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Calendarização Esquemática 
 
 

DATA TEMA 
PROPOSTAS 
DE ORAÇÃO 
DOMINGO 

NOTAS / 
SUGESTÕES 

6 Maio 
O Anúncio do Encontro das 

Famílias 
Pelas Mães Dia da Mãe 

13 Maio Pedido de Protecção Materna 
Com Nª 
Senhora 

SIM/Europa 

20 Maio 1ª Catequese: A Família Hoje Pelas Famílias 
Ascensão do 

Senhor 

27 Maio 2ª Catequese: Somos Pessoas Pelos Avós PENTECOSTES 

3 Junho 
3ª Catequese: A Família Imagem 

De Deus 
Pelos Pais 

SSma. Trindade 
Dia 7: Corpus 

Christi 

10 Junho 
4ª Catequese: A Família Igreja 

Doméstica 
Pelos Filhos  

17 Junho 
5ª Catequese: Ser Ou Não Ser 

Família Cristã 
Pela Vida 
Nascente 

Bênção das 
Grávidas e dos 

recém-nascidos 

24 Junho 
Encontro das Famílias da 

Vigararia de Oeiras 
PELAS 

FAMILIAS 
 Estádio do Jamor 
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06 de Maio | O Anúncio da Festa 

 
Aproveitar o tradicional Dia da Mãe, o primeiro Domingo de Maio, 

para lançar a ideia do FESTA VICARIAL E DA FAMILIA a realizar dia 
24/Junho no Estádio do Jamor, na Paróquia de São Miguel de Queijas. 

No Tempo Pascal Jesus convida a nossa Família a caminhar unida 
por todo este tempo, vivendo o desafio de rezar unida à Virgem Maria e 
sob a Sua protecção para celebrar em cada dia e em cada Eucaristia 
Dominical a alegria de sermos filhos amados. 

 
Mobilizar para caminhar até dia 24/Junho: 
 
1. Rezando em família; 
2. Ajudando-nos mutuamente a rezar com a Escritura; 
3. Meditando as catequeses propostas para 5 semanas (a realizar 

no sábado ou Domingo ou noutro dia a escolher pela Paróquia e 
se possível com a presidência do Pároco ou, em seu lugar um 
animador que ele indique); 

4. Rezando em família o Rosário ou parte dele; 
5. Encontrando gestos que em família manifestem a alegria de 

sermos de Jesus, participando juntos na Eucaristia Dominical, 
fazer algum passeio há muito adiado, visitando algum familiar 
ou amigo doente, etc… 

 

Oração para a semana |Pelas Mães 
 

Agradecemos de coração, Senhor, a mãe que nos destes. 
Essa criatura a quem tanto devemos em nossa vida. 
Agradecemos, Senhor, por nos ter gerado no seu seio. 
Agradecemos o leite materno, o seu carinho e a sua ternura. 
Agradecemos os seus sorrisos de mãe. 

 
 

Encontro Vicarial e das Famílias | Vigararia de Oeiras 
 

Jamor | 24 de Junho de 2012   -   37 

Neste mistério vamos pedir a Nossa Senhora que viveu a angústia de ter 
perdido o Seu Filho, que nos ajude a nunca O perdermos, que nos ajude também 
a nunca chegar tarde a quem precisa de nós.  
 
Pai Nosso… 

 

24 Junho | Encontro da Família Vicarial 
 
Recomendações: 
 

1. As famílias devem inscrever-se nas suas paróquias em função da 
organização logística do Dia Vicarial 

2.  Procurem o lenço de cor atribuído à Paróquia  
3. Procurem organizar-se quanto ao transporte e estejam atentas às 

soluções que cada Paróquia possa encontrar. 
 
 

Programa: 
 
10.30h – Acolhimento 
11.30h – Eucaristia 
12.30h – Almoço  
14.30h – Feira de Actividades 
17.00h – Hora Mariana | Encerramento 
 
 
 
 
Vigararia de Oeiras, 2012-05-03 
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Hoje são os meninos da rua, os sem abrigo, os drogados, os doentes e os 
velhos que vivem sós, os presos, os doentes de SIDA, os que vivem abaixo do 
limiar da pobreza, etc.  

Para escândalo de muitos a Nova Lei que Cristo nos trouxe é para todos: 
não separa ninguém, antes procura unir, não condena à morte antes oferece a 
Vida. Por isso Ele curou os leprosos, conviveu com Publicanos e pecadoras, 
ressuscitou o criado do centurião romano, fez amigos e discípulos entre os 
marginais e os marginalizados. Conviveu com eles, isto é, fê-los viver conSigo.  

Dar vida à vida é também isto.  
E hoje é connosco que o Senhor conta.  

 
Pai Nosso… 
  
5.º Mistério: A perda e o encontro do Menino Jesus no Templo 
 

Também pelo Evangelho de S. Lucas sabemos que ao voltarem de 
Jerusalém, “Julgando que Ele fosse na comitiva”, Nossa Senhora e São José 
perderam o Menino Jesus que ficara na cidade.  

Também a nós o Senhor pede, hoje que tomemos conta do Menino Jesus.  
Todos aquelas pessoas que o Senhor põe no nosso caminho em relação às 

quais temos especiais responsabilidades, são para nós este Menino Jesus: os 
nossos filhos, os nossos familiares, os amigos, os companheiros de trabalho, etc.  

Para estes, de modo especial, deve ir o nosso Amor em atenção, carinho, 
educação, amizade verdadeira.  

E quantas vezes os temos nós perdido, nos caminhos da vida?  
Nossa Senhora e São José encontraram o Seu Menino Jesus no Templo, 

discutindo as coisas do Pai do Céu, entre os Doutores.  
E os nossos Meninos Jesus, aqueles que o Senhor nos entregou para 

tomar conta e que nós também perdemos, onde estavam?   
E quanto tempo levámos a encontrá-los?  
Será que, na verdade, sempre os reencontrámos?   
Dar vida à vida é também estar presente na hora certa, com a palavra 

necessária junto do filho, do amigo, daquele que, naquele momento, é o nosso 
Menino Jesus.  
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Agradecemos toda a sua dedicação ao longo de toda a nossa existência. 
Agradecemos as noites de insónia, as preocupações quotidianas. 
Agradecemos os seus conselhos, as suas orientações, as suas correcções. 
Agradecemos todo o seu amor, manifestado no amor de mãe. 
Pedimos perdão, Senhor, se nem sempre correspondemos a este amor e 
carinho. 
Pedimos, Senhor, que ajudeis a nossa mãe. 
Recompensai todo o seu esforço, todo o seu sacrifício. 
Que ela possa exercer com dignidade a sua missão de mãe e esposa. 
Perdoai-lhe, Senhor, os seus defeitos, pois todos nós somos pecadores. 
E que ela possa, no final da sua existência, viver uma eternidade plena e feliz. 
Ámen. 

 

13 de Maio | Pedir a protecção de Nª Senhora 
 
Nossa Senhora fala às crianças porque nos seus corações encontra a 

capacidade de acolher o convite á conversão… 
Deseja suscitar o Diálogo na nossa família!  
O Diálogo só acontece onde aprendemos o SILÊNCIO, o Acolhimento 

da Palavra.  
Jesus é A PALAVRA! 
Queremos aprender a Escutar e pedir à Mãe de Jesus que nos 

ensine, como Ela a ESCUTAR para que Jesus apareça em nós e na nossa 
família como tão perfeitamente se fez carne no seu seio… 

 
 

Oração para a semana |Para Encontro 
 

Senhor Jesus, Filho da Virgem Maria, 
Que quereis contar com cada um de nós e com a nossa Família, 
Concede-nos rezar unidos neste tempo em que a Vossa Mãe nos 

deu a graça de falar a três crianças na nossa terra portuguesa, em Fátima. 
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Dá-nos um coração cada dia mais generoso para não desanimarmos 
na oração para que assim unidos caminhemos com todas as famílias das 
outras paróquias desta Vigararia de Oeiras para a Festa que havemos de 
fazer todos em 24 de Junho no Jamor! 

