
 

 

DIOCESE DO PORTO - SECRETARIADO DIOCESANO DA PASTORAL FAMILIAR 

Recenseamento de práticas pastorais de preparação para o Matrimónio 

 
 

 

Constituía um objetivo deste Secretariado, para o ano pastoral de 2016/7, obter uma perspetiva das 
diferentes práticas pastorais existentes na diocese no que respeita à preparação dos noivos para a 
celebração do sacramento do Matrimónio, com a finalidade de facultar aos agentes pastorais um leque de 
possibilidades que permita oferecer aos noivos diversas alternativas para a sua preparação, contribuindo 
deste modo para que a celebração do Matrimónio seja mas alicerçada e consciente. 

Para tal, foi feito um inquérito aos Movimentos apostólicos na área da família e às vigararias da diocese, 
especialmente as que utilizam modelos diferentes do CPM. Nas páginas seguintes apresentam-se as 
respostas obtidas. Não se apresenta ainda a totalidade das “ofertas” existentes, por falta de dados, pelo 
que os contributos das vigararias e movimentos em falta serão sempre bem-vindos e acolhidos, 
procedendo-se então à revisão deste documento. 

Para além deste inquérito, realizou-se uma reunião entre responsáveis das diversas práticas pastorais, no 
passado mês de junho, que permitiu o mútuo conhecimento e esclarecimento sobre os modelos utilizados, 
razões que presidiram à sua elaboração e resultados da sua aplicação. 

Esperamos com este contributo dar a conhecer à diocese as várias ofertas existentes para que, através 
delas, seja possível oferecer aos novos casais diversas possibilidades e contribuir assim para que possam 
encontrar aquela que melhor se adequa à sua sensibilidade e disponibilidade. 

 

Em comunhão na missão 

 

 

Diocese do Porto, 29 de setembro de 2017 

  



 

Designação Encontro de namorados e noivos em preparação para o casamento 

Entidade Responsável Famílias Novas do Movimento dos Focolares 

Sede Abrigada - Alenquer 

Objetivos Acompanhar os namorados nas várias fases do namoro e preparação 
para o casamento 

Temas abordados Vocacã̧o ao amor, A construcã̧o do nós, A comunicação entre os dois, 
Afetividade e sexualidade, O amor para sempre, Matrimónio na Igreja – 
fidelidade, fecundidade, para sempre, Economia, trabalho e famıĺia, 
Sobriedade vs. consumismo, O conceito de famıĺia, Construindo um amor 
para sempre, Apresentacã̧o de testemunhos de famıĺias sobre as 
diferentes temat́icas 

 

Metodologias utilizadas Temas, diálogo a dois, diálogo na sala 

Destinatários Namorados e noivos 

Frequência anual 1 

Nº encontros em cada 
edição 

2 

Duração dos encontros Fim de semana 

Dias e horários preferenciais Sábado e domingo 

Assistente espiritual Padre Mário Tavares de Oliveira (Diocese de Évora) 

Animadores Clara e Tiago Krug, Ana e Mário Matos, Madalena e João Sepúlveda Maia, 
Teresa e Filipe Brás, Susana e João Pedro Silva, Marta e Miguel Panão; 
Silene Gonçalves 

Média de casais por edição 8 

Ações de acompanhamento 
após Matrimónio 

Diálogos em família, Grupos de famílias 

Outras informações 
relevantes 

Acção de carácter nacional realizada na Cidadela Arco-Íris, normalmente 
entre os meses de Janeiro e Abril. Mais informações em 
http://focolares.pt/encontro-de-namorados-e-noivos-em-preparacao-
para-o-casamento-2017/ 

 

 

  



 

Designação C.P.M.  ( Centros de Preparação para o Matrimónio ) 

Entidade Responsável C.P.M. – Diocese Porto 

Sede Casa Diocesana de Vilar - Porto 

Objetivos O CPM pretende ajudar os noivos a refletir sobre o seu noivado e sobre o 
amor conjugal. A dialogar sobre a validade das suas ideias e dos seus 
comportamentos, principalmente através do testemunho de outros 
noivos e casais. A fazer a aprendizagem de diálogo entre os dois. A 
despertar ou fazer crescer a fé em Jesus Cristo, levando-os à 
redescoberta do ser cristão adulto e a tomar opções corretas na vida 
conjugal e familiar.  
 

