
7. Montar uma “corrente de oração” dos familiares dos noivos e cartaz com os nomes dos
participantes.
8. Organizar a Missa do Encontro.
9. Fazer cópia do 8º Tema para apresentar e deixar com cada casal de noivos na Reunião
prévia.
Material: Guia de preparação para a vida matrimonial - CNBB – Encontro de Noivos
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