ENCONTRO DE NAMORADOS
PARÓQUIA SANTO ESTEVÃO, DIÁCONO
Introdução – Histórico
O Grupo de Namorados se iniciou com o 1º Encontro dos
Namorados realizado no ano de 2014, com o apoio da Pastoral Familiar,
Pastoral Vocacional, Promoção Humana e Grupo de Jovens. Atualmente
temos a equipe de namorados que prepara e realiza o encontro. E, após a
realização do encontro temos os pós-encontros, que são realizados
mensalmente a cada 3º domingo do mês após a missa das 8 horas.
O Grupo de Namorados tem como objetivo expor e desenvolver uma
consciência crítica cristã sobre a vivência do namoro, transmitida através
de palestras, dinâmicas e reflexões, toda a doutrina da igreja católica a
respeito do sacramento do matrimônio.
Preparação do Encontro
O Encontro de Namorados é realizado em três etapas importantes:
Visitação; Encontro; e Pós Encontro.
1ª Etapa: Visitação
Esta etapa consiste na preparação de algumas lembranças, que a
equipe de namorados elabora, para que posteriormente o casal conclua um
para o outro, sem que ambos saibam. Realizado com o intuito de
demonstração de carinho e cuidado um com o outro, com a finalidade de já
entrarem no clima do encontro. Essa lembrança é recolhida pelo casal
responsável do Grupo de Namorados para a entrega no final do encontro.
A equipe de namorados também faz a entrega de uma lembrança,
uma semana antes da realização do encontro para lembrá-los da data,
horário e local que será realizado o Encontro, como uma forma de carinho
de toda a equipe pelo casal.
2ª Etapa: Encontro
A segunda etapa representa o dia do encontro que começa com o
acolhimento dos casais encontristas, com cantos e fotos antes do início da
missa.
Para melhor compreensão do Encontro, elaborou-se um cronograma
que foi subdividido em 10 partes:

(No final do conteúdo disponibilizamos um modelo de cronograma
para o dia)
1ª Parte: Missa
O encontro se inicia com a missa às 8h no domingo, encontro dos
namorados com a Palavra e a Eucaristia finalizando às 9h.
2ª Parte: Animação
A animação inicia logo após a missa, às 9h, para despertar, animar e
aproximar os casais no ambiente do encontro. Neste momento é feita a
apresentação do Casal Coordenador Geral e apresentação do Casal
Referência (casal escolhido pelo grupo de namorados para apresentarem e
serem a referência no encontro), terminando às 9h15.
Obs: A equipe de animação prepara uma música tema, para que todas
as vezes que essa música é tocada, eles se locomoverem de um salão para o
outro salão.
3ª Parte: Dinâmica do Café da Manhã
Esta dinâmica consiste no casal completar a frase contida em formato
de xícara feita em cartolina, momento de silêncio onde completam a frase e
trocam as xícaras com o objetivo que cada namorado possa entregar o dia,
cada momento que seu companheiro irá vivenciar na presença de Deus
“Orar um pelo outro”. Após a troca das xícaras um servirá o café da manhã
para o outro se colocando a serviço do próximo através da humildade e
amor, término às 9h50.
4ª Parte: Palestras
São trabalhados dois temas de palestras e entre elas sempre um
momento de reflexão sobre o que foi palestrado. Uma palestra na parte da
manhã e outra na parte da tarde. Na Paróquia Santo Estevão
sãoapresentados os seguintes temas:
- Namoro Cristão x Atualidades do Namoro – Esse tema a cada ano é
convidado um palestrante diferente.
- Amor Humano Segundo São João Paulo II – Sempre palestrado pelo casal
Viviane Pastres e Marcelo Pastres.
As palestras têm durabilidade de uma a duas horas cada uma, e o
momento de reflexão sobre a palestra de dez minutos. A primeira palestra
tem o término às 11h, mais 10 minutos de reflexão. E a segunda palestra
tem o término às 15h50, mais 10 minutos de reflexão.

