
 

 

 

 

 

 

Papa Francisco inaugura em 19 de março o Ano “Família Amoris Laetitia” 

Mais um ano de propostas espirituais, pastorais e culturais  

para acompanhar e apoiar as famílias frente aos desafios do nosso tempo 

 

 

Em 19 de março de 2021, a Igreja comemora 5 anos desde a publicação da exortação apostólica 

“Amoris Laetitia” sobre a beleza e a alegria do amor familiar. Neste mesmo dia, o Papa Francisco 

inaugurará o Ano “Família Amoris Laetitia”, que terminará em 26 de junho de 2022, por 

ocasião do X Encontro Mundial das Famílias em Roma com o Santo Padre. 

A experiência da pandemia destacou o papel central da família como Igreja doméstica e também a 

importância dos laços entre as famílias, que fazem da Igreja uma "família de famílias" (AL 87). Por 

meio das iniciativas espirituais, pastorais e culturais planejadas no Ano “Família Amoris 

Laetitia” o Papa Francisco pretende dirigir-se a todas as comunidades eclesiais do mundo, 

exortando cada pessoa a ser uma testemunha do amor familiar. 

Nas paróquias, dioceses, universidades, no contexto dos movimentos eclesiais e das associações 

familiares, serão divulgados instrumentos de espiritualidade familiar, de formação e ação 

pastoral sobre a preparação para o matrimônio, a educação ao afeto dos jovens, sobre 

a santidade dos cônjuges e das famílias que vivem a graça do sacramento na vida 

cotidiana. Além disso, serão organizados simpósios acadêmicos internacionais para 

aprofundar os conteúdos e as implicações da exortação apostólica em relação aos temas de 

grande atualidade que interessarão as famílias em todo o mundo. 

  Tendo em vista a abertura em 19 de março, o Dicastério para os Leigos, Família e Vida preparou 

um folheto informativo para ser compartilhado com as dioceses, as paróquias e as famílias; este 

pode ser baixado através do site www.amorislaetitia.va.  

Entre os objetivos do mesmo site, ao qual é possível ter acesso a partir da homepage do 

Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida (www.laityfamilylife.va): difundir a mensagem cristã 

sobre a família à luz dos desafios do nosso tempo; aprofundar o texto da exortação apostólica e 

do magistério do Papa Francisco; convidar as Conferências Episcopais, as dioceses e as paróquias, 

juntamente com os movimentos, associações e famílias, a se dedicarem com vigor à pastoral da 

família, implementando “Amoris Laetitia”.  

O site, desenvolvido em cinco línguas (inglês, francês, espanhol, português e italiano), é rico em 
gráficos e conteúdos, é de fácil consulta e será atualizado com as propostas e iniciativas realizadas 
gradativamente ao longo do ano. 
 
 

http://www.amorislaetitia.va/
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