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Caros amigos: 

O Movimento CPM completa, em 2018, 62 longos anos de serviço à Igreja.  

Ao longo deste tempo, este serviço de leigos, para leigos, em estreita comunhão com as 
estruturas eclesiais conviveu com muitas culturas, muitas sensibilidades, muitas linguagens. De 
facto, a Igreja sendo una, católica e apostólica, vive na diversidade. Também o CPM, para 
permanecer um movimento do seu tempo, quer chegar ao coração dos fieis: 

Por um lado: em cada local em que o seu serviço encontra lugar, adaptando-se às culturas, 
expressões e linguagens; 

Por outro lado: Indo ao Encontro das gentes que fazem a igreja e aqui queremos incluir todos 
casais e famílias quer vivam ou não em matrimónio. 

Os materiais de trabalho que seguíamos até hoje, foram um contributo importante e 
indispensável para responder ao tempo que serviram. Agradecemos o contributo de quantos 
os trabalharam e foram um bem para os casais e para a Igreja. Nestes tempos já diversos 
daqueles, careciam de actualização: nos conteúdos, na imagem e na dinâmica. 

Hoje, pretendemos dar início a uma nova era, que o Papa Francisco com a Exortação apostólica 
Amoris Laetitia nos indica: IR AO ENCONTRO 

E neste ano, em que somos convidados pelos nossos bispos, a sermos: 

 “TODOS Discípulos MISSIONÁRIOS”, queremos estar com eles em Igreja e ao serviço  

O material de trabalho agora apresentado neste livro, “CAMINHADA EM MATRIMÓNIO”, que 
hoje lançamos, é a resposta à necessidade sempre renovada de adaptação às linguagens dos 
homens, para lhes fazer chegar de forma eficaz a mensagem sempre atual do Deus feito 
Homem.  

Esta edição é fruto do trabalho dos muitos (casais e sacerdotes assistentes das equipas CPM) 
que no continente e ilhas responderam ao desafio da atual Direção Nacional do CPM, para 
renovar a linguagem e o grafismo dos materiais utilizados no CPM em Portugal. Agradecemos 
também a colaboração do Secretariado Nacional da Educação cristã, não esquecendo todo o 
carinho e apoio que recebemos dos srs bispos nas visitas que fizemos às dioceses. Não 
esquecemos também aqueles que individualmente deram o seu contributo muito para além 
da sua obrigação profissional e outros como membros desta direcção. 



Sem o trabalho em rede de todas as dioceses do país, este livro, de apoio para a nossa missão, 
seria seguramente muito mais pobre. Por isso, a todos os que trabalharam para fazer deste o 
nosso instrumento de trabalho, queremos hoje agradecer, estimular e convidar a continuar o 
excelente e precioso trabalho que os jovens, casais e famílias esperam, para conhecerem esta 
GRANDEZA QUE É VIVER NA GRAÇA DO SACRAMENTO DO MATRIMÓNIO, onde queremos que 
se cultive e frutifique o Amor Doação, que fortalece cada um, cada casal e cada Família.  

Todos estejamos conscientes, de facto hoje não chegamos ao final do percurso, apenas 
estamos a cruzar uma meta volante. O destino fica mais além.  

Queremos continuar a trabalhar e a contar com todos para fazer utilizar esta ferramenta no 
incansável trabalho, de fazer dos jovens, leigos de hoje, a semente da Igreja de amanhã.  

Conscientes de que uma sociedade saudável só pode existir se tiver na sua base famílias 
saudáveis, trabalhemos para que as famílias deste país assentem os seus alicerces na rocha 
inabalável da Fé em Cristo, na Comunhão do Amor de Deus, com a vigilante intercessão da 
Mãe da Igreja – Nossa Senhora Rainha das Famílias. 

E porque o bom trabalho não se faz em solidão, o CPM, consciente de que é apenas um tijolo 
na construção que é a Igreja de Deus, pretende funcionar em rede com todos os movimentos e 
estruturas da Igreja.  

Por isso, este livro “Caminhada em Matrimónio” que agora apresentamos, não se esgota no 
seio do CPM. Foi pensado para acompanhar o crescimento das famílias: 

- desde a preparação remota para o Matrimónio (envolvendo as estruturas da pastoral juvenil, 
universitária e da catequese),  

- passando pela preparação próxima para o Matrimónio (envolvendo o CPM e outros 
movimentos e grupos de preparação de noivos),  

- e no acompanhamento dos casais ao longo de toda a sua vida (envolvendo todos os 
movimentos da pastoral familiar e grupos de casais de base paroquial ou outra).  

A todos queremos proporcionar o acesso a este livro, e por isso, ele irá estar disponível a 
todos, quer através dos circuitos comerciais, quer através de pedidos diretos às estruturas 
nacionais e diocesanas do CPM.  

Não podemos esquecer a comunicação social que nos ajudaram na divulgação desta dinâmica 
e iniciativa e queremos continuar a contar com eles para que a verdade do nosso trabalho seja 
difundida por todos que buscam o apoio para dar sentido à sua vida. A vossa acção 
responsabiliza-nos ainda mais para irmos de novo por todo o país incentivar esta dinâmica. 

Todos juntos seremos sempre poucos para trabalhar na imensa vinha do Senhor. Com todos 
queremos trabalhar e com todos queremos contar. A todos os nossos colegas da direcção e ao 
nosso assistente espiritual Padre Paulo Jorge, um Grande obrigado. Vamos continuar… 

Para esta urgente Missão, rogamos a Nossa Senhora Rainha das Famílias, que nos dê forças e 
continue a iluminar o nosso caminho. 

 