Amen 
 
 

1. Catequeses para as famílias  
Metodologia: 
 

De preferência as pessoas são convidadas a reunir em grupo alargado em dia 

e hora a definir pelo pároco ou Animador escolhido por este (Sugerimos sábado 

de manhã ou de tarde mas pode ser qualquer outro dia). 

Mas tendo as catequeses à mão, todos podem individualmente ou em família 

pegar nas mesmas. 

Levam para o Encontro de Catequese a Bíblia, papel e caneta. 

 
Para trabalhar as catequeses em Grupo alargado: 
 

a) Um animador ou se possível o pároco lê e ajuda a entender o texto da 

catequese (30 mn); 

b) Após a proclamação da catequese divide-se o grupo em sub-grupos de 5 a 

7 pessoas (30 mn); 

c) Já em pequeno grupo, proclamam as leituras da Escritura, uma por uma; 

após a proclamação de cada leitura perguntar se alguém deseja fazer 

alguma ressonância; 

d) Após esta fase de partilha e oração, respondem às perguntas e um dos 

elementos do pequeno grupo aponta as respostas; 

e) Finalmente voltam todos ao espaço ou sala inicial e faz-se um breve 

plenário que termina com uma oração em conjunto (Pai Nosso e Ave 

Maria). 
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Vamos pedir:  
- pelas Mães grávidas, para que sintam muita alegria por aquele filho que 

o Senhor lhes pediu que dessem à Vida.  
- pelos Pais destas crianças em gestação e pelas outros membros das suas 

famílias, para que ajudem as Mães neste tempo tão importante para elas, 
apoiando-as na decisão de dar vida à vida. 

- pelos médicos, enfermeiras, assistentes sociais e, em geral, por todos os 
que aconselham, tratam e ajudam as Mães, para que o Senhor lhes revele a 
grandeza do seu trabalho e os ajude a defender sempre este Dom sagrado.  
 
Pai Nosso...  
 
4.º Mistério: Apresentação do Menino Jesus no Templo e purificação de Nossa 
Senhora 
 

Diz-nos S. Lucas que  “Depois de se completarem os dias da purificação de 
Maria, segundo a Lei de Moisés, levaram-n’O a Jerusalém para O apresentar ao 
Senhor segundo o que está escrito na Lei do Senhor”  

Ao longo da sua vida certamente que São José e Nossa Senhora 
continuaram a cumprir as leis, os usos e costumes, neles educando e iniciando 
seu filho Jesus.  

Ele que não estava sujeito à Lei submeteu-se à Lei. 
Era necessário que Jesus fosse um homem como os outros, integrado 

normal e plenamente na sociedade em que vivia, para poder ser escutado 
quando viesse anunciar o fim da Lei velha e instaurar a Nova Lei do AMOR e da 
VIDA.  

No tempo de Jesus como no nosso, porém, há muitos homens, mulheres 
e crianças que a sociedade não reconhece como seus membros, a quem não 
ouve, que não acolhe, não protege, pelo contrário, afasta e ignora. É como se 
estivessem mortos!   

No tempo de Jesus eram os leprosos, os Publicanos, os que não viviam 
segundo a Lei.   
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E o nosso Sim também se prolongará ao longo das nossas vidas, na permanente 
necessidade de entrega total de AMOR por estes filhos que o Senhor nos pede 
que aceitemos.  
Neste mistério, vamos, antes de mais, louvar o Senhor e agradecer-Lhe por nos 
ter dado a Vida, pedindo-Lhe que, a exemplo de Maria, todos os que são 
chamados a transmitir a Vida, o façam com generosidade e respeito pela Obra 
do Senhor.  
 
Pai Nosso...  
 
2.º Mistério: A Visita de Nossa Senhora a Sua prima Santa Isabel 
 

Ignorando a sua própria gravidez e esquecendo os incómodos de uma 
viagem difícil, Maria parte para as montanhas da Judeia, para ajudar Isabel, sua 
prima que, já de idade avançada, esperava também um filho.  

Dar vida à vida não é apenas aceitar das mãos de Deus os filhos que Ele nos 
quiser dar.  

Dar vida à vida é também, criar condições para que ela surja, se 
desenvolva, se fortaleça.  

E a primeira destas condições é, certamente, a de se ser amado.  
É dar a nossa vida àqueles que Deus põe no nosso caminho, para os ajudar 

a viver a sua vida.  
É dar-lhes o Amor com que o Senhor nos ama, sabendo que quanto mais O 

dermos, maior será a Sua presença em nós.  
Neste mistério vamos pedir a Nossa Senhora que nos ensine a AMAR 

verdadeiramente.  
 
Pai Nosso... 
 
3.º Mistério: O Nascimento do Menino Jesus no Presépio de Belém 
 

Em certo sentido, podemos dizer que Jesus nasce também, hoje, em cada 
bebé que vem ao mundo. E Jesus morre de novo em cada bebé que não deixam 
nascer.  

 
 

Encontro Vicarial e das Famílias | Vigararia de Oeiras 
 

Jamor | 24 de Junho de 2012   -   7 

20 Maio | 1ª Catequese: A Família Hoje  
 
- Então e a família? 
- Está bem, obrigado! 
 

Quantas vezes respondemos assim, apressadamente a quem nos 
saúda na rua. 

Mas de facto, hoje, a família não está bem, Há sintomas tão 
preocupantes e o mal-estar é tão generalizado que por vezes já não se 
sabe o que é uma família a gozar de boa saúde, a funcionar regularmente 
e a realizar convenientemente a sua missão. 

Que se passa actualmente com a instituição familiar? 
 
Já desde o século XVIII que a família vem sendo questionada e 

combatida por vários pensadores e movimentos de opinião que julgaram 
ver nela a base da corrupta sociedade burguesa e a principal fonte dos 
males sociais. Basta pensar em Rousseau e em Marx que quiseram 
transferir para o Estado a função educadora da família. Como se sabe, não 
foram brilhantes os resultados conseguidos nos países onde tais teorias se 
puseram em prática, porque nada pode substituir com vantagem, a 
família, apesar das suas insuficiências e defeitos. 

Nos países em que triunfa o liberalismo individualista, também se 
está a fragilizar perigosamente a estrutura familiar: o relativismo moral, o 
hedonismo cego traduzido no uso irresponsável e egoísta da sexualidade 
no casamento e fora dele e na mentalidade contraceptiva, o materialismo 
prático, estão dando frutos amargos que põem em causa a própria 
sobrevivência desta civilização esvaziada de sabedoria. Como afirmou o 
Concílio Vaticano II “é verdade que está ameaçado o destino do mundo se 

não surgirem homens cheios de sabedoria” (G. S., 15). 
Realmente, hoje é difícil não sermos pessimistas se olhamos para a 

realidade social que nos envolve e constatamos a quantidade de uniões e 
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casamentos mal feitos que desembocam em separação ou divórcio ou se 
arrastam penosamente atrás de uma fachada ilusória, a facilidade com 
que alastra a infidelidade conjugal e a banalização da actividade sexual 
desde a adolescência e a juventude, a praga do aborto, as crianças 
abandonadas que vagueiam pelas cidades, a incapacidade de os pais 
transmitirem valores aos filhos, o desprezo e o abandono das pessoas 
idosas, o consumismo que esvazia as pessoas de valores espirituais, a 
influência nefasta dos mentores desta cultura da solidão e da morte, e 
dos gestores dos meios de comunicação social, sobretudo da televisão … 
Que dizer da “catequese” diárias do povo português que são as 
telenovelas, veículo privilegiado de uma visão perfeitamente redutora da 
vida, senão que são uma autêntica escola nacional de mediocridade? E 
como estranhar que se recolham os frutos do que se semeia? Como 
estranhar que caiam no abismo da droga tantos jovens cujas vidas são 
completamente vazias e a quem o gozo intenso do momento presente é 
apresentado como a única coisa que vale a pena? Como estranhar o 
aumento da criminalidade e da corrupção a todos os níveis, quando se 
proclama que todos os meios são lícitos para cada um atingir os seus 
objectivos? 

