


A Conferência de Santo Domingo (1992) apontou quatro metas 

fundamentais e imutáveis, em relação à missão da família: 

 

1 - Viver, crescer e aperfeiçoar-se como comunidade de pessoas; 

 

2 - Ser “santuário da vida”, servidora da vida, já que o direito à 

vida é a base de todos os direitos humanos; 

 

3 - Ser “célula primeira e vital da sociedade”: por natureza e 

vocação, a família é chamada a ser promotora do desenvolvimento, 

protagonista de uma autentica “política familiar”; 

 

4 - Ser “Igreja doméstica” – “santuário que acolhe, vive, celebra e 

anuncia a Palavra de Deus”. 



Promover, fortalecer e evangelizar a família. Dentre suas 
ações, destacam-se; 
 
1 - Formação de agentes de pastoral; 
2 - Formação de noivos; 
3 - Acolhimento de toda realidade familiar 
4 - Valorização do ser humano, desde a concepção ate a morte; 
5 - Fortalecimento dos laços familiares; 
6 - Incentivar a espiritualidade familiar; 
7 - Sublinhar o aspecto educador da família e o seu sentido 
missionário; 
8 - Colaboração com os Movimentos, Institutos e Serviços 
Familiares. 



A Pastoral se organiza a partir da proposta da Familiaris 
Consortio (1981) do Papa João Paulo II que trata da “função da 
família cristã no mundo de hoje” e abrange os setores: 
 
Setor Pré-Matrimonial 
 
Setor Pós-Matrimonial 
 
Setor Casos Especiais 
 



Setor Pré-Matrimonial 
 
A vocação ao matrimônio exige uma preparação para a vida 
comum. A realização de Encontro de Namorados e do ”CURSO 
DE NOIVOS” assegurará resultados satisfatórios para a vida 
matrimonial. 
 
“A complexa realidade social e os desafios, que a família é 
chamada a enfrentar atualmente, exigem um empenhamento 
maior de toda a comunidade cristã na preparação dos noivos 
para o matrimônio”  
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Setor Pós-Matrimonial 
Assegurar a formação contínua para a vida conjugal. Apoiar e 
reavivar as famílias através dos movimentos, serviços e 
instituições da Igreja. Entre as atividades da Pastoral,  
podemos  destacar a realização de eventos: semana da família,  
cursos, conferências, missa da família, hora eucarística e a 
organização da Escola da Família itinerante, abordando temas, 
como: 
 
O Exercício da Sexualidade Humana; Planejamento Familiar; 
Comunhão de bens; Educação dos filhos; Diálogo na família e 
exercício do perdão; Os divorciados em nova união conjugal; A 
espiritualidade no lar cristão; Família: Igreja doméstica e 
missionária, entre outros. 



Setor Pós-Matrimonial - CONTINUAÇÃO 
 
“Tanto a preparação próxima como o acompanhamento mais 
prolongado devem  procurar que os noivos não considerem o 
matrimonio como o fim do caminho, mas o assumam como 
uma vocação que os laça para adiante, com a decisão firme e 
realista de atravessarem juntos todas as provações e momentos 
difíceis. Tanto a pastoral pré-matrimonial como a matrimonial 
devem ser, antes de tudo, uma pastoral do vínculo, na qual se 
ofereçam  elementos que ajudem quer a amadurecer o amor 
quer a superar os momentos duros”       
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Setor Casos Especiais 
Realização de atividades de “especiais cuidados” com os 
casais de matrimônios mistos e ou de segunda união. 
“Quanto as pessoas divorciadas que vivem em uma nova união, 
é importante fazerexcomungadas” nem são tratadas como tais, 
porque sempre integram a comunhão eclesial.” -lhes sentir que 
fazem parte da Igreja, que”não estão. 
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“A Pastoral Familiar “deve fazer experimentar que o 
Evangelho da Família é resposta às expectativas mais 
profundas da pessoa humana: a sua dignidade e plena 
realização na reciprocidade, na comunhão e na 
fecundidade” 
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Bispo Diocesano: Dom Antonio Tourinho Neto 
Assistente Eclesiástico: Pe. Hélio Vilas-Boas 
Casal Coordenador: Jorge Silveira e Yara (Cruz das Almas) 

Casal Coordenador das Foranias 
Forania 1: Clóvis e Lícia (Cruz das Almas) 
Forania  2: Valdemir e Eliete (São Félix) 
Forania 3: Fábio e Manuela (Santo Amaro) 
Casal Rep.  de Movimentos: Renildo e Cintia(Cruz das Almas) 
Casal Rep. de Serviços /ECC: Jorge Andrade e Vilma (Cruz das Almas) 
Casal Secretário: Heitor e Vanda (Muritiba) 
Casal Finanças: Roberto e Noélia (Cachoeira) 

ATUAÇÃO – CASAIS RESPONSÁVEIS 
Setor Pré-Matrimonial: Cecílio e Gal (Santo Amaro) 
Setor Pós-Matrimonial: Jorge e Vania (Cabaceiras do Paraguaçu) 
Setor Casos Especiais: Tune e Neuzinha (Cruz das Almas) 





Lançamento Projeto Escola da Família – 15 de abril – São Felix 

 

Encontro Bom Pastor – 14 e 15 de julho – Cruz das Almas 

 

Simpósio da Família – 11 de agosto –  Cachoeira 

 

Semana da Família – 12 a 19 de agosto – nas paróquias 

 

RECORDI – Reunião de Coordenação Diocesana  

10 de março – Cachoeira  

11 de novembro – Belém de Cachoeira 

 

 


