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VIVER COM UM OBJETIVO EM MENTE

Todos temos um porquê que nos conduz e
faz lutar por um objetivo, por um Sonho!
Todos queremos ser felizes.
Então porque não o conseguimos sempre?
Propomos uma reflexão pessoal escrita
seguida de uma partilha em casal, sobre esta pergunta.

PERCEBER O QUE REALMENTE QUEREMOS AJUDA-NOS A TOMAR AS RÉDEAS DA NOSSA VIDA

Hoje em dia vive-se tudo muito depressa.
As relações são fluidas e o tempo para estar e saborear o momento é curto!
porque já estamos a pensar na próxima coisa a fazer!
Ouve-se, mas não se escuta com o coração. Conversa-se, mas não se dialoga!

Só QUANDO SE COMUNICA A PARTIR DO QUE SENTIMOS PODEMOS MUDAR OS NOSSOS COMPORTAMENTOS
FINS DE SEMANA
18-20 Jan

Centro

FDS- Original

1º FDS SACERDOTES
27-29 JAN

Fátima

25 – 27 jan

Açores

FDS Original

Ponta Delgada/Açores

27 – 29 Jan

Sacerdotes

FDS Original

Fátima-Domus Carmeli

15 – 17 fev

Norte

FDS Original

Vila Nova de Gaia

Escreve cartas
Está presente no encerramento/ em oração
ENCONTROS DE COMUNIDADE

MAIS INFORMAÇÃO:
http://www.encontromatrimonialdeportugal.com/

19 jan

Região Sul

Festa da Família

Montijo

20 jan

Zona Centro

Missa 90/90

Ataíja de Cima

9 fev

Luxemburgo

Vigília de oração

Bonnevoie

10 fev

Luxemburgo

Missa 90/90

Clairefontaine

16 fev

Norte

Noite Comunidade

Carvalhos

23 fev

Região Lisboa

Em Memória

Lisboa – Sem. Luz
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O matrimónio é o ícone do amor de Deus para connosco
O Papa Francisco numa das suas catequeses sublinhou que o sacramento conduz o homem ao coração do
desígnio de Deus, que é um desejo de aliança e de comunhão.
Deus criou o ser humano para amar, como um reflexo d’Ele e de Seu amor.
“Na união conjugal, o homem e a mulher realizam esta vocação no sinal da reciprocidade e da comunhão
de vida plena e definitiva. Quando um homem e uma mulher celebram o sacramento do matrimónio,
Deus, por assim dizer, reflete-Se neles: imprime neles os próprios traços e o caráter indelével de seu
amor.”

HOMENAGEM AO AMOR
O amor não tem idade!
Mas há casais que conseguem manter o seu amor fresco
e jovem apesar do passar dos anos.
São um exemplo e uma força para os mais jovens.
Por isso queremos referenciar os casais com mais anos
de casados. Não precisam ter mais de 25 anos de
casamento! Se não nos inscrevermos o casal
referenciado pode mesmo nem ter 10 anos de casados!
Vamos lá inscrever-nos a nós e aos nossos pais e avós.
Não é preciso ser casal EM!

INSCRIÇÃO
site do EM
O HOMENGEADO será
divulgado a 10 de fevereiro.
Já falta pouco!

PERGUNTAS PARA DIÁLOGO
1- Temos posto o nosso amor de casal a render ao serviço dos outros? Q.S.M.S.?
2- Quais são as minhas razões (o meu PORQUÊ) para pertencer à família EM? Q.S.M.S.?

O EM irá ter um novo LOGO! Provavelmente este.
Diz-nos se gostas.

Convidar para o FDS é uma forma de evangelização na sociedade atual.
CONVIDA CASAIS / SACERDOTES /CONSAGRADAS A VIVER UM FIM-DE-SEMANA!
O seu e-mail está nesta lista porque viveu a experiência de um FDS de Encontro Matrimonial. Caso pretenda ser retirado
da lista, bastará responder: Não quero receber a Newsletter.

