
1º ENCONTRO: Adoração: ALEGRIA DA VIDA – Pré 
matrimônio diocesano.  02/10/2020 – 19h30min 

Acolhida e Serviço 

“Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às 
montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de 
Zacarias e saudou Isabel”. Quanta coragem e força dessas 
duas mulheres que, apesar de todas as contrariedades, 
disseram SIM À VIDA!  Cada mulher que concebe é 
testemunha e portadora do milagre da vida! Mas, aos olhos 
humanos, Isabel poderia correr grandes riscos de saúde ao 
conceber na velhice. E Maria, uma adolescente apenas, corria 
o risco de ser apedrejada, caso José a repudiasse. 

2º ENCONTRO: ÚTERO: SANTUÁRIO DA VIDA - CELEBRAÇÃO 
E BÊNÇÃO PARA AS GESTANTES – Santa Terezinha – 
03/10/2020 às 20h 

“Em verdade, em verdade, vos digo: chorareis e vos 
lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, 
mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Quando a 
mulher está para dar à luz, entristece-se porque a sua hora 
chegou; quando, porém, dá à luz a criança, ela já não se 
lembra dos sofrimentos, pela alegria de ter vindo ao mundo 
um homem. Também vós, agora, estais tristes; mas eu vos 
verei de novo e vosso coração se alegrará e ninguém vos tirará 
a vossa alegria. Nesse dia, nada me perguntareis.” 

3º ENCONTRO: A EXPERIÊNCI A DE VIDA É UMA BÊNÇÃO - 
BÊNÇÃO DOS ENFERMOS, IDOSOS E AVÓS – São Benedito 

04/10/2020 – 11h 

Estamos vivendo um tempo atípico, no qual a vida está ainda 
mais ameaçada pela pandemia em escala mundial, exigindo 
cuidado pessoal e social, especialmente para com aqueles 
mais vulneráveis: os enfermos, idosos etc. Todos precisamos 
de bênçãos, os mais frágeis, sobretudo, porque 
especialmente eles têm a vida mais ameaçada. Queremos 
abençoar os nossos enfermos e idosos, para que sejam 
fortalecidos e preparados frente à enfermidade e à velhice. 

4º ENCONTRO: VIGÍLIA: JOVENS PELA VIDA – Nossa 
Senhora do Rosário -04/10/2020 – 20h 

Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja 
um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no 
amor, na fé e na pureza. - JOVEM, TU ÉS FORTE! “Jovens, eu 

vos escrevi porque sois fortes, e a Palavra de Deus permanece 
em vós, e tendes vencido o Maligno” (1 Jo 2, 14). 

5º ENCONTRO: CAMINHADA PELA VIDA: LUZ DE DEUS! 

 São Pio de Pietrelcina e são Luiz Monza - Santana – 
05/10/2020 – 20h 

Jesus nos alerta que a vida seria ameaçada pelos falsos 
profetas que nos rodeiam de forma sedutora e convincente 
(cf Mt 24, 11). Mas, ao contrário desta corrente, que nos 
afunda muitas vezes para a cegueira da cultura da morte, 
Jesus nos promete a vida e vida em abundância (cf Jo 10,10), 
pois Ele venceu o mundo (cf Jo 15, 33), e estará conosco até 
o fim dos tempos (cf. Mc 28,29). 

6º ENCONTRO: A VIDA É MISSÃO: “EIS -ME AQUI!” – Nossa 
Senhora da Conceição – 06/10/2020 – 20h 

O trecho do profeta Isaías, que inspira a nossa reflexão, relata 
que o Senhor Deus o envia ao povo de Israel, que passava por 
dificuldades e aflições. E por causa dessa situação de 
desespero, muitos tinham deixado de acreditar n´Ele, em Sua 
providência e cuidado. Abandonaram a fé, deixaram de 
cumprir os mandamentos divinos. O profeta foi enviado para 
renovar a fé do povo de Israel! 

