
Encontro Mundial das Famílias em 2018   

FAQ  

 

Menos de um ano agora nos separa do 9º Encontro Mundial das Famílias e, claro, os leitores 
mais amados estão conscientes do evento que animará a Irlanda de 21 a 26 de agosto. Mas 
várias questões podem surgir sobre alguns detalhes: o que exatamente é um Encontro 
Mundial de Famílias? Como está estruturado o próximo? Como se preparar? O Papa estará 
lá? Como se participa?  

Aqui estão as respostas para (quase) todas as suas perguntas!  

 

História e organização do Encontro Mundial de Famílias  

Estabelecido pelo Papa João Paulo II em 1994 com o objetivo de celebrar o papel da Igreja na 
construção da família, o Encontro Mundial das Famílias acontece a cada três anos e reúne as 
famílias do mundo inteiro para rezar e refletir sobre a importância do matrimônio e da família 
como pedra fundamental da vida, da sociedade e da Igreja.  

Todo o Encontro Mundial é convocado pelo Santo Padre e promovido pelo Dicastério para os 
Leigos, a Família e a Vida, cujo prefeito é atualmente o Cardeal Kevin Joseph Farrell, ex-
bispo de Dallas (Texas), nos Estados Unidos.  

 

Dublim, diocese anfitriã para EMF2018  

O Encontro Mundial das Famílias é organizado por uma diocese escolhida pelo Papa. 
Francisco estabeleceu que fosse a Arquidiocese de Dublim a acolher o próximo Encontro 
Mundial das Famílias, que terá como tema “O Evangelho da Família: Alegria para o Mundo”.  

A Arquidiocese de Dublim nomeou uma equipe para trabalhar com as famílias, os jovens, as 
mulheres e os homens, os clérigos, os religiosos e as pessoas em toda a Irlanda que 
participarão de várias atividades no evento. O arcebispo de Dublim Diarmuid Martin é o 
presidente do Encontro, o padre Timothy Bartlett, o secretário-geral e Anne Griffin, a 
diretora-geral.  

 

 

 

 

 



 

Os principais eventos do EMF 2018  

O IX Encontro Mundial das Famílias no próximo ano será organizado nos seguintes 
momentos:  

• 21 de agosto de 2018: abertura do EMF2018, que ocorrerá simultaneamente nas 26 
dioceses da Irlanda.  

• 22-24 de agosto de 2018: o congresso de três dias. Todos os dias serão refletidos sobre o 
tema “O Evangelho da Família: Alegria para o Mundo” através de um rico programa para 
adultos realizado através de conferências, workshops, palestras e testemunhos, um envolvente 
para os jovens e atividades lúdicas para as crianças. O congresso também inclui a celebração 
diária da Eucaristia, atividades de oração, exposições, eventos culturais e shows musicais.  

• 25 de agosto de 2018: o Festival das famílias, que inclui momentos musicais e partilhas de 
experiências de fé por parte das famílias de todos os continentes. 

• 26 de agosto de 2018: o EMF2018 concluirá com uma solene celebração eucarística que 
trará milhares de pessoas da Irlanda e de todo o mundo. 

 

O EMF2018 e os jovens 

Todos os dias, ao mesmo tempo que propostas para adultos, os adolescentes de 13 anos de 
idade podem experimentar um programa emocionante projetado especificamente para eles 
para alimentar a fé, compartilhando-a com muitos outros jovens de todo o mundo.  

As crianças também terão uma experiência de fé no Encontro Mundial de Famílias: para as 
de 4 aos 12 anos, é dedicado um programa especial por uma equipe de profissionais.  

O programa “Amoris Laetitia. Let’s talk family! Let’s be family!” 

Em vista dos Encontros mundiais, a Igreja irlandesa preparou uma catequese para as 
paróquias locais e em todo o mundo.  

O programa nasceu da exortação apostólica do Papa Francisco “Amoris Laetitia”, publicada 
em abril de 2016, seguindo os Sínodos da Família de 2014 e 2015; visa apoiar famílias e 
paróquias no caminho de preparação ao EMF2018 e nos próximos anos e inclui muitas 
ferramentas.:  

Amoris – Let's talk Family é articulado em seis partes e foi divulgado nas paróquias no 
outono. Usando vídeos curtos, animações e atividades para estimular o debate, oferece às 
famílias, as paróquias e a sociedade a oportunidade de refletir sobre a visão e as esperanças 
para a família e o matrimônio, bem como a oportunidade de redescobrir o dom da família. O 
programa visa encontrar instrumentos de apoio para o matrimônio e a família nas 



comunidades locais, por outro lado, o Papa Francisco pediu para ajudar os casais e as famílias 
em dificuldade.  

