
 

Programa 
Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho 

Cidade da Maia. 

 
9.00h -   Acolhimento 

9.30h -   Oração inicial e início dos 

trabalhos. 

10.00h - Tema " Informação sobre os novos 

materiais de trabalho CPM"  

Pela Equipa Nacional CPM 

11.00h -  Intervalo 

11.30h -  Esclarecimento e debate com os 

centros. 

12.30h -  Eucaristia 

13.30h -  Almoço. 

      Tarde Cultural  

(ao cuidado da Equipa da Maia) 

 

 

"Os novos materiais CPM designados 

"Caminhada em Matrimónio" estão a ser 
preparados por forma a serem sobretudo 
profundos, flexíveis e multifuncionais: 
 

• Profundos porque:  

• Nas partes 1 e 3 procuramos não apenas 
dar pistas, mas orientar e suportar a 
reflexão com informação mais ou menos 
detalhada, por forma a apoiar os noivos 
e as equipas CPM na abordagem 
multifacetada dos vários temas. 

 

• Na parte 2 (destinada aos encontros 
CPM) procuramos não apenas apoiar a 
partilha/testemunho, mas apoiar a 
oração individual e comunitária e 
incentivar os noivos a terem momentos 
de partilha e oração a dois, antes da 
partilha em grupo 

 

• Flexíveis porque: 

  Com a estrutura da parte 2, apesar 
de se propor um modelo de reunião 
exigente e alongado no tempo, o material é 
adaptável e utilizável em todas as 
realidades existente no país. Sugere-se, em 
vez de se impor. Fornece-se material de 
apoio em vez de limitar as opções 
 
Multifuncional porque:  

O material produzido é passível de 
ser utilizado no CPM na preparação 
imediata para o matrimónio, mas é 

também utilizável na preparação remota 
para o matrimónio e no acompanhamento 
de casais após o matrimónio e ao longo de 
toda a vida.  

Foi por isso preparado por forma a 
ter o CPM como ponto de partida, mas não 
se esgotar nos encontros CPM, sendo útil 
na preparação de leigos responsáveis, e 
bem formados em todas as vertentes das 
Pastorais relevantes (pastoral Familiar, 
Juvenil, Laical, Universitária, Vocações). É 
pois um volume que se espera acompanhe 
os noivos ao longo da sua vida, e os apoie 
nos momentos de renovação, de crise e de 
dor, e não apenas nos encontros CPM. 

Os novos materiais são ainda um 
esforço conjunto das equipas CPM de todo 
o país, as quais se envolveram na avaliação, 
correção e alteração dos mesmos ao longo 
do tempo da sua preparação.  

Foram e são por isso também um 
instrumento de renovação e união do CPM 
em todo o país. Não serão nunca produtos 
acabados. Como todos os textos refletem 
um momento na história da salvação, um 
sentir do Povo de Deus, que não sendo 
estático continuará a exigir revisões 
periódicas. A atual Direção Nacional do 
CPM apraz-se por ter dado início a esta 
dinâmica nacional de reencontro com as 
necessidades da Igreja, e espera que ela 
possa continuar no tempo permitindo ao 
CPM ser sempre um serviço útil e atual na 
Igreja em Portugal e no Mundo." 



 Hino ao Amor  
1 Cor 13,1-7.13 

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. (…) 
Agora permanecem estas três coisas: 

a fé, a esperança e o amor; 

mas a maior de todas é o amor. 

CONSELHO DIOCESANO DO CPM 
14 de abril de 2018 
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