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ANO 2015/2016 
Ano Santo da Misericórdia 

 
Casais: Viver a missão com alegria 

 
 Orientação: Redescobrir e tornar fecunda a misericórdia de Deus 

 
Linhas de acção: 

 
1. Renovar todos os dias o encontro pessoal e em casal com Jesus Cristo 

(conversão 
2. espiritual) 
3. Levar com alegria o Evangelho da misericórdia a todos os casais, sem 

excepção 
4. Apelar ao compromisso evangelizador 
5. Incentivar a formação dos casais em todas as suas dimensões. 

 
Medidas concretas: 
 

 Tema de estudo do ano: « Viver a missão com alegria » 
 

 Ponto Concreto de Esforço: « Dever de se Sentar » 
 

 Debate nos Encontros de nível nacional et regional e tema para os 
retiros. 

 

« Não foste vós que Me escolhestes; 

mas fui Eu que vos escolhi »  

(Jn 15, 16) 
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ANO 2016/2017 

 
Casais : Anunciar a Alegria do Amor na Família 

(Amoris Laetitia) 
 
 Orientação: Responder aos desafios do casamento e da  família (A.L. chap.2) 

 

Linhas de acção:  

1. A Vocação da Família (A.L. chap.3) 

2. Viver o Amor no Casamento (A.L. chap.4 & 5) 

3. Família e Evangelização: algumas perspetivas pastorais (A.L. chap.6) 

4. Reforçar a educação dos Filhos (A.L. chap.7) 

5. Acompanhar, discernir e integrar a fragilidade (A.L. chap.8) 

6. Viver a espiritualidade conjugal e familiar (A.L. chap.9) 

 

Medidas concretas : 
 Tema de estudo do ano: “Os desafios pastorais do Casamento e da 

Família na Nova Evangelização”  
 

 Ponto Concreto de Esforço : «Oração conjugal e familiar»  
 

 Debate nos Encontros de nível nacional e regional e também tema 
para os retiros 
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Oração à Sagrada Família 
 

Jesus, Maria e José 
em Vós contemplamos 

o esplendor do amor verdadeiro 
confiantes, a Vós  nos consagramos 

 
Sagrada Família de Nazaré, 

tornai também as nossas famílias 
lugares de comunhão e cenáculos de oração, 

autênticas escolas do Evangelho 
e pequenas igrejas domésticas. 

 
Sagrada Família de Nazaré, 

que nunca mais haja nas famílias 
episódios de violência, de fechamento e divisão 

e quem tiver sido ferido ou escandalizado 
seja rapidamente consolado e curado 

 
Sagrada Família de Nazaré, 

fazei que todos nos tornemos conscientes 
do caracter sagrado e inviolável da família 

da sua beleza no projecto de Deus 
 

Jesus, Maria e José 
ouvi-nos e acolhei a nossa súplica 

Ámen 
 

Papa Francisco 
Roma 

Jubileu Extraordinário da Misericórdia 
Solenidade de S. José, 19 Março 2016 
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ANO 2017/2018 

Casais:  Renovar a Aliança na Força do Espírito 

 Orientação:  Preparar os Caminhos do Senhor (Is 40,3) 

 

Linhas de acção: 

1. O Amor gratuito:  Pão para o caminho 

2. Lado a lado na Fidelidade 

3. Diversidade de dons:  Acção do Espírito 

4. Perdão e Misericórdia:  O vinho novo 

5. Rumo a Fátima na alegria da internacionalidade 

Medidas concretas: 

 Tema de estudo para o ano:  «A missão do Amor» 

 Ponto Concreto de esforço:  «Escuta da Palavra de Deus» 

 Debate em Encontros a nível nacional e regional e tema para os retiros 

 

 «E sabei que Eu estarei sempre convosco 
até ao fim dos tempos» 

(Mt 28,20) 