5ª Parte: Momento de Espiritualidade
É feito um momento de Adoração ao Santíssimo Sacramento, pelo
pároco Padre Edgard.
6ª Parte: Almoço Romântico
O almoço romântico tem como objetivo “Agradecer a Deus pela
pessoa que está neste momento em sua vida”; brindar a presença do Amor
de Deus entre os casais de namorados através de dinâmica realizada com
brinde de taças e uma dança romântica. O almoço tem durabilidade de uma
hora e meia, o término é previsto para às 13h30.
7ª Parte: Teatro
O teatro sempre apresenta, como tema, fatos reais sobre a vivência
do namoro trazendo reflexões para os casais de namorados. O teatro tem
durabilidade de 20 minutos, com término previsto às 14h.
8ª Parte: Dinâmicas
As dinâmicas têm o intuito de descontrair e gerar unidade entre os
encontristas. São realizadas de duas a três dinâmicas durante o encontro,
dependendo do tempo disponível. A dinâmica do café da manhã, almoço,
mencionadas anteriormente, e outra dinâmica. Cada ano, usamos dinâmicas
diferentes, escolhidas pela equipe organizadora do encontro. As dinâmicas
têm durabilidade de 10 minutos.
9ª Parte: Música
A música tem por finalidade a oração cantada, e gerar descontração e
entrosamento entre os encontristas. É utilizada em vários momentos do
encontro, como animação e reflexão.
10ª Parte: Momento com Maria
Momento de espiritualidade mariana com duração de 30 minutos
aproximadamente. Sempre após a segunda palestra.

3ª Etapa: Pós Encontro
O pós-encontro tem como objetivo entrelaçar os encontristas à vida
em comunidade. Sempre marcado no mês seguinte do encontro. Inicia-se
com a Missa, após a missa tem um café da manhã, e no momento do café
da manhã é apresentado um slide das fotos do dia da realização do
encontro, trazendo lembranças e recordações do dia do encontro. Depois do
café é realizada uma reflexão sobre “Eu, Deus e Você”, seguidos de

dinâmicas. Nesse momento é apresentada a proposta do encontro de
namorados, que é a reunião de grupinhos uma vez ao mês. E antes do
término entregamos um questionário para avaliação do encontro.

Objetivos do Grupinho do Encontro de Namorados
Objetivo Geral: Desenvolver uma consciência cristã sobre a vivência do
namoro, atualmente deturpada pelos modismos e pela “liberdade” existente
dentro das famílias e na sociedade, e altamente difundida entre os jovens.
Objetivos específicos:
1. Incentivar a prática dos valores cristãos do namoro. Tanto no próprio
ato de namorar, como através da participação do casal, ambos,
namorado e namorada juntos, na comunidade, nas missas, encontros
e demais atividades da comunidade.
2. Levar os namorados a uma conscientização sobre o que é
verdadeiramente o namoro. Ou seja, evidenciar o namoro como um
relacionamento pessoal com experiências sentimentais marcantes,
em contraposição às experiências físicas, tais experiências conduzem
ambos, namorado e namorada no seguinte sentido:
 Conhecer as características pessoais de cada um.
 Conhecer os gostos pessoais, descobrir o que cada um gosta de fazer,
e o que não gosta.
 Conhecer os desejos e aspirações de cada um, o que cada um tem
como objetivos no presente momento.
 Conhecer os projetos futuros e sobre como cada um poderá fazer
parte no projeto do outro, mesclando dois futuros em um só.
3. Criar uma consciência moral dentro da vivência do relacionamento
do namoro, contrapondo-se à tendência atual que despreza o sentido
puro do “ser moral”, que vai além do manter a virgindade ou a
castidade, simplesmente recusando-se ao relacionamento sexual, mas
atentar para o fato do respeito a si mesmo como pessoa humana e
não como objeto do prazer alheio. “O que estou oferecendo
verdadeiramente à pessoa que está comigo?” “Será que ela mantém
um relacionamento comigo porque sou quem eu sou – corpo e
mente, ou será que está comigo porque tenho um corpo bonito e
sensual, e porque sou bonito ou bonita?”

