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“Família, uma luz para a vida em sociedade” é o tema do subsídio Hora da Família 2017. Neste
ano, a reflexão está em sintonia com o impulso da Igreja no Brasil para que seja percebida a
importância das ações dos cristãos leigos e leigas na sociedade. O material, preparado pela
Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB, por meio da Comissão
Nacional da Pastoral Familiar (CNPF), propõe os sete encontros da Semana Nacional da
Família, Leitura Orante da Palavra e celebrações em família. “Desejamos que, ao refletir sobre
os sete temas propostos, nossas famílias cresçam na harmonia e na disposição de Servir
melhor a Deus sendo realmente uma luz para a sociedade”, espera o assessor nacional da
Comissão para a Vida e Família da CNBB e secretário executivo da CNPF, padre Jorge Alves
Filho. Os encontros para a Semana Nacional da Família, que neste ano será de 13 a 19 de
agosto, são compostos de orações, cantos, momentos de escuta da Palavra de Deus e de
partilha. Em cada um destes, a reflexão da temática é direcionada a partir de textos bíblicos, de
trechos de documentos do Magistério da Igreja e de pequenas histórias.

Entre os documentos da Igreja dos quais os trechos foram extraídos, estão as exortações
apostólicas Amoris Laetitia – sobre o amor na família, do papa Francisco, e Familiaris
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Consortio, de São João Paulo II; o Documento de Aparecida; o Catecismo; e o Documento 105
da CNBB “Cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade – sal da terra e luz do mundo”.

A intenção, de acordo com padre Jorge, é que as famílias tornem-se promotoras da
transformação da sociedade em lugar de justiça, fraternidade e paz.

Novidades
Neste ano, além dos tradicionais encontros celebrativos para o Dia das Mães e o Dia dos Pais,
o Hora da Família apresenta uma sugestão de Leitura Orante com o tema “Valor e virtude do
amor”, a partir do texto bíblico contido em I Coríntios, capítulo 13. Outra novidade é a
Consagração à Sagrada Família, ao final da celebração da Sagrada Família, que deve ser feita
no dia 31 de dezembro. Para este momento, as famílias poderão utilizar o encarte com a
imagem da Sagrada Família para consagração da casa como compromisso de fé, amor e
missão.

Encontros
1º Encontro: O perfil mariano da Igreja;
2º Encontro: A família;
3º Encontro: A necessária mudança de mentalidade e de estrutura;
4º Encontro: Igreja, comunhão na diversidade;
5º Encontro: O perdão na família: fonte de reconciliação e libertação;
6º Encontro: Serviço cristão no mundo;
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7º Encontro: A família promotora da misericórdia na sociedade.

Como adquirir
O subsídio "Hora da Família" é distribuído pela Secretaria Executiva Nacional da Pastoral
Familiar (Secren). Encomendas podem ser feitas pela Loja virtual , em www.cnpf.org.br pelo
telefone (61) 3443-2900 ou ainda pelo e-mail vendas@cnpf.org.br O material também é
distribuído pelos casais coordenadores e agentes da Pastoral Familiar nos regionais e
dioceses.

Adquirir meu Hora da Família 2017,

clique aqu i

Download do material declique
divulgação,
aqui .

Formas de animar a Semana
cliqueNacional
aqui . da Família
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