 
Facilmente podemos constatar que todos estes males destroem a 

família e se propagam quando não há famílias autênticas. E talvez não 
seja muito difícil ver também que a sua raiz está na ausência de Deus da 
nossa sociedade. Onde falta Deus, falta a sabedoria verdadeira. O 
homem, ao querer libertar-se e ser feliz sem Deus, ficou mais escravizado. 
Não existe humanismo ateu porque sem Deus o homem fica diminuído e 
amputado do melhor de si mesmo e torna-se desumano. Onde Deus 
desaparece degradam-se logo os relacionamentos entre as pessoas. Se 
não há Deus, salve-se quem puder, pois cada um tentará ser Deus para si 
mesmo e para os outros. É assim que o casamento e a vida familiar se 
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Proposta para a Oração do Rosário 
 

No mês de Maio, as famílias e as comunidades são convidadas a rezar o 
Rosário. A família pode sempre, aproveitar o convite para a Festa Vicarial das 
famílias para rezar diariamente, pelo menos uma dezena envolvendo sempre as 
crianças. 

Este gesto de amor aos filhos deixa nos seus corações um testemunho de 
comunhão e intimidade com Nossa Senhora que elas jamais esquecerão! 

 
 

MISTÉRIOS GOZOSOS 
 

Pela Vida e pela Família  
 

1.º Mistério: Anunciação do Anjo a Nossa Senhora 
 
DAR VIDA À VIDA, foi a proposta feita a Maria.  
Deixar que DEUS, Fonte de Toda a Vida, se tornasse Seu FILHO, tomando, através 
d’Ela, a nossa condição humana.  
O SIM de Maria abriu caminho para o SIM de Cristo à vontade do Pai e para a 
vitória sobre o Pecado e a Morte: “...morrendo venceu a morte e ressuscitando 
restaurou a vida”.  
Na verdade, em Cristo, o AMOR que é VIDA, é maior que todo o pecado e mais 
forte que a Morte. Por Ele e n’Ele, todos somos chamados à VIDA.  
Pelo SIM na Anunciação que se prolonga por toda a sua vida até ao Calvário, 
Maria associa-se à Obra redentora do Filho e assume a maternidade espiritual de 
todos os homens: Ela é nossa Mãe em Cristo, pelo poder do Espírito Santo.  
Uma proposta semelhante nos é feita, homens e mulheres chamados a ser Pais e 
Mães: deixar que o Amor de Deus que é VIDA, se transmita através de nós aos 
nossos filhos.  
Isto é, afinal, DAR VIDA À VIDA,  
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2. Que importância tem para nós a Sagrada Família de Nazaré? 
 
3. Como se poderão formar actualmente, famílias cristãs? 
 
4. Que poderiam fazer as famílias e a paróquia para ajudarem os jovens a 
preparar-se seriamente para a vida matrimonial? 
 
Ler em casa:   - C.I.Cat.  nºs 1602-1617 

 - Familiaris Consortio, nº 66 
 - Carta do Papa João Paulo II às Famílias 

 
Oração para a semana | P/ Vida Nascente 

 
Ó Maria, aurora do mundo novo, mãe dos viventes,  
confiamo-Vos a  causa da vida:  
olhai, Mãe, para o número sem fim de crianças a quem é impedido nascer,  
de pobres para quem se torna difícil viver,  
de homens e mulheres vítimas de inumana violência,  
de idosos e doentes assassinados pela indiferença  
ou por uma suposta compaixão.  
Fazei com que todos aqueles que crêem no Vosso Filho  
saibam anunciar, com desassombro e amor, aos homens do nosso tempo  
o Evangelho da vida.  
Alcançai-lhes a graça de o acolher como um Dom sempre novo,  
a alegria de o celebrar com gratidão em toda a sua existência,  
e a coragem para o testemunhar com laboriosa tenacidade,  
para construírem, juntamente com todos os homens de boa vontade,  
a civilização da verdade e do amor,  
para louvor e glória de Deus Criador e amante da vida.  
Ámen  

Papa João Paulo II 
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tornam para tanta gente uma experiência de progressivo desencanto e de 
frustração … 

 
Perante isto que em grande parte se passa à nossa volta e no seio 

de tantas famílias, é difícil não sermos pessimistas. E no entanto, não 
temos o direito de o ser. Temos razões mais do que válidas, nós os 
cristãos, para sermos optimistas. Não será talvez o optimismo evidente de 
quem (ainda ou já) vê grandes searas, mas o optimismo esperançoso de 
quem tem a melhor semente para lançar à terra. Podemos ser optimistas 
porque há muita gente que vai despertando desta perigosa anestesia 
materialista e começa a alicerçar a sua vida sobre a rocha firme, mas 
devemos ser optimistas porque somos Igreja de Cristo, conhecemos o 
mistério de Deus, temos acerca do homem, da família e da sociedade uma 
revelação, e sabemos para onde avança, apesar das indecisões e recuos 
de cada tempo, a marcha da Humanidade. 

 
Precisamos de compreender que vivemos tempos de crise, tempos 

de profundas mudanças culturais em que é fácil perder-se o rumo. 
Rejeitam-se por inadequadas as formas e as estruturas rurais dos séculos 
passados mas ainda não se encontraram, nomeadamente para a 
instituição familiar, formas ajustadas de viver a urbanização global que 
está a acontecer. A própria Igreja está a passar de uma era dita 
constantiniana em que fez cristandade evangelizando e civilizando os 
bárbaros e semeando o evangelho por toda a terra, para uma nova fase 
em que regressa às fontes para alicerçar o que serão as novas formas de 
viver o cristianismo nos séculos vindouros. É assim uma espécie de 
Outono: arrecadam-se os frutos e semeia-se já o que serão as próximas 
searas. Arruma-se a casa, e enquanto o vento arranca as folhas velhas, o 
temporal faz estragos e alguns frutos apodrecem, a árvore enraíza-se e 
renova-se interiormente para no tempo novo que se aproxima 
deslumbrar e saciar o mundo com novas folhas, flores e frutos. 
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É por isso que a Igreja Católica, verdadeira mãe e mestra, 

profundamente convencida de que só na vivência do Evangelho poderá 
encontrar completa realização toda a esperança que o homem põe 
legitimamente no Matrimónio e na Família, não corre atrás de modas e 
proclama corajosamente a verdade libertadora do Evangelho também no 
nosso tempo. O magistério da Igreja que tem a sua expressão maior nos 
documentos dos Concílios e dos Sínodos, e nos ensinamentos do Papa e 
dos bispos é um tesouro inesgotável de sabedoria para quem 
honestamente procura a verdade e não se contenta com uma vida 
medíocre. 

Felizes de nós que confiamos na Igreja e escutamos e pomos em 
prática os seus ensinamentos, e assim nos tornamos um povo de sábios! 

Estas catequeses sobre a família pretendem despertar em nós o 
apreço pela sabedoria cristã que a Igreja nos dá e abrir-vos o apetite para 
lerdes e meditardes este tesouro com que o Espírito Santo nos 
presenteou: o Catecismo da Igreja Católica. Nele encontrareis resposta a 
todas as perguntas que vos colocais acerca da vida familiar e que estas 
folhas não podem contemplar. 

