Ano Pastoral 2014-2015
Encontro e oração em família
Tema: Família, projecto comum de vida
Momento de encontro para todos os elementos da família.
Texto: Família, comunidade de amor constituída por todos
A família é a comunidade onde cada ser humano, em primeiro
lugar, descobre e realiza a sua natureza relacional; o lugar
privilegiado onde aprende a receber e a dar amor. É sobretudo no
ambiente familiar que o amor pode ser vivido de forma estável,
gratuita e generosa. “Sem o amor, a família não pode viver, crescer
e aperfeiçoar-se como comunidade de pessoas. O amor entre os
membros da mesma família – entre pais e filhos, entre irmãos e
irmãs, entre parentes e familiares – é animado por um dinamismo
interior e incessante que conduz a família a uma comunhão sempre
mais profunda e intensa, fundamento e alma da comunidade
conjugal e familiar” (FC 18).
Esta comunhão requer o contributo de todos os membros, de
cada um segundo o dom que lhe é peculiar e na sua função
específica. Para isso, há que apostar sobretudo na qualidade da
presença, da relação, do diálogo, da participação, da cooperação e
do serviço recíprocos. A união familiar não se faz na fotografia!...
(D. António Marto, A beleza e a alegria de viver em família, pp 32-33)

I Tempo de reflexão pessoal:
1. Que faço eu para a união da minha família?
2. Amo os membros da minha família? Manifesto esse amor?
3. Sei perdoar?
II Partilha em família:
1. Na nossa família o amor é “vivido de forma estável, gratuita e
generosa”?
2. Estamos conscientes que a união familiar vai muito para além de
uma fotografia tirada em dia de festa, que se constrói em cada dia,
nos sucessos e nos insucessos de todos e de cada um?
3. Como estamos a construir a nossa família?
(A

família deverá entregar, sob anonimato, um breve resumo da sua
reflexão no encontro paroquial.)

Tempo de oração
Em nome do Pai…
Texto Bíblico: 1 Cor 13, 1-8a
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver
amor, sou como um bronze que soa ou um címbalo que retine.
Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios
e toda a ciência, ainda que eu tenha tão grande fé que transporte
montanhas, se não tiver amor, nada sou.
Ainda que eu distribua todos os meus bens e entregue o meu corpo
para ser queimado, se não tiver amor, de nada me aproveita.
O amor é paciente, o amor é prestável, não é invejoso, não é
arrogante nem orgulhoso, nada faz de inconveniente, não procura o
seu próprio interesse, não se irrita nem guarda ressentimento.
Não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade.
Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O amor jamais passará.
Tempo de silêncio e Compromisso:
Que vou fazer para o bem da minha família?
Preces:
1. Senhor, pedimos-te pela nossa família, para que saibamos ser
Tua morada e sinal do Teu amor no mundo. Breve silêncio
2. Senhor, temos presente a nossa paróquia, com todas as suas
famílias, sobretudo as que passam maiores dificuldades. Breve
silêncio
3. Senhor, pedimos-te pela Igreja, o Teu povo santo marcado por
tantas dificuldades, ajuda-nos a ser mais acolhedores para com
cada um dos Teus filhos. Breve silêncio
Pai-nosso…
Oração final
Ó Maria, nossa Mãe e Senhora das bodas de Caná, com o coração
de filhos, nós vos confiamos todas as famílias, em particular,
aquelas sem paz, sem afecto, sem pão, sem trabalho e alegria.
Rogai por nós ao vosso filho Jesus. Com a doçura e a coragem de
mãe, ajudai-nos a fazer o que Ele nos disser, para que nunca se
extinga a graça e a festa do amor nas nossas famílias.
Ámen!
Nota: Teremos o nosso encontro paroquial a 28 de Dezembro
às 16H00, No Salão paroquial de Vermoil.