4. Colocar no entendimento dos jovens que também o namoro deve ser
um período de vida aberto ao trabalho e à ajuda aos irmãos. Dessa
forma, mostrar que ninguém vive só, todos precisamos da ajuda de
alguém, e todos precisamos ajudar alguém. É uma forma de
contrapor-se ao modismo que leva os namorados a terem um
convívio social fútil, centrado somente na diversão e nos prazeres
sociais. Esse tipo de relacionamento atualmente praticado já fecha o
casal em si mesmo, que depois irá gerar um casamento com grandes
possibilidades de ser fechados aos mais necessitados.
5. Preparar remotamente para o Matrimônio. Lembrar que a
longevidade do namoro termina no compromisso sacramental do
Matrimônio, e como tanto, o casal que namora de evoluir no
pensamento e nas atitudes, visando este objetivo de forma gradual,
conforme o passar do tempo e do envolvimento dos namorados.
6. Lembrar aos namorados que o namoro é um relacionamento aberto à
família. E como tal deve permanecer aberto principalmente ao
relacionamento com a família tanto do namorado, quanto da
namorada. Atualmente existe uma crescente tendência a que os
jovens vivam seu namoro mantendo uma reserva quanto aos seus
próprios pais. É certo que existem assuntos e problemas nos quais os
pais não devem interferir, porém existem outros aspectos da vida dos
namorados, como o aconselhamento pela experiência dos pais, que
deve ser levado em conta no relacionamento.
Além disso, é importante que tanto a namorada tenha um bom
relacionamento com a família do namorado, como vice-versa, para que, o
próprio matrimônio, se vier a ocorrer no futuro do casal, tenha apoio e
sustentação também pela aprovação dos pais.
7. Trabalhar a teologia do corpo. A Teologia do Corpo, evidenciada de
maneira especial por São João Paulo II, tem como objetivo revelar
toda a beleza e a importância do corpo humano, fazendo com que
seja respeitado e não profanado. Ligado estritamente com isto, está o
estudo da castidade, isto é, o valor da vida sexual no lugar correto
que tem no plano de Deus, no casamento. Fora disso o corpo é
desrespeitado e a pessoa humana diminuída.
8. Trabalho em comunidade.
Sugestões de Temas a serem trabalhados nos Grupinhos:
 O que a bíblia fala sobre o namoro?

Algumas citações bíblicas:
Deus mudou teu caminho até juntares com o meu, e guardou a tua
vida separando-a para mim. Para onde fores, irei; onde tu
repousares,repousarei.Teu Deus será meu Deus. Teu caminho o
meu será.
Rute 1,16-17
Eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente.
Eclesiastes 3,14
Portanto deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se á sua
mulher, e será uma só carne.
Gênesis 2,24
Sobre tudo que se deve guardar, guardo teu coração por que dele
procede as fontes da vida.
Provérbios 4,23
O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem
orgulhoso, nem vaidoso. O amor tudo crê, tudo espera, tudo
suporta.
1Coríntios 13,4-8










Diferenças individuais;
Complementariedade um ao outro;
Financeiro;
Espiritualidade do casal baseada na Sagrada Escritura;
Vocação – matrimonial e religiosa;
Fidelidade, confissão e perdão;
Sensibilização do método Billings – conhecimento do corpo;
Uso dos meios tecnológicos;
Preparação para o Encontro de Namorados:

Normas para uma boa caminhada:
1. Acolhimento a todos, observando-se como critério, o tempo de
namoro e idade.
2. Acolhimento a todas as religiões. Deixar explícito para o casal de
outra religião que o encontro é para todas as religiões, mas tem
momentos que abrangem a religião católica, como a adoração ao
Santíssimo e o Momento de Maria;

3. Quanto à quantidade de participantes do encontro: mínimo de 20
casais, e máximo de 50 casais (devido a estrutura física da paróquia,
e dificuldades na didática, e ao número de pessoas envolvidas nos
serviços);
4. Participação do encontro em todos os momentos;
5. Quem separou e arrumou outro namorado e fez o encontro, deve
fazer novamente o encontro, para voltar a trabalhar no grupo, pois o
namorado(a) não participou ainda;
6. Lista de espera para o encontro. Seguir a lista de espera. Preenchidas
todas as vagas, seguirá a lista de espera, de acordo com os critérios
anteriormente mencionados;
7. Ficha de inscrição para o encontro: 2 meses antes é aberta na
paróquiae 1 mês antes para outras paróquias;
8. Visitas aos casais encontristas deverão acontecer 20 dias antes do
encontro;
9. O casal coordenador tem permanência de 05 anos, sendo necessário
ser da pastoral familiar, para ter interação entre pastorais;
10. O casal referência do dia do encontro de namorados tem a
permanência de 02 anos, sendo o segundo ano, já com auxilio do
próximo casal referência;
Requisito para o serviço no encontro:
11. Participar ativamente das reuniões dos grupinhos.
A equipe de namorados para realizar todas as atividades conta com
gastos financeiros, gastos estes que são mantidos e arrecadados pela própria
equipe com promoções, tais como: Rifa de cestas, rifas de imagens,
trabalhos voluntários em festas e eventos dentro e fora da Paróquia, e com
o apoio de patrocinadores e da própria Paróquia.
Temos um e-mail para arquivar e documentar os trabalhos feitos pela
equipe de namorados: namorados.se@gmail.com