 
Proclamar: 

Salmo 12/13 
Rom. 1,18-32 
Rom. 8,5-9   

Rom. 8,18-27 
2 Tim. 4,1-5   

 
 

Perguntas para o diálogo: 
 

1- Que valores se encontram hoje nas nossas famílias? 
2- Que problemas aparecem hoje mais frequentemente nas famílias? 
3- Que diferenças se notam entre as famílias que obedecem à Igreja e as 

outras? 
4- Nós Cristãos, temos razões para ser pessimistas? Porquê? 
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Hoje, mais que nunca é necessário e urgente que se formem 
autênticas famílias cristãs à imagem da Sagrada Família de Nazaré. 

Só homens e mulheres regenerados pela palavra de Deus e que por 
isso mesmo vivem da palavra de Deus, podem cultivar o amor 
matrimonial a um nível sobrenatural, e amar-se com um coração indiviso 
e virgem, em que Deus tem o primeiro lugar. Esses amam-se, casam e 
vivem no Senhor, e aceitam e educam os filhos no Senhor. 

Há quem viva o casamento (e o resto) a nível natural «segundo a 
carne» para usar uma expressão de S.Paulo. 

Nós cristãos, vivemo-lo a nível sobrenatural «segundo o Espírito». 
Com falhas, mas sem perder a noção da diferença que nos oferece o facto 
de sermos membros do corpo de Cristo. 

 
É necessário que desde o namoro, os jovens cristãos comecem a 

edificar o seu lar com a largueza desta perspectiva sobrenatural e sobre a 
firmeza desta rocha contra a qual as tempestades da vida nada podem. 
Nessas famílias, a semente do Evangelho produzirá abundantes frutos de 
Bem-aventurança que alimentarão o mundo, cansado dos frutos podres 
do bem-estar materialista que esta sociedade apresenta como ideal de 
felicidade. 
 
Proclamar: 

Lc 1,26-38 
Mt 1,18-25 
Lc 2,51-52 
1Jo 2,12-17   

Ef 4,17-24 
Cl 3,1-21 
Mt 7,24-27   

 
Perguntas para o Diálogo: 
 
1. a) Como te parece que são os relacionamentos entre as pessoas de uma 
família sem Deus, que vive segundo a «carne»? 
    b) E de uma família cristã autêntica? 
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Cristo Novo Adão, princípio da nova humanidade, pela sua morte e 
ressurreição; é fecundíssima a virgindade de Maria que no calvário recebe 
por filhos todos os discípulos de Cristo, e é fecunda a virgindade de José, 
servo fiel e prudente, que o Senhor colocou à frente de sua casa e que por 
isso é o padroeiro da Igreja Universal. 

Nesta família totalmente apoiada por Deus, ninguém vive para si 
mesmo. Nela resplandece o amor ao próximo que transforma a 
autoridade em serviço, e faz da submissão obediente de Jesus e de Maria 
a José a base de uma comunhão efectiva. Aquele que preside o chefe a 
quem todos obedecem, é o menos importante. Dele, José, não registou o 
Evangelho uma só palavra, mas repete que « fez como o anjo de Senhor 
lhe ordenou » ( Mt 1,24 ). Com o seu trabalho sustentou Jesus e Maria, e 
como qualquer bom chefe de família hebreu presidiu à liturgia doméstica, 
educou Jesus na sabedoria de Israel e iniciou-o no exercício da sua 
profissão de carpinteiro. 

 
E Maria? Enquanto guardava e meditava em seu coração as palavras 

e os acontecimentos que Deus lhe proporcionava, como terá 
desempenhado admiravelmente as suas funções de mãe e dona de casa 
durante aqueles trinta anos em que Jesus se preparou para a sua missão? 

No lar de Maria e José, Jesus «cresceu em sabedoria, em estatura e 
em graça, diante de Deus e dos homens» ( Lc 2,52 ). 

 
Nas nossas famílias, Deus quer fazer resplandecer o mesmo amor, a 

mesma vida, o mesmo espírito, o mesmo mistério da comunhão que 
brilhou na Sagrada Família de Nazaré. 

Deus quer. Será que queremos? Será que tu queres? Será que te dás 
conta da sorte que tens em ser membro da Igreja e conheceres uma fé, 
uma esperança e um amor sobrenatural? Ou tens inveja dos que vivem 
sem Deus e queres apenas ser igual a toda agente? 
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5- Que esperas destes encontros? 
 
Ler em casa – Familiaris Consortio nºs. 4-9 

 

 
Oração para a semana | Pela Família 

 
Ó Deus, de quem procede toda a paternidade no céu e na terra, 
Tu, Pai, que és Amor e Vida, faz com que nesta terra, por Teu Filho Jesus Cristo, 
“nascido de mulher”, e pelo Espírito Santo, fonte de caridade divina, cada família 
humana se torne um verdadeiro santuário de vida e de amor, para as gerações 
que se renovam sem cessar. 
Que a tua graça oriente os pensamentos e as acções dos esposos para o bem das 
suas famílias, de todas as famílias do Mundo. 
Que as jovens gerações encontrem, na família um apoio inquebrantável, que as 
torne sempre mais humanas e as faça crescer na verdade e no amor. 
Que o amor, fortalecido pela graça do Sacramento do Matrimónio, seja mais 
forte do que todas as fraquezas e de todas as crises conhecidas às vezes pelas 
nossas famílias. 
Enfim, pedimos-te, por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, que em todas 
as nações da terra, a Igreja possa cumprir com fruto a sua missão na família e 
pela família. 
Tu, que és a Vida, a Verdade e o Amor, na unidade  
Do Filho e do Espírito Santo. Amén. 

João Paulo II 
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27 Maio | 2ª Catequese | Somos Pessoas 
 

Esta sociedade a que pertencemos está passando de uma fase em 
que se afirmava pela pertença a uma maioria, por ser igual a toda a gente 
e por cumprir os ritos e as regras que o integravam no todo, para esta 
fase turbulenta e juvenil em que, para evidenciar a sua individualidade, 
cada um sublinha a diferença e reclama independência a todo o custo 
como se não precisasse de ninguém. Hoje facilmente se é contra tudo e 
contra todos para se ter a sensação de se ser livre, e procura-se dar 
consistência a esta ilusão de liberdade e de independência quase só pela 
acumulação de bens materiais, conseguida à custa de muito trabalho ou 
de muita esperteza. Cada um vive por si mesmo e para si mesmo e não é 
difícil verificarmos que os relacionamentos entre as pessoas são cada vez 
de pior qualidade. Basta ver o que se passa nas famílias entre marido e 
mulher, entre pais e filhos, entre jovens e idosos… 

Coisa boa e necessária é a liberdade, mas não basta! Não basta 
destruir escravidões e tiranias para que alguém se realize plenamente. 
Não basta libertar um campo de silvas e de cardos para que tenhamos 
uma seara! Sem liberdade, ninguém tem acessos à sua dignidade de 
pessoa humana, mas quem se fica por ela, libertando-se embora de 
escravidões exteriores, acaba escravo de si mesmo. Porque é um meio e 
não um fim, a liberdade só por si não realiza ninguém. 

Nós fomos criados para o amor, e é na comunhão com Deus e com o 
próximo que se encontra a plena realização de todos e de cada homem. 
Falar de comunhão é falar de pessoas, porque só entre pessoas pode 
surgir e cultivar-se a comunhão. 

Por isso, não basta seres tu mesmo; precisas de não viver para ti 
mesmo! Não te basta fazer oposição; precisas de fazer composição! Não 
te basta seres livre; precisas de amar! Não te basta seres indivíduo; 
precisas de ser e crescer como pessoa. 
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No meio desta confusão há uma voz discordante que se faz ouvir e 
há uma luz que resplandece e incomoda: é a voz da Igreja, é a luz do 
Evangelho. 