Temas abordados Realiza-se num conjunto de 6 a 8 Encontros de reflexão e diálogo, 
animados por uma Equipa de Casais e um Assistente Espiritual. 
Atualmente, em Portugal, são propostos seis grandes temas, a saber: 
 
1º - “Uma comunidade de amor” 
2º -” Matrimónio - Sacramento” 
3º -” Diálogo e gestos de amor” 
4º - “A fecundidade do casal” 
5º - “Nova situação - Novas exigências” 
6º -” O amor ao longo da vida”. 

Opcional: 

- Encontro Zero, para apresentação, introdução e orgânica dos Encontros. 

- 7º Encontro – “Regulação da Fertilidade”. (Pode ser inserido no Tema 3 
ou 4) 

  

Metodologias utilizadas Conjunto de encontros de reflexão e diálogo, animados por uma Equipa 
de Casais e um Assistente. Tem bibliografia própria “Guia de Diálogos “ 
para os noivos e o “Manual CPM” para os casais 
Cada sessão inclui: 
- trabalho de grupos 
- espaço de convívio  
- plenário 
- testemunho de um casal 
- intervenção do Assistente Espiritual 
- oração  

Pode haver recurso a Filmes, Música e powerpoit.  

Destinatários Noivos que se preparam para o Matrimónio , 1 a 2 anos antes. 

Frequência anual Conforme as solicitações e necessidades  de cada Centro. 

Nº encontros em cada 
edição 

Seis a oito  encontros semanais, por vezes alterado, conforme limitações 
e condições de cada Centro. 

Duração dos encontros 2 a 3 horas 

Dias e horários preferenciais Adaptáveis  à conveniência de cada Centro. 

Assistente espiritual Sempre 

Animadores Casal Responsável, Casal Auxiliar e seis Casais Animadores. 

Média de casais por edição Máximo 50 pares de noivos. 



Ações de acompanhamento 
após Matrimónio 

O CPM tem como principal objetivo a preparação para o matrimónio, não 
havendo nenhum esquema ou guia de acompanhamento dos novos 
casais. No entanto, dado os fortes laços de união e amizade que se criam 
e, se houver vontade e iniciativa por parte dos noivos, regular ou 
esporadicamente, toda a Equipa e  sempre que possível com o Assistente, 
convidam todo o grupo, ou mais habitualmente os casais animadores, 
reúnem-se com os  seus noivos, para convívio e com temas, da 
responsabilidade de cada um,   de maneira a provocar diálogo e revisão 
de vida, fazendo o acompanhamento a estes jovens casais , tão 
importante e necessário nos primeiros anos de matrimónio. 

Outras informações 
relevantes 

Os casais não são especialistas destes assuntos, são casais normais e 
comuns mas têm experiência pessoal das alegrias e dificuldades 
encontradas na vida de casados. As verdadeiras testemunhas do amor 
que os noivos precisam de encontrar são os casais que tiveram ou têm 
dificuldades, que aceitam reconhecê-lo e que querem ultrapassar e 
progredir. Fazem preparação, revisão de vida em casal e em equipa antes 
do encontro com os noivos.  

Para novas equipas deverão ser convidados novos casais de modo a 
haver renovação, evitando a rotina e desgaste.  

 

  



Designação Fim- de- Semana de Noivos – FDS/ NOIVOS 

Entidade Responsável Movimento de Encontro Matrimonial 

http://www.encontromatrimonialdeportugal.com/ 

 

Sede Nacional Rita + Luís Cruz c/ Pe. Luís Bairrada – Rua da Paz nº 21 – Canaviais 

 7005-367- Évora/ ritaeleuterio@hotmail.com 

DIOCESE do PORTO – Maria de Fátima + José Manuel Cruz  

Rua da Arrochada nº 247 /4415 - 162- Pedroso/ jmnevescruz@gmail.com 

Objetivos Aprofundar a relação de um c/ o outro, através do diálogo e da escuta, 
sobre os temas propostos. 

Temas abordados Ser Noivo Hoje; Encontro Comigo Mesmo; Uma Comunicação Aberta; Um 
Amor que Dá Vida; As Decisões no Casamento; A Sexualidade; A 
Reconciliação; O Sacramento do Matrimónio; Construir a Nossa Unidade; 

O Casal Sinal de Amor para a Igreja e para o Mundo. Para além dos 9 
temas, há a vigília de oração e a Eucaristia. 