Cronograma da Programação do Encontro
SEGUNDO ENCONTRO DE NAMORADOS DA PARÓQUIA SANTO ESTEVÃO
08:00 – Missa
09:00 às 09:15 -Animação: (QUATRO MÚSICAS)Equipe de música
Apresentação Casal Coordenador Geral
Cássio e Isabel- Bom dia! Sejam todos bem vindos, somos o casal
coordenador Geral, Isabel e Cássio, trabalhamos na pastoral familiar,
namoramos oito anos, hoje já estamos com vinte e cinco anos de casados,
temos dois filhos que estão aqui conosco, Maria que faz parte da equipe
de coordenação de namorados juntamente com Felipe seu namorado e
Gabriel que está aqui com vocês realizando este encontro junto com sua
namorada, nos conhecemos dentro da igreja e desde o nosso namoro até
então estamos a serviço de DEUS trabalhando em várias pastorais.
Esperamos que este encontro seja enriquecedor na vivência do namoro de
vocês, tenham um bom dia e se precisarem de alguma coisa podem contar
conosco. Vamos apresentar pra vocês um casal que no ano passado esteve
também realizando o encontro e hoje faz parte da equipe de coordenação
e o convidamos para ser o casal referência de vocês.
Bauer e Bruna
Apresentação Casal Referência
Bauer e Bruna: Bom dia, somos o casal Bruna e Bauer, namoramos há....
Fazemos parte da.... E da equipe de coordenação do grupo de namorados,
também desejamos a cada um de vocês um dia maravilhoso, repleto de
boas surpresas, que o Espírito Santo ilumine cada um, para que juntos
possam construir vivenciar um namoro cheio do amor de DEUS.

Vamos passar algumas orientações:
O banheiro e o bebedouro ficam a nossa esquerda;
De vez em quando irá passar casais do grupo de namorados oferecendo
água pra melhor acomodação de vocês;
Vocês receberam uma pastinha e dentro dela contém mensagens de todas
as pastorais que trabalharam para realização deste encontro:
Pastoral familiar;
Pastoral Vocacional;
Grupo de Jovens;
Grupo de namorados;
Equipe da promoção Humana- Equipe da cozinha
Também contem dentro da Pasta, mensagem dos palestrantes e uma
pergunta de reflexão de cada palestra.

O encontro se realizará na igreja e no salão, temos uma música Tema e
toda vez que ela tocar (pedir para Claudete tocar um pouquinho) e para
nos encaminharmos ou da igreja ao salão, ou do salão para igreja.

Bauer e Bruna- Vamos Iniciar com a prece dos namorados, uma estrofe os
homens me acompanham e outra estrofe as mulheres acompanham a
Bruna.

Mestre!
Abençoe todos os namorados
Que de mãos dadas buscam a felicidade,
Vivendo a cada encontro a magia

A chama do amor em seus corações.

Faça com que eles se descubram,
Se compreendam
E que formem com ternura e encanto,
Carinho e esperança, uma eterna aliança.

Ilumine-os para que sejam unidos e perseverantes
Nos sonhos que desejam realizar juntos,
E que aprendam a se amar
Em constante sintonia.