Hoje, quem se atreve a falar da família com a coragem, a lucidez e a 
autoridade com que fala a Igreja? E porque fala ela, porque grita tão alto 
o que tanta gente não quer ouvir? Está em jogo o futuro da Humanidade, 
e ninguém como a Igreja sabe o que é o Homem, a família, o bem e o mal, 
porque é depositária da Revelação de Deus. É por isso que nós 
acreditamos na Igreja, escutamos e obedecemos ao ensinamento dos 
seus pastores. 

 Sem a dimensão sobrenatural que a fé, a esperança e a caridade 
cristãs dão à vida do homem, o natural corrompe-se e resvala para o 
antinatural. 

 
Quereis ver claramente o que é uma família cristã, cuja vida é 

inteiramente dimensionada pelo Espírito de Deus? 
A grande maioria das nossas casas recebe de tempos a tempos a 

visita da Imagem da Sagrada Família. 
A Sagrada Família de Nazaré é a primeira família do Novo 

Testamento, imagem admirável do mistério de Deus Trindade Santíssima, 
imagem da Igreja e modelo das famílias cristãs. 

Olhando para ela encontremos o resumo de tudo o que 
pretendemos dizer-vos nestes temas e muito mais. 

 Ela aparece-nos como radicalmente diferente de todas as outras. É 
uma família reunida pela palavra dirigida por Deus a Maria e José, palavra 
que elevou a um nível sobrenatural o projecto natural que eles como 
noivos tinham delineado: a palavra acolhida fez-se carne no meio deles. O 
amor a Deus acima de tudo, traduzido na obediência à sua vontade, 
transformou o amor esponsal em amor virginal. Maria é virgem, José é 
virgem e Jesus é virgem. É uma família de virgens, e por isso mesmo é 
uma família admiravelmente fecunda: é fecundíssimo a virgindade de 
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17 Junho | 5ª Catequese |Ser Ou Não Ser Família Cristã 
 

Não falta por aí quem veja o cristianismo como roupa velha que se 
despe e bota fora, admitindo que talvez ainda sirva a algum pobre 
subdesenvolvido do terceiro mundo, mas que nós, evoluídos e 
supercivilizados já dispensámos. Vemos que se desprezam 
ostensivamente os valores que a Igreja inculcou e promoveu nas famílias: 
chama-se escravidão à fidelidade conjugal e à indissolubilidade do 
Matrimónio: acusam-se de irresponsáveis os casais abertos à vida e que 
têm mais de dois filhos; a castidade e a virgindade são ridicularizadas 
como pseudo-valores de gente atrasada; vemos que se justifica e 
promove o adultério e o divórcio em nome de uma falsa liberdade, e que 
em nome de uma pretensa responsabilidade se cultiva a mentalidade 
contraceptiva e se pratica a esterilização e o aborto. Na própria fábrica da 
vida que é o útero da mulher é introduzida a morte! Há que gozar a vida 
tranquilamente, sem sobressaltos nem aventuras, nem que seja 
mutilando-se e matando. Chama-se bem ao mal e mal ao bem, vende-se a 
alma ao diabo e renuncia-se a viver e a dar a vida em troca de um bem-
estar ilusório e ridículo, assegurado contra todos os riscos. Trancam-se 
portas e janelas com medo do desconforto e morre-se tranquilamente 
sufocado pelo ar envenenado que se respira. 

 
Rejeita-se a moral cristã acusando-a de exigir comportamentos que 

contrariam a natureza, e vai-se repetindo que é natural fazer isto ou 
aquilo «tudo é natural», e «o que é natural é bom». Uma sociedade que 
considera «natural» a prática homossexualidade e chama casamento e 
família à convivência de duas pessoas homossexuais e lhes reconhece o 
direito de adoptar e educar crianças, é uma sociedade moralmente cega e 
despistada que desconhece o sal da sabedoria e se encaminha a passos 
largos para a sua destruição, como a história largamente o demonstra. 
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Que é ser pessoa? 
Ser pessoa é realizar o “programa” que trazes gravado em todo o 

teu ser, desde que foste criado à imagem e semelhança de Deus. Se 
conheces Deus, reconhece em ti a Sua imagem e semelhança. É Ele quem 
te ensina a ser pessoa. Escuta: 

O Deus único que nós Cristãos, adoramos e amamos, o mesmo Deus 
que também os Judeus e Muçulmanos reconhecem, foi-nos revelado por 
Jesus como sendo Amor, Comunhão de três Pessoas Divinas, a Santíssima 
Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Detém-te um pouco, e com os olhos 
da fé contempla este mistério sublime que é o princípio e o fim de tudo o 
que existe. Deus não é uma ideia, é Alguém. Não é ideal, é Amor. Sendo 
único não é solidão, é comunhão Santíssima de três pessoas iguais em 
dignidade, honra, poder e glória, e distintas, porque um é o Pai, outro é o 
Filho e outro é o Espírito Santo, e os três são um só, sem divisão nem 
confusão. No seu relacionamento, cada um vive para os outros, vive nos 
outros. Dando-se inteiramente, esquecendo-se totalmente de si, cada um 
encontra no outro a sua identidade. Cada um é ele próprio pela 
comunhão com os outros. É amando o Filho que o Pai é Pai. É para o Filho 
e no Filho que o Pai se reconhece e se revela como Pai. É amando o Pai, 
doando-se inteiramente ao Pai, que o Filho é Filho. É no amor do Pai e do 
Filho que o Espírito Santo é Ele próprio, e sem Eles nada é, pois é de 
ambos o laço indissolúvel, o amor inseparável e o esplendor glorioso. 
Reconhece neste mistério em que foste mergulhado no dia do teu 
Baptismo a “eterna verdade, a verdadeira caridade e a cara eternidade” 
que é Deus, Amor primeiro que dá o ser e a forma a tudo o que existe! Tu 
foste criado à imagem deste amor. Cultiva e traduz este amor em todos 
os teus relacionamentos e encontrarás a vida em plenitude, porque é 
amando e sendo amados que crescemos como pessoas. 

 
Tu és uma pessoa. 
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À imagem e semelhança de Deus tu és alguém único, singular, 
inconfundível, insubstituível, irrepetível. Tens uma interioridade – o 
espírito, a alma, o centro profundo de ti mesmo em que Deus habita e de 
onde brotam as tuas iniciativas e decisões. Foste criado para ser filho 
amigo e cooperador de Deus. És chamado a relacionar-te com os outros 
em liberdade, responsabilidade, amor e respeito. És alguém situado num 
espaço e num tempo concretos em que decorre a tua vida, herdeiro e 
continuador de uma civilização e de uma cultura. Porque és pessoa tens 
um nome (e não um número) e és alguém convocado para uma missão 
concreta na história da Humanidade. 

É verdade que o pecado desfigurou e impede o desenvolvimento 
harmonioso das pessoas que nós somos, e por isso os nossos 
relacionamentos com Deus, com os outros e com as coisas são 
frequentemente desajustados, imperfeitos e mesmo perversos. Mas foi 
por isso mesmo que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. No 
meio dos homens, Jesus Cristo viveu e morreu habitado por este segredo 
que era a sua comunhão plena com o Pai, “Eu e o Pai somos um”. Pela sua 
obediência amorosa ao Pai, carregou com os nossos pecados e misérias e 
pela nova e eterna Aliança realizada na cruz deu-nos acesso à comunhão 
com o Pai no Espírito Santo. E até hoje, em toda a terra, esta semente de 
comunhão que Jesus Cristo lançou, continua a germinar, a crescer e a 
frutificar, também em nós. 

