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Trabalhar a vivência do Matrimônio é muito importante para o fortalecimento do convívio do casal ajudando 
no aperfeiçoamento do Amor e a superação de todas os desentendimentos, intrigas, problemas e 
dificuldades do casamento no dia a dia. 

 
O Sacramento do Matrimônio é Indissolúvel. 

 
A nossa preparação deve ser planejada para um futuro distante e não apenas para uns dias de férias da 
minha vida antiga, é um passo sem retorno e que o nosso futuro dependerá de cada atitude que tomarmos a 
partir de agora. 
 
(Dinâmica Opcional 1) * 
 

(C.I.C. 1614). Na sua pregação, Jesus ensinou sem equívocos o sentido original da união do homem e da 
mulher, tal como o Criador a quis no princípio: a permissão de repudiar a sua mulher, dada por Moisés, era 
uma concessão à dureza do coração (119): a união matrimonial do homem e da mulher é indissolúvel: foi o 
próprio Deus que a estabeleceu: «Não separe, pois, o homem o que Deus uniu»         (Mt 19, 6). 

 

 

 
– 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. 

 
22. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, 23. pois o marido é o chefe da mulher, como 
Cristo é o chefe da Igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. 24.Ora, assim como a Igreja é submissa a Cristo, 
assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. 25.Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo 
amou a Igreja e se entregou por ela, 26. para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a 
palavra, 27. para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito 
semelhante, mas santa e irrepreensível. 28. Assim os maridos devem amar as suas mulheres, como a seu próprio 
corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. 29. Certamente, ninguém jamais aborreceu a sua própria 
carne; ao contrário, cada qual a alimenta e a trata, como Cristo faz à sua Igreja30. porque somos membros de seu 
corpo. 31. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne (Gn 
2,24). 32. Este mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à Igreja. 33. Em resumo, o que importa é 
que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido.        (Efésios 5, 21 a 
33)  
 
Sacramento do Matrimônio começa no altar na solenidade do Casamento da Igreja. 

 

 
A Família Conduzida Pelo 

 
Espírito Santo 
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É quando dizemos “SIM” um ao outro. 
 
É quando livremente declaramos que desejamos viver um com o outro por toda a vida, na alegria e na 
tristeza, nos momentos bons e nos momentos difíceis.  Naquele momento solene, revestido de muita pompa 
se dá o começo de nosso casamento.  Ele vai durar a vida toda, pois é indissolúvel e sua continuidade é 
fundamental. 
 
JOÃO PAULO II NA CARTA AS FAMÍLIAS 
Diz que: “A Família é o Santuário da Vida.” 
 
SANTUÁRIO SIGNIFICA LUGAR DE DEUS, LUGAR SAGRADO. 
É neste ambiente que surge o casal, não mais homem e mulher, mas um casal, uma só carne que deve 
crescer e multiplicar-se.   O crescimento pertence aos dois, ambos devem cooperar um com o outro para 
que atinjam uma maturidade capaz de produzir de maneira estável a felicidade um do outro. 
A vida humana surge como de uma nascente sagrada e é cultivada e formada. 
Tem continuidade ao longo do futuro através das sucessões familiares. 
O Concílio Vaticano II, na constituição Dogmática sobre a Igreja, começa dizendo no N. 11 que Ela é o povo 
de Deus, e declara que a Família é a Igreja Doméstica. 
ISTO SIGNIFICA: 
 
“LUGAR ONDE DEUS RESIDE, É ADORADO, AMADO E SERVIDO.” 
“A Salvação da pessoa e da sociedade humana estão intimamente ligadas à condição da feliz comunidade 
conjugal e Familiar”. 
 
A FAMÍLIA SE CONSTITUI O FUNDAMENTO DA SOCIEDADE. 
Jesus habita de maneira muito especial na Família Cristã nascida e vivenciada no Sacramento do 
Matrimônio.  Ele revela muito bem sua presença no evangelho das Bodas de Caná da Galileia.  Quer estar 
com a Família ajudando-a a vencer todos os desafios de falta de vinho, isto é, o que faltar para a alegria e a 
felicidade plena de um casal. 
 
Deus quando os criou homem e mulher à sua imagem e semelhança Ele os quis em Família onde impera o 
amor. 
 
O ser humano é semelhante a deus na medida em que desenvolve a capacidade de amar seu semelhante, a 
começar pelo seu próximo mais próximo que no Matrimônio Cristão é o seu cônjuge. 
 
Criou todos os seres dotados de tudo, somente o homem, no sexto dia Ele afirmou, “CRESCEI E 
MULTIPLICAI, DOMINAI A TERRA.” Homem e mulher são chamados a continuar a obra de Deus, a 
construção mútua e do universo. 
 