7º ENCONTRO: CURA: DOM DE DEUS, MISSÃO DA IGREJA E 
DOS MÉDICOS – São Pedro – 07/10/2020 – 20h 

“A encíclica ‘o Evangelho da Vida’ faz uma análise abrangente 
sobre a ética da vida e, sobretudo, sobre a inviolabilidade da 
vida. Conclui esta agradável e, diria, comovente, leitura mais 
convencido ainda de que a defesa intransigente da vida é 
fundamental, numa sociedade que se diz moderna e que 
pretende ser livre (...)” (TIGRE, Heitor). 

8º ENCONTRO - CELEBRAÇÃO DO NASCITURO - Vida, dom de 
Deus e compromisso humano – Santuário de Fátima 

08/10/2020 – 19h  

9º - Celebração e bênção dos profissionais da saúde no 
enfrentamento da COVID 19 - Cristo Bom Pastor – 
18/10/2020 – 18h 

 

 

 

 

Promoção e Distribuição 

Secretaria Executiva Nacional da Pastoral Familiar – 
SECREN SGAS, Quadra 606, Conj. D CEP: 70200-660, Brasília-
DF. Contato: (61) 3443 -2900, 

vendas@cnpf.org.br e www.cnpf.org.br. 

Aplicativo Estante Pastoral Familiar: 
https://bit.ly/EstantePastoral 

 
 

SEMANA NACIONAL DA VIDA. 

 

 

Família: Aldaíza, Ailton e filhos: Artur e Anthony 

Coordenadores da PF NSRosário  

VIDA: DOM E COMPROMISSO E DIA DO 

NASCITURO 

As transmissões das lives serão pelo face: Pastoral 
Familiar- Coordenação Diocesana de Macapá 

Dia 01/10 – 19h30min  

De 02 a 07 – 20h; 08/10 – 19h; 18/10 – 18h 

O tema 3 será apresentado dia 04/10 às 11h pelo face – 
Pastoral familiar do Regional Norte II 

 

 

https://bit.ly/EstantePastoral


 

SEMANA NACIONAL DA VIDA 

VIDA: DOM E COMPROMISSO E DIA DO NASCITURO 

O que é um nascituro? 

O nascituro se dá por intermédio de seus pais. Nascituro é um 
termo jurídico utilizado para designar o ente gerado ou 
concebido, de existência no ventre materno, mas que ainda 
não nasceu.  

Na semana nacional da vida:   

Somos convidados a viver, cada dia dessa semana, com 
disposição interior de levarmos o Evangelho da Vida aos 
corações que precisam de cuidado e atenção. Se estamos 
tentando superar uma crise sanitária e social, é bem verdade 
que também estamos numa crise moral. O Papa São João 
Paulo II já apontava uma causa de toda essa crise moral: um 
ataque desenfreado contra a família, a célula da sociedade, o 
santuário da vida. A família “é o lugar onde a vida, dom de 
Deus, pode ser convenientemente acolhida e protegida contra 
os múltiplos ataques que está exposta e, pode desenvolver-se 
segundo as exigências de um crescimento humano autêntico” 
(São João Paulo II, Centesimus annus, 39). Com a crise da 
família, a sociedade toda entra em colapso. Por isso, o Papa 
apresentava a família como um valor imprescindível: 
“Determinante e insubstituível é e deve ser considerado o seu 
papel para promover e construir a cultura da vida (São João 
Paulo II, Evangelium vitae, 92) contra a difusão de uma auto 
civilização destruidora” (São João Paulo II, Gratissimam sane, 
13). Os encontros foram pensados e elaborados com muito 
carinho e amor para que todos possam fortalecer a fé e 
vivenciar, nas famílias e comunidades, uma consciência cada 
vez maior em prol da vida. “Ele viu, sentiu compaixão e 
cuidou” (Lc 10,33-34), portanto, façamos nossa parte: 
escolhe, pois, a vida, é tempo de cuidar. 