Somos Cristãos. É pela nossa união com Cristo que nos tornamos 
pessoas. Ele é Filho de Deus, nosso irmão e Senhor de tudo. Por Ele, com 
Ele e n’Ele também nós somos filhos de Deus, irmãos dos outros e 
senhores e administradores das coisas. De acordo com a Sagrada 
Escritura, nós somos realmente pessoas quando temos para com Deus o 
comportamento de filhos, quando convivemos e tratamos os outros como 
irmãos e quando usamos com liberdade os bens materiais e somos 
Senhores das coisas, ou seja, quando pautamos a nossa vida pela Lei de 
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* Ler em casa   - : Catecismo da Igreja Católica nos 1655-1658 
-  Familiaris Consortio nºs 51-56 

 
Oração para a semana | Pelos Filhos 

 

(os pais rezam pelos filhos que Deus lhes concedeu) 

 

Senhor, Pai todo – poderoso, nós Vos damos graças por nos terdes dado os 
nossos filhos. 
São uma alegria para nós, e as preocupações, temores e fadigas que nos trazem, 
aceitamo-las com serenidade. 
Ajudai-nos a amá-los sinceramente. 
Através de nós destes-lhe a vida, mas desde toda a eternidade, Vós os conhecíeis 
e amáveis. 
Dai-nos a sabedoria para os guiar, paciência para os instruir, vigilância para os 
acostumar ao bem, com o nosso testemunho... 
Fortalecei o nosso amor para os corrigir e os tornar melhores. 
Por vezes é difícil compreendê-los, sermos como eles nos desejam e ajudá-los a 
caminhar! 
Ensinai-nos Vós, Pai misericordioso, pelos méritos de Jesus Cristo, Vosso Filho e 
Senhor nosso. Amén. 
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sendo perdoado. Este tecido de relacionamentos em que se entrelaçam o 
amor esponsal, o amor paterno e materno e o amor filial e fraterno é uma 
realidade sobrenatural que o Espírito Santo realiza na família com a nossa 
colaboração. 

 
Família, torna-te aquilo que és! Torna-te Igreja doméstica, lugar 

onde a palavra de Deus é acolhida e proclamada, lugar onde Deus é 
louvado e adorado, lugar onde é cultivada a comunhão fraterna. Torna-te 
sinal do Emanuel, do Deus connosco, no meio desta sociedade esvaziada 
de valores espirituais, para que em ti resplandeça novamente a estrela 
que conduziu outrora ao presépio as nações pagãs. 

Que tem a família a ver com a Igreja e a Igreja com a família? 
Estão tão ligadas e interdependentes que uma delas não subsiste 

sem a outra. Sem família não há Igreja e sem Igreja não há família. Mas 
pelo poder de Deus, a Igreja salvará a família e a família salvará a Igreja. 

 
Proclamar:   

Jo 13,12-17 
Jo 15, 1-17 
Jo 17, 18-23   

Fl 2,1-11 
1Pd 1, 22-2,5 
1Pd 3,1-12   

 
 
Perguntas para o Diálogo:  
 

1. Que se quer dizer quando se chama à família “Igreja Doméstica”? 
2. Como é que a família cristã exerce a sua missão profética? 
3. Em que consiste o culto espiritual realizado na família cristã? 
4. Quais são para a família as três fontes de vida e os lugares principais para 
oração? 
5 Como se cultiva a realeza de Cristo em nossas famílias? 
6. Que podes fazer para que a tua família se transforme em Igreja 
Doméstica? 
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Deus, resumida no duplo mandamento de amar a Deus sobre todas as 
coisas e ao próximo como Cristo nos amou. 

Este bom relacionamento com Deus, com os outros e com as coisas 
não é natural nem imediato. É uma cultura, é algo que se cultiva, e só pela 
mediação de Jesus Cristo de pode realizar. Entre ti e Deus, Ele faz a ponte, 
Entre ti e os outros Ele faz cair as barreiras e cria a comunhão. Entre ti e 
as coisas, Ele, o Senhor, cria um relacionamento livre e responsável. 

Talvez compreendas agora porque se tornam desumanas as pessoas 
que vivem sem Deus e sem Cristo, e como é indispensável e preciosa a 
mediação de Cristo para a nossa plena realização como pessoas na família 
e na sociedade: a sua comunhão com o Pai é a chave da História do 
mundo, única chave que abre para a humanidade um futuro glorioso. 
Unido a Ele, tu tens acesso a essa chave e podes entrar confiante no 
sofrimento e na morte e, aceitando a cruz de cada dia, viveres da vontade 
do Pai. Não serás talvez uma grande personalidade aos olhos do mundo 
mas serás uma pessoa plenamente realizada e fecunda na qual 
resplandecerá a comunhão sobrenatural das três Pessoas Divinas, Pai, 
Filho e Espírito Santo. 
 
Proclamar:  

1 Jo. 1,1-4 
Jo. 10,30 
Jo. 14,5-11  

Gal. 5,13-25 
Ef. 2,11-22 

 
 
Perguntas para o Diálogo: 
 
1 – Qual é a importância e o lugar que a liberdade tem para nós cristãos? 
2 – O que é que nos faz ser realmente pessoas? Que diferença há entre indivíduo 

e pessoa? 
3 – Que importância tem para nós o facto de Deus se ter revelado como 

comunhão de três pessoas? 
4 – Sem Jesus Cristo podes ser uma pessoa plenamente realizada? Porquê? 
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5 – Como poderão tornar-se mais humanas as pessoas falsas, egoístas e 
violentas que tu conheces? 

 
Ler em casa – Catecismo da Igreja Católica, nºs. 1700-1715 

 
 
 

Oração para a semana | P/ Avós 
 

Ó DEUS, eterno e todo-poderoso, em vós vivemos, nos movemos e somos. 
Nós vos louvamos e bendizemos por terdes dado a estes vossos filhos e 

filhas, nossos queridos vovôs e nossas queridas vovós, uma vida longa com 
perseverança na fé e em boas obras.  

Concedei que eles, confortados pelo carinho dos filhos, netos e amigos, se 
alegrem na saúde e não se deixem abater na doença, a fim de que, revigorados 
com a vossa bênção, consagrem o tempo da idade madura ao vosso louvor, 
seguindo os exemplos de São Joaquim e de Santa Ana, que na fidelidade à 
Palavra de Deus, cumpriu sempre a vontade de servir e de amar a todos.  

Por Cristo, nosso Senhor. 
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nossa tradição portuguesa, a imagem do Senhor Crucificado colocada no 
centro da sala mais nobre da casa como que a lembrar a medida do amor 
que nos é pedida a nós cristãos, marca também o lugar de algumas 
liturgias familiares, como a reza do terço. 

Precisamos de cultivar, custe o que custar, a oração em família. Não 
apenas a oração individual mas a oração feita em comum, marido e 
mulher juntos, pais e filhos juntos. “A oração familiar tem como conteúdo 
original a própria vida da família, que deve ser em todas as suas fases, 
interpretada como apelo de Deus a uma resposta filial: alegrias e dores, 
esperanças e tristezas, nascimento e festas de anos, aniversário do 
casamento dos pais, partidas, ausências e regressos, escolhas importantes 
e decisivas, a morte de pessoas queridas, etc., assinalam de facto a 
intervenção do amor de Deus na história da família, assim como devem 
marcar o momento favorável para a acção de graças, para a súplica, para 
o abandono confiante da família ao Pai comum que está nos céus. A 
dignidade e a responsabilidade da família cristã como igreja doméstica só 
podem, pois ser vividas com a ajuda incessante de Deus, que não faltará, 
se implorada com humildade e confiança na oração” (Familiaris Consortio 

nº 59). 

Precisamos de recuperar ainda a tradição das bênçãos que os filhos 
pediam aos pais, aos avós e aos padrinhos, visto que por Cristo somos 
herdeiros da bênção de Deus. 

Este sacerdócio familiar, presidido pelo pai, transforma a família 
num templo vivo, num santuário em que Deus habita. 

