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IX ENCONTRO MUNDIAL DAS FAMÍLIAS 
DUBLIM, 21-26 DE AGOSTO DE 2018 

O EVANGELHO DA FAMÍLIA: ALEGRIA PARA O MUNDO 
APRESENTAÇÃO 

 

 

Em preparação para o IX Encontro Mundial das Famílias a ser realizada em Dublim de 21 a 26 de 

agosto de 2018, oferecemos um itinerário catequético à luz do que o Papa Francisco doou ao mundo 

inteiro com a Exortação Apostólica pós-sinodal Amoris laetitia. Tal percurso, composto por sete 

catequeses, é acompanhada pelo ícone evangélico de Lucas (2, 41-52), que narra a perda de Jesus 

aos 12 anos e o seu encontro no Templo. Em um entrelaçamento do texto de Amoris laetitia e a 

história única da Sagrada Família de Nazaré pretende mostrar quão oportuna e profética é a 

proclamação do Evangelho da família. Partindo de um olhar concreto para as famílias de hoje (1
a 

catequese), destaca a extraordinária concretização e pontualidade da Palavra de Deus capaz de 

iluminar sempre, em todas as suas facetas, o cotidiano familiar das moradias. (2
a 

catequese) para 

alcançar o grande sonho que Deus tem para cada família (3
a 

catequese), mesmo onde as fragilidades 

e fraquezas humanas parecem enfraquecê-lo (4
a 

catequese). Tudo isso significa que a família é no 

mundo a verdadeira geradora de uma nova cultura, que não pode ser a da vida (5
a 

catequese), da 

esperança (6
a 

catequese) e da alegria (7
a 

catequese). Cada simples catequese é introduzida por 

orações tiradas do magistério pontifício ou da tradição patrística, e termina com a contribuição de 

algumas questões para um momento de partilha que parte da família, a primeira Igreja doméstica e 

depois abrir-se para a comunidade cristã. As questões propostas não pretendem ser reduzidas apenas 

a um momento de reflexão, mas, acima de tudo, querem estimular a família e a Igreja a se moverem 

para fazer escolhas pastorais verdadeiras à luz das diretrizes do Papa Francisco. Realmente 

agradecemos neste particular, as sugestões das perguntas enviadas pela organização da Irlanda que 

há muito tempo ofereceram à Igreja do país o programa catequético Let’s talk about Family. 

Propomos também a escolha de algumas obras de arte e de música de acordo com o texto da 

Exortação Amoris Laetitia o que torna as palavras do próprio texto mais bonitas através da arte. 

Coloquemos essas catequeses nas mãos das famílias, paróquias, igrejas locais, bispos, sacerdotes, 

diáconos, consagrados, das associações e movimentos familiares, para que “o Evangelho da 

Família seja a alegria do mundo”, Assim como o tema da Jornada Mundial das Famílias deseja 

anunciar a todos nós. Confiamos tal caminho de preparação a custódia da Sagrada Família de 

Nazaré. 

 

Cardeal Kevin Farrell 

Prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida 

 

     Cidade do Vaticano, 4 de dezembro de 2017 
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Do Evangelho segundo Lucas (2,41-52) 

41
Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. 

42
Quando completou doze 

anos, eles foram para a festa, como de costume. 
43

Terminados os dias da festa, enquanto eles 

voltavam, Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. 
44

Pensando que se encontrasse 

na caravana, caminharam um dia inteiro. Começaram então a procurá-lo entre os parentes e 

conhecidos; 
45

Mas, como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém, procurando-o. 
46

Depois de três 

dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes 

perguntas. 
47

Todos aqueles que ouviam o menino ficavam maravilhados com sua inteligência e suas 

respostas. 
48

Quando o viram, seus pais ficaram comovidos, e sua mãe lhe disse: “Filho, por que 

agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos, angustiados, à tua procura!” 
49

Ele respondeu: 

“Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devo estar naquilo que é de meu Pai?” 
50

Eles, porém, 

não compreenderam a palavra que ele lhes falou. 
51

Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré e 

era obediente a eles. Sua mãe guardava todas estas coisas no coração. 
52

E Jesus ia crescendo em 

sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens. (Lc 2, 41-52) 
 

 

 

PRIMEIRA CATEQUESE 
Filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos, angustiados, à tua procura. 

As Famílias de hoje 
 

SEGUNDA CATEQUESE 
Todos os anos, os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa.  
As Famílias à luz da Palavra de Deus 

 

TERCEIRA CATEQUESE 

Não sabíeis que eu devo ocupar-me das coisas que é de meu Pai? 
O Grande Sonho de Deus 

 

QUARTA CATEQUESE 
Todos aqueles que o ouviam o ficavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. 
O Grande Sonho para todos 

 

QUINTA CATEQUESE 
E Jesus crescia em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens. 

A cultura da vida  
 

SEXTA CATEQUESE 
Sua mãe guardava todas estas coisas no coração. 

A cultura da esperança 
 

SÉTIMA CATEQUESE 
Quando o viram, ficaram admirados 
A cultura da alegria 


