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Relatório de Atividades 
 
Evento: ENCONTRO DE NOIVOS 
Local: Centro Pastoral da Diocese Rondonópolis- Guiratinga 
Data: 01, 02 e 03 de junho de 2018. 
Pessoas envolvidas: Equipe Sagrada Família   
Pessoas atendidas: 16 casais de noivos 
Custo: Valor da Taxa de inscrição dos noivos 
 
Objetivo: proporcionar aos noivos um momento de reflexão sobre o compromisso do Sacramento 
do Matrimônio, sobre a beleza da vivência a dois e sobre os desafios de se manter um casamento 
saudável e duradouro nos dias atuais. 
 
Resumo:  
 
O Encontro de noivos teve início no dia 1º de junho de 2018 às 19:30hs, com a acolhida aos 
noivos, oração inicial e apresentação dos membros da Equipe base Sagrada Família e dos noivos. 
Elisângela e Luciano, coordenadores do Encontro, explicaram a proposta do encontro, repassaram 
informações gerais e conduziram os trabalhos. Foram organizados os grupos e cada casal teve a 
oportunidade de falar sobre o início do seu relacionamento e sobre os desafios que atingem as 
famílias nos dias atuais. Foi servido um delicioso lanche. No retorno, foi realizada a dinâmica de 
guiar os noivos, sendo que um deles estava com os olhos tapados. Ao retornar à sala foi feita a 
partilha desta experiência. De volta aos grupos, foram feitos questionamentos sobre os problemas 
que atingem as famílias e foram organizadas as relações dos desafios discutidos no grupo. Os 
trabalhos da noite foram encerrados com a oração final. No sábado, dia 02 de junho, o encontro 
teve início às 13:30hs com oração inicial e com trabalhos em grupos sobre os problemas 
levantados no dia anterior. Os noivos de cada grupo foram motivados a apresentar um teatro a 
partir de um dos temas levantados.  Cada grupo foi coordenado por um casal da equipe base, com  
a participação de outros membros do MFC.  Arisângela e Ozório conduziram a palestra sobre 
Sexualidade e Espiritualidade e em seguida, os noivos foram divididos em dois grupos: as noivas 
ficaram em um grupo com mulheres da equipe Sagrada Família e os noivos ficaram no grupo 
coordenado por homens da equipe base. Essa atividade tem sido muito produtiva, pois são 
levantadas questões diversas sobre o tema proposto. No grupo das noivas foi pedido para explicar 
mais sobre o Método Billings e teve três depoimentos de mulheres que tiveram sérios problemas 
de saúde com o uso de contraceptivos. Foi um momento bem esclarecedor. Após o lanche foram 
feitas as apresentações dos teatros e sobre o MFC. Os trabalhos foram finalizados com um 
momento de oração. No domingo, dia 03 de junho os trabalhos foram reiniciados na Capela, com 
cantos e oração e a Leitura da parábola do Semeador. Mateus e Ana Cláudia fizeram uma 
explicação geral sobre os objetos sagrados e sobre os paramentos utilizados em nossa Igreja, 
além de informações sobre o Ano Litúrgico. Após o lanche, foi feita a fotografia oficial do Encontro 
e foram organizados novamente os grupos para reflexão sobre a Fé. Foram utilizados os roteiros 
a partir das orientações de Dom Juventino e das reflexões do Papa Francisco sobre as famílias. 
Os trabalhos dos grupos foram encerrados com o testemunho de fé da Lúcia e do Antoniel. Em 
seguida foi conduzida uma reflexão sobre os sacramentos com ênfase no Sacramento do 
Matrimônio e sobre as Diretrizes da nossa Diocese a respeito da celebração do matrimônio. 
Também foram feitas considerações sobre a importância dos filhos e o quanto Deus confia em 
cada nova família que se inicia, por isso o compromisso com os filhos e com a educação na fé, a 
partir do testemunho de cada pessoa.  Foi passado o vídeo sobre o Matrimônio e feitas 
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considerações sobre o tema em questão. Foram feitas dinâmicas e alguns noivos externaram sua 
gratidão com a equipe que coordenou o encontro. Elisângela e Luciano agradeceram à equipe e 
aos noivos em nome do MFC. Foram entregues os certificados e o Livro do MFC juntamente com 
o quadrante com o nome e telefone de todos os membros da Equipe Sagrada Família que 
colaboraram no Encontro de Noivos. O Encontro foi encerrado com oração final e lembrancinhas 
da equipe. 
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