 
Na família cristã, liberta das tiranias dos ídolos, resplandece a 

realeza de Cristo. Ali é Cristo quem manda, e não o dinheiro nem o 
trabalho, nem a televisão nem o desporto. Ali Deus é amado e obedecido. 
Ali se cultiva o amor fraterno e o respeito pela dignidade dos outros, e 
cada um encontra a sua felicidade servindo humildemente o próximo, 
acolhendo e sendo acolhido, ajudando e sendo ajudado, perdoando e 
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missão de Cristo Profeta Sacerdote e Rei, também a família cristã tem 
uma função profética sacerdotal e real. 

Vivendo da palavra de Deus como comunidade crente e 
evangelizadora a família cristã aparece necessariamente como um sinal 
profético para as outras famílias, como fermento na massa e como luz nas 
trevas, ela dá testemunho daquele que é a fonte do amor e da comunhão, 
e quando se proporciona cada um dos seus membros desde as crianças 
aos jovens e idosos pode anunciar o evangelho e dar a razão da sua 
esperança a partir da sua vivência em família. Mas primeiro, é no seu 
próprio seio que a família exerce a sua função profética, visto que os pais 
têm a responsabilidade e o privilégio de evangelizar os filhos, iniciando-os 
desde a primeira idade nos mistérios da fé, de que são os primeiros 
arautos. A catequese familiar precede, acompanha e enriquece as outras 
formas de ensinamento da fé. Os pais têm a missão de ensinar os filhos a 
rezar e a descobrir a sua vocação de filhos de Deus (C.I.Cat. nº 2225-
2226). E também acontece por vezes que são os filhos a evangelizar os 
pais! 

 
Pela sua função sacerdotal, a família cristã realiza o culto espiritual 

próprio dos filhos de Deus, que consiste em cada um se oferecer a si 
mesmo a Deus para amar e servir os outros. Este culto brota da Eucaristia 
e realiza-se no Matrimónio e na vivência da caridade traduzida nos 
serviços e gestos do dia-a-dia. Há uma ligação directa entre o altar da 
Eucaristia onde pela comunhão do Corpo de Cristo recebemos a Vida 
Eterna e o leito conjugal onde os esposos pela doação mútua consumam 
o matrimónio e dão a vida a novos seres, e a mesa onde se alimenta o 
corpo e se cultivam os laços da comunhão entre as pessoas do agregado 
familiar. Esta três “ mesas “ cujo carácter sagrado era frequentemente 
sublinhado pelos antigos que as resguardavam com dosséis, assinalam os 
lugares dos principais momentos da oração do cristão: a missa dominical, 
as orações da manhã e da noite e a bênção da mesa às refeições. Na 
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03 Junho | 3ª Catequese |A Família Imagem De Deus  
 

Que é uma família?  
 

Será apenas um grupo de indivíduos que o acaso juntou, um 
conjunto de pessoas ligadas pelo parentesco e pelo afecto mútuo, uma 
forma social de egoísmos conjugados pela necessidade, uma unidade de 
produção ou de consumo de bens materiais, ou então uma estrutura 
antiga e desajustada da sociedade que ainda perdura, mas que parece em 
vias de extinção?  

Para nós cristãos a família é antes de mais nada uma imagem do 
Deus que adoramos: é uma comunhão de pessoas que tem por base a 
aliança matrimonial de um homem e de uma mulher.  

Como vimos na catequese anterior, Deus criou o homem  
à sua imagem e semelhança. Chamando-o à existência por amor, 

chamou-o ao mesmo tempo ao amor. Deus é amor, vive em si mesmo um 
mistério de comunhão pessoal de amor, e ao criar o homem a sua 
imagem inscreveu em seus corações a vocação ao amor e a comunhão, de 
tal modo que só amando e sendo amado o homem encontra a sua plena 
realização. (cf. Familiaris Consortio n. 11) O amor é assim a base do 
matrimónio e deve traduzir-se nos relacionamentos entre marido e 
mulher, entre pais e filhos e entre as diversas pessoas que constituem o 
agregado familiar.  

Mas o que é o amor?  
Actualmente chama-se amor a tanta coisa! Aqui é preciso ter 

discernimento para não se construir a casa sobre a areia mas sobre a 
rocha firme. A simpatia, o gostar de alguém, a atracção física, a relação 
carnal, o afecto, a paixão, a ternura, são elementos naturais que integram 
e exprimem e "temperam" o amor, mas o amor é outra coisa. No homem 
escravo do pecado e desconhecedor da graça de Deus, o afecto, a paixão 
e mesmo a amizade é quase sempre o egoísmo disfarçado de amor. 



 
 

Encontro Vicarial e das Famílias | Vigararia de Oeiras 
 

Jamor | 24 de Junho de 2012   -   18 

Amamos alguém por aquilo que dele esperamos receber, ou seja, é a nós 
próprios que amamos, usando e manipulando a outra pessoa para nosso 
proveito. Amamos alguém enquanto nos realiza, nos constrói, e 
desprezamo-lo quando nos faz sofrer, nos prejudica ou já não 
corresponde às nossas expectativas. Quantas vezes, chama-mos amor 
àquilo que é apenas o encaixe momentâneo de dois egoísmos, de duas 
necessidades: o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem, 
os pais precisam dos filhos e os filhos precisam dos pais... e convivem até 
que um dia se rompe o instável equilíbrio de interesses e cada um 
reivindica direitos e passa a factura ao outro.  

Infelizmente hoje, a maioria das pessoas desconhece em absoluto o 
que é o amor e por isso uma grande percentagem de casamentos são 
nulos, e como a sociedade também já não pressiona como dantes com 
leis e moralismos, as pessoas separam-se e divorciam-se ao fim de algum 
tempo, vão coleccionando experiências amorosas e frustrações até que 
um dia reconhecem a solidão profunda que as habita e a radical 
incapacidade para amar seja quem for. A partir daí é difícil continuar a 
viver, ao menos com lucidez.  

Há no Evangelho uma palavra escandalosa mas que é preciso citar 
aqui: Jesus diz que se alguém vai ter com Ele e não odeia pai, mãe, 
mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser seu 
discípulo. (Luc. 14,"2'6)  

Afinal como é?  
 
Deus manda-nos amar o próximo e aqui manda-nos odiar os 

familiares? 
  
É claro que ele é Deus e merece ser amado acima de tudo e de 

todos.  
É claro também que só pela sua mediação o nosso amor ao próximo 

é puro e verdadeiro. Não existe amor sem ódio, assim como não existe 
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10 Junho | 4ª Catequese |A Família Igreja Doméstica 
 
Que tem a Igreja a ver com a família? 
Que tem a família a ver com a Igreja? 

 
Escutemos o que diz o Catecismo da Igreja Católica: 
A Igreja outra coisa não é senão a “Família de Deus” Desde as suas 

origens, o núcleo aglutinador da Igreja era, muitas vezes, constituído por 
aqueles que, “ com toda a sua casa “, se tinham tornado crentes. Quando 
se convertiam, desejavam que também “ toda a sua casa “, fosse salva. 
Estas famílias tornadas crentes eram pequenas ilhas de vida cristã no 
meio de um mundo descrente. 

  Em nossos dias, num mundo muitas vezes estranho e até hostil à 
fé, as famílias crentes são de primordial importância como focos de fé 
viva e irradiante. É por isso que o Concílio Vaticano II chama à família, 
segundo uma antiga expressão, “Igreja Doméstica”. É no seio da família 
que os pais são, “pela palavra e pelo exemplo para os seus filhos, os 
primeiros arautos da fé, ao serviço da vocação própria de cada um, e 
muito especialmente da vocação consagrada”. 

  É aqui que se exerce de modo privilegiado, o sacerdócio baptismal 
do pai de família, da mãe, dos filhos, de todos os membros da família, na 
recepção dos sacramentos, na oração e acção de graças no testemunho 
de santidade de vida, na abnegação e na caridade efectiva. O lar é assim, 
a primeira escola de vida cristã e uma escola de enriquecimento humano. 
É nela que se aprende a tenacidade e a alegria no trabalho, o amor 
fraterno, o perdão generoso e sempre renovado, e sobretudo, o culto 
divino pela oração e o oferecimento da própria vida (C.I.Cat. nº 1655-1657 ). 