Amoris – Let's Be Family é um conjunto de atividades práticas que se desenrolam a partir 
do programa paroquial e visa celebrar e apoiar a vida matrimonial e familiar. De uma simples 
oração antes das refeições a um piquenique em toda a paróquia, algumas das atividades são 
projetadas para que as famílias possam praticar em casa, outras podem ser administradas por 
comunidades paroquiais ou grupos de paroquianos. Cada atividade é acompanhada por um 
breve guia explicativo, e cada paróquia ou família pode escolher muitos ou apenas alguns, 
dependendo das exigências.  

Alguns recursos também estão disponíveis para crianças do ensino primário e secundário e 
pensados para horários específicos do ano, incluindo a Semana das Escolas Católicas 2018.  

O programa “Amoris Laetitia. Let’s talk family! Let’s be family!” É também uma 
plataforma de multimédia interativa de recursos catequéticos disponíveis no site WMOF2018 
ou através do aplicativo.  

É suportado por alguns recursos adicionais:  

• Uma série de programas televisivos com meia hora de duração disponível online. Estes 
são vídeos curtos seguidos de discussões com especialistas da Irlanda e do mundo, com a 
participação do público no estúdio. Os programas produzidos por e para os jovens, oferecem 
a oportunidade de participar do desafio da alegria do amor.  

• Um set de breves animações digitais sobre os temas fundamentais do Amoris Letitia, 
disponível em diversos idiomas e destinado a adultos e crianças.  

• Uma série de eventos ao vivo em toda a Irlanda – e transmissão ao vivo – para o Encontro 
Mundial. Os pregadores nacionais e internacionais do mundo católico e da sociedade civil se 
concentrarão em questões-chave relacionadas ao casamento e à vida familiar. Os eventos 
também serão filmados e permanecerão online.  

Todos os recursos estão disponíveis no site dedicado a Amoris Laetitia: www.amoris.ie. 

 

Quais são os outros instrumentos em preparação ao Encontro?  

A oração oficial, o logotipo, o ícone e o hino oficial são elementos-chave da viagem de 
preparação do evento e estão no site WMOF 2018. 

 

Como posso participar do evento?  

Existem várias maneiras de participar:  

http://www.amoris.ie/


Como voluntário: o Encontro Mundial das Famílias em 2018 atrairá milhares de peregrinos 
irlandeses e internacionais. O bom desempenho do evento só será possível com a ajuda de 
milhares de voluntários que colocarão amor e talentos a serviço da iniciativa. Se você está 
lendo e morando na Irlanda, gostaríamos de envolver você. Para obter mais informações, 
consulte o site worldmeeting2018.ie/volunteer .  

Rezando: todos os envolvidos na organização do EMOF2018 precisam de oração, por isso 
reze para que o evento seja o melhor, mas tenha em mente as intenções do Santo Padre e 
dedique uma oração às famílias da Irlanda e do mundo inteiro. 

Participando do programa Amoris Laetitia: isto é, praticando o programa como paróquia, 
conselho pastoral, família ou grupo de oração. Todos os recursos e informações necessários 
estão disponíveis no worldmeeting2018.ie .  

Levando em consideração as roupas, porque no EMF2018 haverá espaços esportivos.  

Inscrevendo-se nos eventos: desejamos que o maior número possível de pessoas da Irlanda e 
de todo o mundo para viva a experiência do IX Encontro Mundial das Famílias. Então 
inscreva-se, não perca tempo!  

 

Participar tem um custo?  

A participação em todos os eventos do Encontro requer um ingresso / inscrição. Alguns 
encontros serão gratuitos; Para outros, você terá que pagar uma taxa de inscrição.  

Os seguintes tipos de inscrição / ingresso estão disponíveis: 

• Inscrição individual de adultos  

• Inscrição para o clero  

• Inscrição de grupo familiar (qualquer número de adultos, qualquer número de crianças)  

• Inscrição de um grupo (paróquia/diocese, organização) 

 

Papa Francisco participará do EMF 2018? 

É um pouco cedo para saber se o Papa Francisco participará do Encontro, também porque sua 
agenda é normalmente anunciada apenas alguns meses antes de qualquer evento. O que 
sabemos é que ele disse que gostaria de estar conosco para o EMF. Certamente, uma visita de 
Francisco traria grande alegria aos católicos irlandeses e a todos, mas a decisão final 
dependerá de muitos fatores.  

 

 

http://www.worldmeeting2018.ie/volunteer
http://www.worldmeeting2018.ie/


Como manter-se atualizado sobre WMOF2018?  

Consultando o site www.worldmeeting2018.ie e usar o boletim de notícias, siga as páginas do 
Facebook, Twitter e Instagram e verifique os sites da sua diocese e paróquia.  

Outros sites úteis de consulta são do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida 
(www.laityfamilylife.va) e da Conferência Episcopal Irlandesa (www.catholicnews.ie) 

Falta apenas um ano, marque o Encontro Mundial de Famílias na Agenda e venha para a 
Irlanda, sozinho, em grupo ou com a família, de 21 a 26 de agosto de 2018.  

 

 

 

 

http://www.laityfamilylife.va/

