
Paróquia Nossa Senhora das Dores  

Semana Nacional da Família 

Tema: A Família, como vai? 

Pastoral Familiar – CNBB 

  

 

O Hora da Família orienta a vivência da Semana Nacional da Família que ocorre de 11 a 18 de 

agosto de 2019 é uma retomada da reflexão que marcou a Campanha da Fraternidade de 1994. 

 A necessidade da família vivenciar uma profunda experiência de Jesus e da sua Palavra para 

conseguir vencer os desafios e dificuldades que encontra em seu caminho, e assim compreender 

seu papel evangelizador na Igreja e na sociedade. 

Esse desejo de estar no centro das ações eclesiais aparece nesta Hora da Família, ligando-o à 

Iniciação à Vida Cristã, às Políticas Públicas, ao envolvimento com as questões contemporâneas 

da vida urbana e à missão em meio a outras famílias. 

 

                                         



  

Mês vocacional 

                                                                                                               

PROGRAMAÇÃO SEMANA DA FAMÍLIA – PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES 

 

Primeira Semana – Vocação Sacerdotal 

04/8 – Dia do Padre/ dia?? 

Responsável – Pastorais responsáveis pelo dia e horário, conforme a escala. 

 

Segunda Semana - Vocação ao matrimônio 

11/ 8 – abertura semana da família. 

Missa 

9:00 - Apostolado da Oração 

17:30 - Movimento mães que oram pelos filhos 

19:30 - Crescer Conjugal 

Sugestões: 

Entrada Imagem Sagrada Família 

Oração e Benção para os pais. 

 

12/8 – Atividades das Pastorais e movimentos buscando a reflexão em família e em comunidade. 

19:00h - Movimento Desatadora 

20:00h - Terço dos homens - terço com as famílias. 

 

13/8 – Filme em família, e com a família  

19:00h Movimento mães que oram pelos filhos 

19:30h Filme – (crescer conjugal) 

 

14/ 8 –  Celebração Eucarística itinerante -  Benção das gestantes  

 

15/8 –  Celebração Eucarística 

18:00h - Igreja  

 

16/8 – Visita a Instituição São Vicente de Paulo (asilo) 

14:00h -  Lanche para os internos (momento de partilha e interação das famílias da comunidade e instituição) 

18:00h - Missa / ou Celebração -  Benção Enfermos / Idosos. 

 



17/8 -  Evento Diocesano – Pastoral Familiar – Será realizado na Paróquia Sto. Antônio. Bairro Morumbi. 

 

Terceira semana – vocação à vida religiosa 

18/8 – Encerramento – Bênçãos das Famílias (Missa das 19:30h). asn-ãs 

Responsáveis – Jovens Semear 

Missa em ação de graças 2 anos de trabalho pastoral Pe. Flávio na Paróquia. 

 

Quarta semana – vocação laical 

25/8 - Dia do catequista 

25/ 8 – Assembleia Diocesana. 

 

 

 

Papa Francisco consagra as famílias à Família de Nazaré 

 

Jesus, Maria e José, em Vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e, confiantes, a Vós nos consagramos. 

 

Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, 

autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. 

 

Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão; e 

quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. 

 

Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família 

e da sua beleza no projeto de Deus. 

 

Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. 

 

Papa Francisco 

Fonte: Exortação Apostólica AMORIS LÆTITIA 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Paróquia Nossa Senhora das Dores 

 

 