Permita, Senhor,que no destino
De todos os casais enamorados
O amor seja uma inesgotável energia,
A razão incondicional
Para vencerem todos os desafios,
O motivo para celebrarem vitórias
Sem jamais deixar de namorar
Por toda a vida. Amém

Bauer e Bruna: Vamos convidar todos a dirigir ao salão para tomar o
nosso café da manhã
Solta ai Claudete a música Tema

Preparar pétalas de rosas para jogar nos casais até a entrada do salão
(Realizada pela pastoral familiar) Lidiane responsável
Preparar som lá no salão (fundo musical para receber os casais)-Joyce

09:15 às 09:50 - DINÂMICA DO CAFÉ DA MANHÃ- Bauer e Bruna já tem
que estar lá no salão para receber os casais.
Um casal distribuindo as xícaras na entrada do salão (Tauane e Jeferson)
DINÂMICA DA XÍCARA (Fundo musical suave) –Joyce
Bauer e Bruna a hora que todos já estiverem em seus lugares iniciar
dinâmica com tom de voz bem romântico:
Bauer e Bruna: Cada um de vocês recebeu na entrada uma xícara e atrás
dela vem uma frase que cada um terá que completar para o outro sem
que um veja o do outro.

A frase é: Meu amor, neste dia, desde o amanhecer até ao entardecer
desejo que ...........................................podem completar. (aguardar uns
minutinhos).

Bruna: Agora você namorado entregue a sua xícara a sua namorada e com
o gesto singelo beije a sua mão.
Bauer: Agora você namorada entregue a sua xícara ao seu namorado e lhe
faça um carinho em seu rosto.
Bauer: Namorado, você agora irá preparar o café da manhã para sua
namorada, todos os namorados deverão pegar o pratinho e dirigir até a
mesa do café e servir sua namorada.
Bruna: Namorada, agora também você irá servir seu namorado, prepare
com muito amor e carinho o que ele gosta.

(Esperar eles servirem)
Bauer ou Bruna: Com este gesto queremos mostrar que em todos os
momentos da vida estamos a servir o próximo sempre com Humildade,
sinceridade e principalmente amor. Agora já servidos um pelo o outro ...
Bom café da manhã.
Joyce aumenta um pouquinho a música de fundo

Apresentação da Equipe Vocacional neste momento do café

Bauer: Sabem quem preparou este café delicioso pra todos vocês?
Vamos chamar a equipe vocacional que preparou com muito carinho este
café da manhã pra todos vocês
09:50 às 10:00
Música Tema para chamar os jovens até a igreja
Apresentação do Casal palestrante:
Bauer e Bruna: Vamos convidar o casal missionário que irá ministrar a
palestra Quem Sou pra vocês. Eles moram em São Carlos, são instrutores
do método natural, trabalham com jovens e são coordenadores da Equipe
de Teologia do Corpo no Brasil. Vamos receber com muita alegria: Viviane
Pastres e Marcelo Pastres.
Sejam Bem vindos, que o Espírito santo ilumine vocês.
10:00 às 11:00 - Palestra QUEM SOU
Música para encerrar a palestra: Raridade
Agradecimento ao Palestrante
Bauer e Bruna - Em nome da nossa paróquia, do Padre Edgard,
gostaríamos de agradecer a DEUS por vocês terem dito sim ao nosso
convite. Que ELE sempre os ilumine para que possam transmitir através da

vivência e palavras exemplos que possam construir a cada dia, um mundo
melhor. Aceite esta pequena lembrança. Muito obrigado
11:00 às 11:10 - Reflexão sobre a pergunta entre eles

Bauer e Bruna - Vamos neste momento refletir entre vocês sobre a
palestra realizada, dentro da pastinha tem uma pergunta com o nome da
palestra Quem Sou peguem ela virem para seu parceiro e escrevam o que
vocês acham sobre a questão, vocês tem 10 minutos.

Bauer e Bruna-Gostaríamos de chamar um casal de namorados que vive
um namoro cristão, eles vão nos falar através de alguns exemplos de sua
vivência de namoro e seus trabalhos pastorais na igreja, vamos receber:
Bruna e Rafael sejam Bem Vindos.
11:10 às 11:30 - Testemunho casal –BRUNA e RAFAEL
Agradecimentos ao casal de namorados
Vamos agradecer ao casal pelas suas experiências de namoro, sua vivencia
cristã sempre pedindo a Deus que suas vidas sejam repletas de
bênçãos...nosso muito Obrigado. Aceite esta pequena lembrança em
nome de nossa comunidade e de nosso pároco. Nosso muito Obrigado.
Bauer e Bruna – Vamos permanecer em nossos lugares para e em silencio
irmos preparando o nosso coração, para que possamos sentir a presença
do Espírito Santo no meio de nós.
11:30 às 12:10 – Momento de Espiritualidade Padre Edgard (Preparação
ministro da Eucaristia)
MÚSICAS DE ESPIRITUALIDADE
Saída da igreja para o salão pastoral familiar- Pompons
Bauer e Bruna: Já alimentados Espiritualmente vamos nos dirigir até ao
salão para almoçarmos, solta aí a música Tema Claudete!!!