O ser humano possui a capacidade de criar, não só de seus filhos, mas de si mesmos. 
Ao final deste encontro já teremos uma consciência nítida que temos uma tarefa nova e gostosa pela frente.  
 
Devemos cultivar nosso amor e construir o Reino de Deus em nosso lar. 
 
Temos um campo bem definido de atuação, que é nossa casa no âmbito familiar, se cada lar for um jardim 
de felicidade, o mundo seria exuberante, a beleza e a paz alimentarão todos os corações.  esta tarefa deve 
ser feita por uma livre escolha de cada um. 
 
Nossas obrigações conjugais e familiares instintivamente devem ser prazerosas e plenas de realização. 
O catecismo da Igreja Católica diz que a Família é “O VESTÍGIO E IMAGEM DA COMUNHÃO DO PAI DO 
FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. SUA ATIVIDADE PROCRIADORA E EDUCADORA É O REFLEXO DA OBRA 
CRIADORA DO PAI”. 
 
Isto mostra que a Família é a única imagem de Deus Trindade esculpida por Ele.  Não é uma imagem 
estática, mas dinâmica e viva como Deus é VIVO  e Dinâmico. DEUS não criou e abandonou sua obra, Ele 
continua agindo e nos faz seus cooperadores, responsáveis pela continuação de sua obra pelo seu 
aperfeiçoamento. Desde o começo da humanidade existe a família e ninguém jamais pode ou poderá 
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destruir, pelo fato de que ela é Divina e foi instituída por Deus.  Como ensina o catecismo da Igreja Católica, 
“A FAMÍLIA É A CÉLULA ORIGINÁRIA DA VIDA SOCIAL.” É a sociedade natural na qual o homem e a mulher 
são chamados ao dom de si no amor e no dom da vida”. 
 
A Família é o eixo da humanidade, é a sua pedra angular. 
 
“O FUTURO DA HUMANIDADE PASSA PELA FAMÍLIA.” 
 
É na família que pais e filhos devem encontrar a felicidade. 
Quem não experimenta o amor na família será difícil encontrá-lo noutro lugar. 
É na família que desde a infância se assimilam os valores morais, a forma de conduta e a hierarquia de 
valores. 
 
É na família que as crianças devem aprender a amar a Deus, a respeitar a seus pais, a usar sua liberdade de 
dentro dos limites da disciplina familiar. 
 
É na família que os filhos aprendem a se valorizar por ter uma obrigação, um dever a cumprir, exercícios 
escolares a realizar. 
 
Quando os filhos crescem nunca se esquecem dos preceitos familiares nem dos conselhos de seus pais, 
mesmo que os testem na adolescência e se afastem deles por algum tempo. 
 
Os valores humanos e evangélicos plantados uma vez no coração das crianças, não morrem, mesmo que 
eles aparentemente os reneguem, uma força interior os conduz para a justiça e para o desejo de amar e ser 
amados. 
 
A nossa espiritualidade de casados, não é a de Padres e freiras celibatários. nossa espiritualidade própria 
envolve os dois, não pode ser individual.   deus nos confiou uma tarefa comum, que devemos cumprir a 
dois. 
 
Precisamos cimentar o nosso amor no AMOR de DEUS. Quanto mais nos amarmos um ao outro mais 
estamos amando a Deus e nossas brigas, desentendimentos, rancores e falta de perdão com toda certeza 
são ofensas a Deus.  Nossa infidelidade conjugal é também infidelidade a deus. Somos encarregados de 
fazer com que o mandamento do amor seja posto em pratica, a partir da nossa casa. 
 
A oração do casal é fundamental, precisamos rezar juntos. 
 
A experiência que temos com casais mostra que eles tem uma profunda dificuldade para rezar juntos. 
Alguns rezam até demais, individualmente. Há casais que rezam cada um para o seu lado. 
Todos os dias precisamos oferecer a Deus nosso trabalho diário, nossos filhos, nossos problemas e pedir 
que Ele nos ajude a cumprir sua vontade ao longo do dia. 
 
Há muita gente que procura por uma oração forte, mas asseguro a você que não existe uma oração mais 
forte do que o casal que reza junto, sabem porque? É Jesus que reza ao Pai unido ao casal e pede ao Pai 
juntamente com os dois, conforme prometeu em (São Mateus 18, 19-20) “ONDE DOIS OU MAIS ESTIVEREM 
REUNIDOS EM MEU NOME EU ESTAREI NO MEIO DELES”. 
 
Nosso amor conjugal precisa crescer cada dia e o caminho para que isso aconteça consiste no dialogo e 
perdão. Sem dialogo meus amigos não conheceremos um ao outro E NINGUÉM AMA A QUEM NÃO 
CONHECE, ficamos imaginando cousas que não são verdadeiras e nos afastam mais um do outro. O diálogo 
precisa ser humilde, verdadeiro, construtor.  Temos um belo exemplo de diálogo na Bíblia em (São João 
4) quando Jesus fala com a Samaritana no poço de Jacó. 
 
