
Arquidiocese de Ribeirão Preto 

 

Pastoral Familiar 

 

Orientações X EMF nas Paróquias e Arquidiocese 

 

 

Caros Padres, Diáconos e demais irmãos e irmãs pelo Santo Batismo, 

 
 

Venho partilhar com vocês, a partir de algumas dúvidas e propostas surgidas, sugestões para 

vivermos bem em nossa Arquidiocese o X Encontro Mundial das Famílias (EMF). Damos aqui um 

exemplo mais detalhado, sempre guardando o espírito de liberdade e criatividade das paróquias: 

  

▪ Quarta-feira, 22 de junho: pode-se dar início ao EMF nas paróquias com uma celebração eucarística, 

terminando com a leitura e a entrega da Carta às famílias escrita por nosso Arcebispo Dom Moacir Silva, 

e dentro das possibilidades um momento festivo de confraternização.  

 

▪ Quinta-feira, 23, sexta-feira, 24 de junho e sábado, 25 de junho: podem-se organizar encontros de 

formação à noite nas paróquias. Ficando também a sugestão de um momento de oração com o terço e/ou 

Adoração Eucarística. 

 

▪ Domingo, 26 de junho: Em nível de Arquidiocese, teremos a Manhã de Espiritualidade da Pastoral 

Familiar, que acontecerá com a acolhida a partir das 08h no Salão Paroquial da Paróquia Santa Maria 

Goretti em Ribeirão Preto (Rua Vital Brasil, 641; Vila Virgínia) encerrando com a Santa Missa presidida 

por Dom Moacir às 11h30 com a benção de envio dos agentes/representantes. 

Mesmo que em sua paróquia ainda não há oficialmente a Pastoral familiar, envie representantes 

das pastorais e grupos que lidam com as famílias (Recordo que as inscrições serão feitas por meio do 

contato de nosso casal representante da forania diretamente em sua paróquia). 

 

 

Em anexo está presente a Carta às famílias de nosso Arcebispo, para ser lida nas paróquias e 

entregue a cada família, bem como também um rico Manual proposto pela Diocese de Roma, com muitas 

orientações, temas e sugestões para serem utilizados por ocasião do X Encontro Mundial das Famílias e 

que também podem ser aproveitados na Semana Nacional da Família que estará em comunhão com o 

mesmo tema. 
 
 

Muito obrigado 

 

Fraternalmente, 

 
 

 

                                                     

____________________________________ 

 

Pe. Luís Felipe Rodrigues da Silva 

Assessor Arquidiocesano da Pastoral Familiar 


