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CARTA  DE  BRASÍLIA 

      ANO 2012/13 

       Casais: Ousar ter o coração pleno do amor de Cristo 

         ANO 2013/14 
 

        Casais: Ousar acolher e tomar conta do Homem 

ANO 2014/15            
 

Casais: Ousar partir todos os dias para o Mundo 
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CARTA  DE  BRASÍLIA 

                                   ANO 2012/13 

Casais: Ousar ter o coração pleno do amor de Cristo 
 

Orientação geral: Voltar à fonte 

 - Encontro com Cristo (conversão) 

 - Redescobrir o caminho da fé 

 - Ousar o Evangelho dentro do casal (ad intro) 

 - Anúncio com testemunho de vida 
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CARTA  DE  BRASÍLIA 

                                ANO 2013/14 

Casais: Ousar acolher e tomar conta do Homem 

    Orientação geral: A Fé com Caridade dá frutos 

    - Ser agente de consolação, vivendo a caridade      
de forma inventiva, na alegria da esperança 

    - Destinatários mas também mensageiros 
       Vocação do casal cristão 

    - Celebrar a festa de ser família 

    - Ser fecundo na irradiação duma cultura de 
presença, acolhimento e de solidariedade 
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CARTA  DE  BRASÍLIA 
                                  ANO 2014/15            

Casais: Ousar partir todos os dias para o Mundo 

 Orientação geral: Caminhar em união com a Igreja   

  - Abrir a espiritualidade conjugal à sua própria missão 

  - Viver  a  internacionalidade  com  uma  Fé  madura, 
baseada  na  escuta, na  caridade  e  na  esperança 

  - Desafio  da  unidade  na  diversidade  e na diferença 

  - Formar e preparar os casais para partir em missão no 
mundo, dando testemunho da sua vocação de casal 
cristão – NOVA  EVANGELIZAÇÃO 
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      Ousar ir à fonte do Amor 

 

                 Ousar acolher e servir 

 

                           Ousar partir ao serviço da Igreja 

  


