PRograma

Festa da Família
10h00

11h00

Acolhimento
Mercado Municipal e Portaria do Mosteiro

Oração da manhã / Laudes
Igreja do Mosteiro

Jogos e atividades
11h30

Conferências

levantamento de bilhetes no local de acolhimento
12h30
13h00

Feira Familiar e atividades de rua
Almoço partilhado

Festa da Família
Jornada Diocesana da Família

a alegria do Amor
28 maio 2017 | 10h

MOSTEIRO DE ALCOBAÇA

Mercado Municipal

Acolhimento dos jubilados
15h00

Igreja do Mosteiro

Catequese sobre as bodas matrimoniais
16h00

Eucaristia com celebração das bodas matrimoniais
presidida pelo D. Manuel Clemente, Igreja do Mosteiro

Carta Europeia
de Abadias e Sítios
Cistercienses

Conferências
Mensagem do Cardeal Patriarca de Lisboa
Caríssimas famílias do Patriarcado de Lisboa
No Domingo 28 de maio vamos celebrar em Alcobaça a festa diocesana da Família. Este ano com
o tema que o Papa Francisco desenvolveu na sua exortação pós-sinodal: A Alegria do Amor.
Porque disso mesmo se trata, ou seja, da verdadeira alegria que apenas se alcança vivendo com
os outros e para os outros, na permanente atenção recíproca, na constante dádiva de si. Porque «é
dando que se recebe», como Jesus viveu e ensinou.
A proposta familiar cristã - a mesma que Jesus enunciou - é isso mesmo, uma proposta de alegria
que perdura no amor que persiste. Que persiste porque supera todo o egoísmo e assim se faz
comunhão autêntica, sempre com os outros, sempre mais além no conjunto, sempre mais eterna
em Deus e com a sua graça renovadora.
Por isso mesmo, preparar e acompanhar a vida familiar é tarefa prioritária das comunidades cristãs,
para se tornarem autênticas “famílias de famílias”. E isto mesmo se conseguirá, com o testemunho
e a colaboração dos casais e famílias que vivem a proposta evangélica.
Será esta também a experiência de convívio, partilha e celebração que viveremos intensamente
em Alcobaça no Domingo 28 de maio - e muito especialmente com os casais que celebram datas
marcantes do seu matrimónio.
Lá vos espero a todos!

• Matrimónio para sempre: Sonho, Inconsciência ou Coerência? •
Pe. Carlos Carneiro, SJ
Casar: é para todos? É para sempre? Quem está preparado? Pelo civil ou pela Igreja? Na Igreja ou com a
Igreja? Para ter casa própria ou para viver o Evangelho? A perseverança saudável. Estruturar a complementaridade e assumir o matrimónio como projeto de santidade e vocação. Prever os conflitos e construir
as esperanças. Abraçar as crises, crescer na maturidade afetiva, a oração conjugal. A Igreja “em saída” e a
teologia do casamento. A fé como Aliança de Amor.

• A Beleza da Complementaridade •
Rita e Francisco Mendes Correia
E se, ao contrário do que o mundo parece sugerir atualmente, a grande aventura fosse a de constituir um
lar luminoso e alegre, onde as diferenças naturais entre homem e mulher se tornam força para enfrentar os
desafios quotidianos e para viver uma vida feliz?

• Maria, mãe e educadora da família •
Maria do Carmo e José Carlos Cravo, Movimento Apostólico de Schoenstatt
Levar Maria para o Lar e dar-lhe um lugar de relevo, é a garantia de ter uma mãe que cuida e educa cada
um de nós, esposos e filhos, no amor e para o amor. No dia a dia Maria atrai-nos ao seu coração e educa-nos para o seu Filho: “Fazei tudo o que Ele vos disser”.

• Educar para a Felicidade Pública •
Helena Águeda Marujo e Luis Miguel Neto
A felicidade pública é uma perspectiva coletiva da felicidade. Baseada na ciência, dá-nos instrumentos
práticos para co-criar práticas relacionais virtuosas e reciprocas nas famílias e organizações que potenciam
a alegria, o optimismo, a esperança e a resiliência de forma sustentável e transformadora - virtudes fundamentais das nossas vidas em comunidade.