O PERDÃO 
Não precisamos falar, todos sabem pela sua experiência de casados que Ele reconstrói e restaura nossa 
casa e sem Jesus o nosso castelo de areia desaba. 
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O amor definha na medida em que não oferecemos o perdão do mesmo modo como as plantas secam por 
falta d’água. 
 
Quantas vezes perdoar, minhas amigas e meus amigos? 
Qual foi a resposta de Jesus a São pedro? 
Pedro perguntou ao Mestre se poderia perdoar até sete vezes. 
Jesus respondeu enfaticamente, não apenas sete vezes apenas, mas setenta vezes sete todos os dias. isto 
significa: SEMPRE, SEMPRE SEMPRE. 
Há, já perdoei duas vezes, agora ele vai ver o que é bom, vou me vingar. 
As vezes dizemos isso. sem deixar de rezar o Pai nosso “ 
 
PERDOAI AS NOSSAS OFENSAS ASSIM COMO NÓS PERDOAMOS … 
 
Amigas e amigos se há algo muito importante para a espiritualidade conjugal, são os nossos corpos. 
Saíram das mãos de Deus que nos fez homem e mulher, atraídos um pelo outro e desejosos de se darem 
um ao outro. 
 
A felicidade mais parecida com a do céu é a do orgasmo. 
Deus quer que experimentemos uma amostra grátis da felicidade celestial. Como é bom estarmos junto, 
como faz bem nos doarmos um ao outro sem reservas e sem pensar em outro ou outra. 
Nós precisamos aperfeiçoar nossa relação sexual. Ela não começa na hora que a gente entra no quarto e 
inicia a se despir. 
 
Ela começa pela manhã quando acordamos e damos um bom dia bem alegre ao nosso cônjuge. 
Devemos agradecer a Deus por termos ao nosso lado a fonte de nossa alegria  e felicidade que é o nosso 
cônjuge e manifestar um ao outro toda ternura, respeito e atenção. 
 
A mulher é fisiologicamente diferente do homem, seu sexo é mais difuso em todo o corpo e é mais lento nas 
relações. NAS REAÇÕES. Enquanto que o homem tem um processo mais rápido, por esta razão ele deve 
procurar sintonizar com as relações dela para que sejam bem sucedidos. 
Faz parte de nossa espiritualidade conjugal nosso bom desempenho no sexo, fazendo seu parceiro e 
parceira felizes. 
 
Como dizia um certo Padre com experiência com casais, depois de uma noite bem sucedida vocês têm mais 
ânimo e coragem para a labuta, sofrimentos e canseiras do dia a dia. 
Amigos e amigas, certamente levamos muitos bons propósitos deste Encontro com Cristo. 
Nossa lua de mel mais consciente de nosso matrimônio vai recomeçar a partir de hoje melhor do que da 
primeira vez. 
Mas queremos alertar a vocês de uma coisa verdadeira que nos poderá atrapalhar logo mais e nos 
decepcionar um com o outro. 
É que somos pecadores  e como tais precisamos da ajuda dos irmãos. precisamos de uma equipe de casais 
para nos ajudarem na caminhada a refazer nosso entusiasmo e nossos bons propósitos. 
Falamos disto com muita experiência pois há muitos anos nos reunimos com a mesma equipe de 
espiritualidade conjugal e caminhamos para Deus todos juntos. 
Não abandonem   sua equipe. Ela é a garantia de seu sucesso daqui para frente. Na sua equipe você vai 
viver em comunidade, sendo uma célula viva da Igreja de Cristo. 
 

 

Dinâmica do Café com Leite: 

Indissolubilidade do Matrimônio 



Sizenando - 315-2315                 

Diálogo Com os Filhos 
 

                Página 5 de 5                                     

Diálogo Com os Filhos – ECC. 

 

“Superar os momentos difíceis é 
sabedoria…Viver os momentos felizes é 
uma arte.Que a felicidade a dois continue 
sendo o objetivo principal de suas 
vidas. Que a caminhada seja longa 
repleta de amor e compreensão. ”Que 
Jesus continue sempre presente 
realizando o milagre do vinho novo nos 
momentos mais Difíceis da Vida.Nossos 
Votos de Muitas felicidades. 

   

   

 

                                             30/05/2015 

“Superar os momentos difíceis é 
sabedoria…Viver os momentos felizes é 
uma arte.Que a felicidade a dois continue 
sendo o objetivo principal de suas 

Que a caminhada seja longa 
repleta de amor e compreensão. ”Que 
Jesus continue sempre presente 

do o milagre do vinho novo nos 
momentos mais Difíceis da Vida.Nossos 

 

 