12:10 às 13:40 – Almoço Romântico (Rogerio e Gisele)

Fundo musical para receber os casais- Joyce (lá no salão)
Após recepção mudar fundo musical – Joyce (lá no salão)

Rogério e Gisele
Após todos estarem sentados inicia-se a Dinâmica:
Rogério- Neste momento vamos nos levantar e segurar as mãos de uns
dos outro vamos olhar bem nos olhos desta pessoa que DEUS colocou em
seu caminho e... você namorado diga bem baixinho no ouvido de sua
namorada: Obrigada Senhor!!! Eu amo amar você
Gisele: Agora você namorada, agradece a Deus esta pessoa que Ele
colocou em sua vida neste momento, diga a mesma frase no ouvido de
sua namorada: Obrigada Senhor!!! Eu amo amar você
Rogério: Você namorado continue olhando para sua namorada e
complete a frase que eu irei dizer em seus ouvidos:
Você é especial para mim por que......
Rogério: Você namorada também continue olhando pra o seu namorado e
complete a frase que irei dize em seus ouvidos:
O que eu mais admiro em você.........
Gisele: Agora vocês irão pegar a Taça que estão em cima da mesa e você
namorado ira dizer pra sua namorada:
Rogério:Viva o amor de DEUS que me fez conhecer você
Gisele: Você namorada repete a mesma frase para seu namorado:
Viva o amor de DEUS que me fez conhecer você

Gisele:E agora todos junto bem altos Brindam:

Viva o nosso amor!!!!
Joyce preparação música romântica para dançar
Rogério: Agora você namorado pegue esta rosa natural que esta no
vasinho da mesa a esta mesa, assim como estou fazendo, dê a sua
namorada, convide-a a dançar bem juntinho juntamente com a rosa
ganhada por você... todos os presentes deverão fazer o mesmo.
Após a dança (RÓGERIO E GISELE convidam todos a almoçar)

Bauer e Bruna: APRESENTAÇÃO DA EQUIPE DE COZINHA DURANTE O
ALMOÇO
Bauer: Vocês sabem que preparou este delicioso almoço? E assim por
diante
Equipe de musica na igreja com a música tema para chamá-los a iniciar
13:40 às 14:00 - TEATRO-GRUPO DE JOVENS

Bauer e Bruna: Vamos convidar um casal da pastoral familiar Beto e
Lidiane que irão realizar uma brincadeira com vocês.

14:00 às 14:15 - Dinâmica –Declaração –Beto e Lidiane

14:20 às 15:20 - Palestra Padre Anderson Namoro Cristão x Atualidades
do namoro

Bauer e Bruna: Agora vamos convidar com muito carinho um Padre que
veio da paróquia... Ele vai nos falar sobre Namoro Cristão x Namoro Atual,
com uma salva de palmas recebemos Padre Anderson.
Seja bem vindo e que o Espírito santo vós ilumine e o conduza.

Música: finalização da palestra música COLISÃO-CLAUDETE - EQUIPE DE
MÚSICAS

Agradecimento ao palestrante
Bauer e Bruna- Vamos agradecer ao nosso palestrante Padre Anderson
pelos seus ensinamentos, pedindo a Deus que sempre nos direcione para
que coloquemos a palavra ouvida aqui em nossa prática do dia a dia.
Nosso muito obrigado, Deus o abençoe, aceite esta pequena lembrança
em nome de nossa Paróquia e do Padre Edgard.

Bauer e Bruna: Vamos pegar dentro da pastinha nossa pergunta de
reflexão. Virem-se um para com outro e escrevam o que vocês acham,
vocês terão 10 minutos.

15:20 às 15:30 - Reflexão entre os Casais de namorados.

Bauer e Bruna: Vamos receber um casal que vivenciou o namoro Cristão,
eles vão testemunhar sua vivência de namoro e seu trabalho cristão em
nossa comunidade. Sejam bem vindos Claudia e Alexandre.