 
A família cristã é a Igreja doméstica, é a Igreja na sua expressão mais 

simples. Tal como a Igreja, também a família é uma comunhão de pessoas 
na fé, na esperança e na caridade e assim como a Igreja participa na 
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4 - Que caminhos de conversão aponta S. Paulo as nossas famílias em 
Rom. 12, 1-2 e 9-13? Como concretizá-los?  
 

* Ler em casa: Catecismo da Igreja Católica nos 1601-1617 

 
 
 

Oração para a semana | Pelos Pais 
 
Agradecemos, Senhor, o dom da vida. 
Agradecemos, Senhor, o pai que nos deste. 
Agradecemos o seu modo de ser, com as suas qualidades e limitações. 
Agradecemos o seu carinho. 
Agradecemos todo o seu trabalho, fadigas, preocupações para que pudesse dar-
nos o melhor; saúde, alimentação, estudos, brinquedos. 
Agradecemos as suas noites mal dormidas, o seu esforço e o seu sacrifício. 
Senhor, recompensai as suas lutas de cada dia. Ajudai-o a superar as suas 
limitações. 
Perdão, Senhor, pelas vezes que não fomos bons filhos. 
Ajudai-nos a corresponder sempre ao seu amor, a quebrar aquelas barreiras que 
ainda existem entre nós, para que, cada vez mais, cresçamos no amor e na 
unidade. 
Ajudai-o a ser um bom pai e um excelente esposo para nossa mãe. 
Obrigado, Senhor, pelo pai que temos. Ajudai-o, Senhor. Ámen. 
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branco sem preto e luz sem trevas, e para amarmos verdadeiramente 
precisamos de odiar tudo o que é contrário ao amor e sobretudo aquilo 
que parece amor e não o é.  

Jesus não confunde amor e afecto. Ele sabe que somos escravos do 
afecto dos outros e que escravizamos e prendemos os outros com o nosso 
afecto interesseiro e impuro, e manda-nos odiar esses relacionamentos 
errados de escravidão afectiva para conhecermos o amor e podermos 
amar-nos na verdade e na liberdade.  

Que é o amor? 
Deus é amor. Por amor nos criou e nos sustenta. Por amor se fez 

próximo de nós enviando ao mundo o seu Filho, e é Ele, o Filho, o Verbo 
encarnado, quem nos revela a natureza e a grandeza do amor: “ Nisto 
conhecemos o amor: Jesus deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a 
vida pelos nossos irmãos”. (1Jo 3,16) 

Ele amou-nos quando éramos pecadores, quando não merecíamos 
por nossas obras senão o inferno e a destruição, e quando nada podia 
esperar de nós. Amou-nos por nós mesmos, amou-nos porque ele é amor. 
A cruz do Senhor Jesus Cristo revelou-nos o segredo da vida interior da 
própria santíssima Trindade: amor traduzido em obediência até à morte e 
morte de cruz, amor que triunfa da morte e nos franqueia as portas da 
vida eterna, do paraíso reencontrado. A fecundidade deste amor 
manifesta-se no nascimento da Igreja nova Eva e povo da Nova Aliança, e 
a partir daí o próprio amor humano dos esposos se torna sacramento e 
manifestação do mesmo amor com que Cristo novo Adão amou a Igreja 
sua esposa e se entregou por ela, e também do amor com que a Igreja se 
submeteu ao seu esposo. 

Este é o amor autêntico: dar a vida, perder a vida, perder-se no 
outro para renascer numa realidade nova e sobrenatural: a comunhão. O 
“eu” e o “tu” desaparecem e surge “nós”. Este amor é a rocha firme sobre 
a qual se fundamenta o matrimónio e que faz da família cristã a mais 
esplendorosa imagem de Deus Trindade Santíssima. 
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Assim como Deus é uma família divina unida num só Espírito assim 
também o homem e a mulher, unidos numa só carne por um amor fiel, 
indissolúvel e fecundo, formam uma família humana. E tal como acontece 
no próprio seio de Deus, cada pessoa tem na família a sua identidade 
própria e a sua própria função. 

O outro não é um rival mas um dom de Deus que nos revela a nós 
próprios e nos convida a não vivermos para nós mesmos mas a 
realizarmo-nos amando, saindo de nós próprios, transcendendo-nos nos 
outros e realizando a comunhão. 

Na comunhão criada pela doação mútua dos esposos realiza-se 
também a verdadeira paternidade e maternidade e cultiva-se um 
relacionamento sadio dos pais para com os filhos, dos filhos para com os 
pais e dos filhos entre si e com o mundo que os rodeia. Assente sobre o 
mistério da cruz em que ninguém vive para si mesmo, cada membro da 
família encontra a sua felicidade ao fazer os outros felizes: os filhos 
sentem-se acolhidos e amados pelos pais e os pais pelos filhos, e 
aprendem todos a viver em paz e fraternidade perdoando e sendo 
perdoados.  

Tais como são hoje, as nossas famílias pouco manifestam desta 
realidade sobrenatural. Há muito egoísmo e muita violência, muita 
impureza e muita falsidade. Todos querem ser amados mas quem está 
disposto a amar o outro, a aceitá-lo tal como é? Todos desejam a 
comunhão, mas quem se dispõe e morrer para o seu egoísmo, a negar-se 
a si mesmo para que o outro se afirme? Se cada um se fecha nas suas 
razões, reivindica os seus direitos e luta por se impor aos outros, como 
poderá haver diálogo? E sem diálogo como poderá surgir o amor e a 
comunhão?  

Família torna-te aquilo que és! Converte-te naquilo que Deus te 
quis! Torna-te comunidade de vida e de amor à imagem de Deus! Assume 
a tua missão de cultivar e de revelar o amor e de comunicar a vida! Torna-
te o reflexo do amor de Deus pela humanidade e sacramento do amor de 
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Cristo e da Igreja!  
A conversão das nossas famílias começa pela conversão de cada um 

de nós. Começa com o escutar da Palavra de Deus que denúncia o nosso 
pecado e nos revela o verdadeiro rosto da família cristã.  

A Palavra escutada levar-nos-á também a colocar Deus no Centro 
dos nossos corações e a amá-l'O acima de tudo e de todos, a rezar em 
família, a romper com a mentalidade paga que nos sufoca, a jejuar de 
televisão e de telenovelas, a dar ao trabalho e ao dinheiro o seu justo 
valor e não sermos seus escravos, a encontrar tempo para estar 
gratuitamente com os outros, a cultivar a castidade, o autodomínio e a 
capacidade de sofrer pelos outros, e fará do nosso lar o Santuário onde 
Deus habita e onde decorre a liturgia da vida, o culto espiritual próprio 
dos filhos de Deus.  

Deus quer que surjam famílias assim. Sem elas, a Igreja não 
cumprirá a sua missão no nosso tempo. E não é com uma família assim 
que todos nós sonhamos?  

"Deus quer, o homem sonha, a obra nasce", diz o poeta. Deixemos o 
Espírito Santo trabalhar em nós, e aquilo que agora nos parece difícil ou 
mesmo impossível surgirá pouco a pouco, e a nossa terra produzirá o seu 
fruto.  
 
Proclamar:  

1Jo 3, 11 – 16  
Luc.14, 25-35   

Ef. 5, 21- 6, 4 
Rom.12, 1-2 e 9-13  
 

 
Perguntas para o Diálogo:  
 

1- Em que aspectos da vida familiar se vê a imagem e semelhança de 
Deus? 
2 - Qual a diferença entre amor e afecto?  
3 - Como entendes a palavra do Senhor em Luc. 14,261 