Metodologias utilizadas A equipa do FDS, apresenta o tema c/ testemunhos de vida concretos, 
sobre a sua relação c/o outro, (o casal) ou c/ a sua comunidade (o 
sacerdote). Depois são distribuídas aos noivos as perguntas s/ o tema 
apresentado, para diálogo escrito e verbal, aprofundando um c/ o outro 
as respostas. 

Destinatários Todos os noivos que pretendam casar. 

Frequência anual Conforme as inscrições. Atualmente realizam-se entre um ou dois fins- 
de- semana. 

Nº encontros em cada 
edição 

É somente um fim- de -semana. 

Duração dos encontros Os temas não têm todos a mesma duração, variam entre 30’ a 60’, a 
partilha da equipa e a partilha dos noivos. 

Dias e horários preferenciais O FDS tem início às 20h de sexta-feira (c/jantar) e termina no Domingo às 
17h. (c/ Eucaristia). 

Assistente espiritual Não tem. 

Animadores A equipa é formada por um casal Sénior, um casal Júnior e um sacerdote. 

Média de casais por edição O número de noivos varia entre 8 a 20, depende das inscrições. 

Ações de acompanhamento 
após Matrimónio 

Após o FDS há 2 temas já preparados para 2 encontros. Depois 
convidam-se os jovens casais para o FDS de Encontro Matrimonial. 

Outras informações 
relevantes 

O FDS/ Noivos está a realizar-se a nível nacional em Fátima, e tem um 
custo para o alojamento e as refeições. Se divulgado a nível diocesano, 
poderiam realizar-se FDS a nível Diocesano ou até vicarial. 

 

  



Designação ENCONTROS DE PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÓNIO (EPM) 

Entidade Responsável Equipa Vicarial da Pastoral Familiar - Vigararia de Matosinhos 

Sede Igreja de Nossa Senhora da Hora 

Objetivos Preparar os noivos para a celebração do Matrimónio e vida matrimonial 

Temas abordados Projeto comum de vida, Sexualidade e Fecundidade, Liturgia e 
Sacramento, Matrimónio e relações externas (família, ócio, dinheiro, 
amigos) 

Metodologias utilizadas Dinâmicas de conhecimento, trabalho por grupos (salas), plenário com 
iluminação bíblica do tema aprofundado em grupo 

Destinatários Noivos 

Frequência anual 3 edições por ano 

Nº encontros em cada 
edição 

4 encontros, um dos quais duplo (na prática, 5 encontros) 

Duração dos encontros 180 minutos (incluindo intervalo de meia hora) 

Dias e horários preferenciais Sextas e sábados à noite; domingos à tarde 

Assistente espiritual Pe. Amaro Gonçalo 

Animadores Casais da Equipa Vicarial de Pastoral Familiar 

Média de casais por edição 60 

Outras informações 
relevantes 

Trata-se de um esquema “catequético”, com experiência humana 
trabalhada em grupo, iluminação bíblia em plenário e tempo de oração. 

Nota: o guião deste modelo pode ser disponibilizado. 

  



Designação Encontros de Preparação para o Matrimónio 

Entidade Responsável Equipa Vicarial da Pastoral Familiar – Santo Tirso 

Sede  Salão Paroquial de Burgães Santo Tirso 

Objetivos Formação de Noivos 

Temas abordados    

1º Eu,Tu e Nós,  2º  A Arte de Viver a Dois ,  3ªO Sacramento e a 
Espiritualidade Conjugal,  4º Chamados a Gerar Vida 

Metodologias utilizadas Apresentação de Tema -Trabalho de Grupos - Plenário 

Destinatários Casais que pretendam Celebrar o Sacramento do Matrimónio 

Frequência anual 1 Vez por ano 

Nº encontros em cada 
edição 

5 encontros 

Duração dos encontros 2 horas 

Dias e horários preferenciais Domingo das 16 horas ás 18 horas 

Assistente espiritual Padre Miguel Filipe Freitas Coelho 

Animadores  Equipa Vicarial 

Média de casais por edição  52 casais 

Ações de acompanhamento 
após Matrimónio 

  Encontros de Casais Novos 

Outras informações 
relevantes 

O 1ªEncontro é de Acolhimento e Apresentação dos encontros seguintes. 
No 5º Encontro realiza-se uma Celebração e Convivio 

 