15:30 às 15:50 - Testemunho do Casal

Bauer e Bruna: Vamos agradecer o casal Claudia e Alexandre que vieram
enriquecer nossa vivência, através de sua pratica Cristã. Nosso muito
obrigado. Aceite esta pequena lembrança em nome de nossa comunidade
e do Padre Edgard.

15:50 às 16:10 - Dinâmica coração Partido

16:10 às 16:40 - Momento de Maria com Simara

Bauer e Bruna: Abastecidos com o grande Amor de nossa mãe Maria,
vamos encaminhar até ao salão para tomarmos o nosso café da tarde.
Musica Tema para encaminhá-los até ao salão
16:40 às 17:10 - Lanche da Tarde
17:20 às 17:30 - Dinâmica da Declaração (4 casais)

Animação dentro do salão

Bauer e Bruna: Apresentação do grupo de namorados e grupo de jovens
17:30 - Encerramento – Cássio e Isabel Realizado no salão
Agradecimentos
Avisos e trocas dos cadernos

Amém!!!

Cronograma da Programação do Pós Encontro
PÓS-ENCONTRO DE NAMORADOS - PARÓQUIA SANTO ESTEVÃO

- 08h00min às 9h00min – Missa.
- 09h00min às 09h30min – Inicia-se com animação mais ou menos de três à quatro
músicas realizadas pela equipe de música do encontro de namorados.
Agradecimentos e a oração dos namorados realizada pelo casal referência.
Música de espiritualidade.
- 09h30min às 10h00min – Café e apresentação do vídeo dos melhores momentos
realizada no salão da igreja.
- 10h00min às 10h30min - Dinâmica da declaração com objetos.
Reflexão sobre as perguntas EU DEUS E VOCÊ ou perguntas feitas nas palestras.
- 10h30min às 11h00min – Avaliação e Proposta de trabalho (Cássio e Isabel).

ENCONTRO DE NAMORADOS
Ficha de Avaliação

1 - No geral, o que vocês acharam do Encontro de Namorados?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________
2- Se julgar conveniente podem citar pontos positivos e negativos?
Positivos: ________________________________________
Negativos: ____________________________________

3- O que vocês acharam da organização geral do Encontro, tais como?
Acolhida ( ) Excelente ( ) Boa ( ) Regular
Alimentação ( ) Excelente ( ) Boa ( ) Regular
Equipe de trabalho ( ) Excelente ( ) Boa ( ) Regular

4-O que vocês acharam:
1ª Palestra:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________

2ª Palestra:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________

Teatro:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________
Dinâmicas:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________

5-Sugestões para o próximo Encontro de Namorados.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________

6-Vocês gostariam de fazer parte da próxima equipe de trabalho?
Qual?_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________

7- Se possível, identifique-se: nome do casal:
_____________________________________________________________________________
_______________________________________
Que Deus abençoe!!!

Mensagem da Equipe de Namorados para os Namorados
Encontristas.

“Deus criou o homem à sua imagem; criou-o à
imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus
os abençoou: Frutificai, disse ele, e multiplicaivos, enchei a terra e submetei-a.” (Gn 1,27)
É tempo de se conhecer, de criar laços afetivos, e se
tornarem grandes amigos, que possam fazer as escolhes
certas entre vocês, tendo em vista um matrimonio
fortificado na fé. Deus criou um para o outro, para que
como Ele demonstre o amor da gratuidade, o amor da
doação. Tempo de esquecermos-nos de nos mesmos e
pensar no outro.

“O que Deus uniu, o homem não separa.” ( Marcos
10, 9 )
Lembremos sempre dá presença de Deus em nosso meio.
Tenha sempre Deus como o centro do relacionamento. Pois
desse modo encontraremos a graça do namoro cristão.
Casais de namorados que esse 2º Encontro de Namorados
possa trazer para vocês sabedoria e discernimento para um

namoro saudável na fé de Cristo. E que Maria acalente e
traga paz nos corações de vocês em todos os momentos.
Desejamos que o namoro de vocês possa se tornar um bom
matrimonio, um matrimonio solido na igreja.
Felicidades ao casal. Que Deus os abençoe.
Grupo de Namorados
Paróquia Santo Estevão Diácono.

