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O Encontro Mundial das Famílias 

 
Quatro semanas após o Encontro 
Internacional em Fátima, onde cerca de 8 
500 equipistas de mais de 80 países se 
reuniram como uma grande família, 
encontrámo-nos no nono Encontro 
Mundial das Famílias em Dublin, na 
Irlanda.  Este acontecimento realiza-se de 
três em três anos, tendo o anterior sido 
em Filadélfia, EUA.  Na Irlanda, 37 000 
pessoas, incluindo mais de 13 000 de 116 
países, vieram celebrar a riqueza da vida 
conjugal e familiar.  Além das palestras e 
dos workshops, houve também sessões 

para crianças e adolescentes e um espaço de exposição que albergou 300 stands 
representando organizações baseadas na fé.  As Equipas de Nossa Senhora tinham um 
desses stands e tiveram o prazer de receber visitantes de muitos países.  Alguns eram 
equipistas, outros conheciam-nos e, para outros, foi a primeira vez que ouviram falar 
das ENS.  Pontos particularmente fortes para nós foi conhecer o casal canadiano que 
está a pilotar a primeira equipa de língua árabe no seu país, e um padre irlandês que 
exerce o seu ministério junto da comunidade filipina na Islândia!  A nossa aldeia global 
assemelha-se cada vez mais a uma máquina de lavar roupa, misturando nacionalidades 
e culturas.  Já temos mais de 100 equipas de língua francesa em outras partes do 
mundo e, mais recentemente, equipas libanesas em Sydney e uma equipa espanhola 
na Suécia.  Haverá certamente muitos outros exemplos de que não temos 
conhecimento. 
 
Estamos muito gratos à região Irlanda por acolher equipistas visitantes, por organizar a 
literatura, o stand e a sua escala de serviço.  Os casais e padres das Equipas estavam 
muito contentes por passar uma hora ou duas a testemunhar junto de outras pessoas 
as bênçãos que lhes traz o facto de serem membros das ENS.  Também ficámos 
particularmente satisfeitos por ver que a Associação de Famílias Inter-Religiosas 
também estava representada na exposição.  Na zona Eurásia, temos equipistas de 
outras igrejas cristãs, já que apenas dois dos doze países que ligamos se podem 
considerar “católicos” (Irlanda e Filipinas), e o casamento misto é vulgar.  As Equipas 
de Nossa Senhora podem ser um lar acolhedor para esses casais.  Durante grande 
parte dos três dias, um casal das Equipas, Antony e Janet Denman, da Grã-Bretanha, 
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ocuparam-se do stand da Associação de Famílias Inter-Religiosas.  Eles contaram que 
muitas pessoas mostravam um grande interesse pela missão especial da associação e 
dirigiam vários casais e padres para o stand das ENS.  O casal do sector da Irlanda fez 
uma belíssima conferência sobre a esperança para o casamento através das ENS, o que 
também resultou em muitas mais visitas ao nosso stand. 
 
Os principais tópicos e temas do evento estavam relacionados com o ensino do Papa 

Francisco em Amoris Laetitia e centraram-se em A Família e a Fé, A Família e o Amor e 

A Família e a Esperança.  As sessões abordaram o amor na família, como lidar com o 

fracasso na vida familiar e olhar para fora para outras famílias e pessoas de qualquer fé 

ou sem nenhuma.  Um tema importante em todo o evento foi o cuidado com a nossa 

casa comum, que o Papa Francisco tanto realça na Amoris Laetitia.  «No ambiente 

familiar, é possível também repensar os hábitos de consumo, cuidando juntos da casa 

comum» (nº 277). 

Todas as sessões  foram transmitidas ao vivo, e aquelas a que assistimos foram 
excelentes.  Muitas podem ser ouvidas no sítio do Encontro Mundial das Famílias 
(https://www.worldmeeting2018.ie) ou no YouTube.  No sábado, houve uma 
maravilhosa Festa das Famílias com a presença do Papa Francisco, e com alguns 
testemunhos emocionantes de famílias que se tinham confrontado com situações 
adversas.  O evento terminou no Domingo com a missa no Phoenix Park, presidida pelo 
Papa Francisco.  O Vaticano estimou a participação em 300 000.  No final da missa, foi 
anunciado o próximo local para o EMF em 2021:  Roma! Mais uma vez, este é um lugar 
onde existem muitas equipas que podem contribuir para o programa.  Encorajamos-
vos todos a começarem a poupar para irem ao que certamente será outro grande 
acontecimento. 

https://www.worldmeeting2018.ie/