Dom Ricardo Hoepers - Bispo de Rio Grande – (RS) e 
Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a 
Família da CNBB 

 

 

 

 

SEMANA NACIONAL DA VIDA 

A Semana Nacional da Vida, celebrada de 1 a 7 de outubro, 
culminando com o dia do Nascituro: dia 8, tem se 
consolidado como espaço de valorização da vida em suas 
diversas etapas. Para colaborar com as celebrações, a 
Comissão Episcopal para a Vida e a Família da CNBB, 
juntamente com a Comissão Nacional da Pastoral Familiar 
oferecem o subsídio Hora da Vida, com roteiros que 
proporcionam às comunidades e famílias textos bíblicos, a 
palavra do Magistério, reflexões e, neste ano, para cada 
encontro, uma experiência concreta de pessoas e/ou 
instituições que trabalham na defesa da vida. A pandemia 
exige que a defesa da vida seja uma constante neste período, 
para além daquela atenção que todos os anos é indicada, já 
que muitas vidas foram ceifadas e tantas outras continuam 
ameaçadas. Que o Espírito Santo conduza cada liderança, 
cada família e cada grupo no trabalho de fazer da “Vida: dom 
e compromisso”. 

Pe. Crispim Guimarães dos Santos - Assessor Nacional da 
Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da 
CNBB e Secretário Executivo da Comissão Nacional da 
Pastoral Familiar 

 

Oração Inicial 

(Para todos os dias) 

Senhor Deus, nosso Pai, que por amor, enviastes vosso Filho, 
Jesus Cristo, Senhor Nosso, para nos dar vida plena. Olhai 
para nossas vidas fragilizadas e ameaçadas por uma cultura 
da morte, querendo roubar nossa esperança. Que o vosso 
Espírito Santo, nos impulsione a sermos famílias missionárias, 
na construção do vosso Reino, promovendo e defendendo a 
vida, desde a concepção até seu fim natural. Com a 
intercessão de Nossa Senhora Aparecida, agradecemos o 
dom da vida e nos comprometemos em cuidar de todos os 
que nos foram confiados, na mesma medida da vossa 
compaixão. Amém. 

Dom Ricardo Hoepers - Bispo de Rio Grande – (RS) e 
Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a 
Família da CNBB 

 

 

Oração Final 

(Para todos os dias) 

Nós vos louvamos Senhor, Deus da Vida. Bendito sejais, 
porque nos criastes por amor. Vossas mãos nos modelaram 
desde o ventre materno. Nós vos agradecemos pelos nossos 
pais, famílias e todas as pessoas que cuidam da vida humana 
desde o seu início até o fim. Em Vós somos, vivemos e 
existimos. 

Abençoai todos e todas que zelam pela vida humana e a 
promovem. 

Abençoai as gestantes e todos os profissionais da saúde. Daí 
as pessoas e às famílias o pão de cada dia, a luz da fé e do 
amor fraterno. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por 
todos os nascituros, as crianças, os jovens, adultos e idosos, 
para que tenham vida plena em Jesus, que ofereceu sua vida 
em favor de todos. Amém. 

(Dom Orlando Brandes) 

 

Celebração e bênção dos profissionais da saúde no 
enfrentamento da COVID-19 

18/10 DIA DE SÃO LUCAS, PATRONO DOS MÉDICOS 

Neste tempo de pandemia, o Papa Francisco se dirigiu aos 
profissionais de saúde, dizendo: “Caros médicos, enfermeiros 
(e profissionais da saúde), o mundo pôde ver o bem que vocês 
fizeram (e estão fazendo) em uma situação de grande 
dificuldade. Mesmo exaustos, vocês continuam se 
empenhando com profissionalismo e abnegação”. Esta 
celebração é uma oportunidade para agradecer a Deus pela 
vida de tantos profissionais que salvaram a vida de tantas 
pessoas, inclusive, pais e mães de famílias, padres e 
religiosos(as) e que sofreram por aqueles que não resistiram 
a COVID-19. 


