
Partilha experiências piloto 
Novos Materiais

Equipa CPM da Figueira da Foz



A equipa da Figueira da Foz realizou o 86º 
Encontro do CPM nos dias 24 e 25 de fevereiro.

 Foi-nos solicitado que tivéssemos por base o 
material de apoio recentemente cedido pela 
Direção Nacional do CPM. Para isso, fizeram-nos 
chegar exemplares , em que constavam os 
conteúdos relativos à 2ª parte “Para os Encontros 
CPM” dos novos guias de diálogo.

Equipa CPM da Figueira da Foz



No Centro da Figueira da Foz, o encontro CPM 
realiza-se em dois dias (sábado todo o dia e 
domingo de manhã). 

Enviámos previamente a todos os noivos os 
conteúdos da reflexão individual e reflexão a dois 
(via correio eletrónico).

Um dos casais da Equipa ficou responsável por 
contactar telefonicamente todos os noivos, 
referindo a importância da leitura desse e-mail e da 
reflexão prévia ao encontro CPM.



Cada tema teve a seguinte exploração: 

Reunião de grupo (em que se discutiu o 
resultado da reflexão individual e reflexão a dois 
em cada casal);
Testemunho do Casal, terminando com uma 
breve reflexão do Sacerdote Assistente;
Momento de Oração que finalizou cada tema, 
aproveitando a sugestão do Guia de Diálogo.

Aplicação dos Novos Materiais



 Sequência de temas mais adaptada ao próprio 
desenvolvimento do Encontro (vamos do “Eu”, para 
o “Eu e Tu” e depois para o “Nós e Deus”), 
reservando o Tema – “Matrimónio Sacramento de 
Amor” mais para o fim, como um culminar das 
reflexões, apontando o Caminho para Deus;

Os Guias de Diálogo estão com uma imagem e 
uma linguagem muito apelativa e atual;

Pistas de reflexão individual e reflexão a dois  
muito pertinentes.

Avaliação dos Novos Materiais



Citações utilizadas são atuais, valorizando os 
conteúdos e favorecendo a reflexão;

As orações que encerram cada momento de 
reflexão estão meticulosamente selecionadas e 
enaltecem cada momento de reflexão.



 Nas reuniões de grupo não se verificou a reflexão 
que os casais deveriam ter feito individualmente e 
em casal do material enviado antecipadamente;

 Pouco  tempo nas reuniões de grupo para atingir os 
objetivos  a que o casal animador se propôs;

 Como a maioria dos noivos não têm caminhada na 
fé verificou-se, em alguns grupos, que o momento 
de oração foi mais uma leitura do que um momento 
de louvor e prece.



Terminamos, enaltecendo e agradecendo o 
trabalho cuidadoso, moroso e profundo de todos os 
intervenientes na elaboração dos novos Guias de 
Diálogo! Estes são de facto uma ferramenta incrível 
para os Encontros CPM, mas não só. A terceira 
parte “Para Aprofundar Mais” destina-se não só aos 
nossos noivos (depois de casados), mas também a 
todos nós… casais em caminhada. 

O nosso OBRIGADO!

Conclusão
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