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ORAÇÃO

  

São Mateus 19, 6

Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o 
homem o que Deus uniu”.

CONTEMPLE

Uma pessoa lê a passagem bíblica em voz alta. 
Pequeno silêncio.

Partilha: O que particularmente te chamou a atenção?

ESTUDE

1. Leia o texto do YOUCAT uma frase de cada vez. Então 
    uma pessoa lê o texto completo em voz alta.

2. Três minutos de silêncio.

3. Cada pessoa lê uma palavra ou frase em voz alta (sem 
    comentar) que tenha chamado a atenção.

4. Explique brevemente no momento seguinte o porquê de 
    ter escolhido a frase (ex: memórias, questionamentos, 
    etc.). 

262 O que é necessário para um Matrimônio cristão sacramental?

A um Matrimônio sacramental pertencem necessariamente três 
elementos: a) o consentimento livre, b) a concordância com uma união 
para toda a vida e apenas com o consorte, e c) a abertura aos filhos. O 
mais profundo num Matrimônio cristão é, todavia, a consciência do 
casal de que são uma imagem viva do amor entre Cristo e a Igreja. 
[1644-1654, 1664]

A exigência da unidade e indissolubilidade visa a rejeição da poligamia, 
na qual o Cristianismo vê um atentado básico ao amor e aos direitos 
humanos; implica também a rejeição daquilo a que se pode chamar 
“Poligamia sucessiva”: uma consequência de relações amorosas sem um 
compromisso suficientemente grande para ser revivido. A exigência de 
uma fidelidade matrimonial contém a disposição para uma ligação de 
uma vida inteira, que exclui relacionamentos amorosos paralelos. A 
exigência da disponibilidade para a fecundidade significa que um casal 
cristão, no âmbito das suas possibilidades, está aberto aos filhos que 
Deus lhe quiser conceder; os casais que não conseguem ter filhos são 
chamados por Deus a tornarem-se “fecundos” de outra maneira. Um 
Matrimônio em que um destes elementos é excluído quando da sua 
celebração não chega a realizar-se verdadeiramente.

Meu Senhor e meu Deus!
Foi do  Teu agrado criar as pessoas como homem e mulher
e uni-los no amor. Permitanos experimentar, ainda que em 
nossa pequenez, a infinitude e o tamanho do  Vosso amor 
divino.
Amém.

DESAFIO

Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste 
tópico!

Livro dos tesouros: Separe cinco minutos para escrever 
tudo que deseja se lembrar.

PARTILHE 1. Quais são os três elementos necessários para o Sacramento do 
    Matrimônio e por que eles são tão importantes?

2. Qual é a diferença entre amar e estar apaixonado?

3. O que significa  o chamado ao casal  para ser uma imagem viva do 
    amor, como o de Cristo e a Igreja?

4. Como um casal pode dar frutos na família e na sociedade?

Nossos DESAFIOS são somente sugestões que você pode 
adicionar às reuniões do guia de estudo. Você pode também 
substituí-los por mais fortes, mais adequados, mais originais 
ou melhores. Entre em contato conosco pelo e-mail 
feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Compartilhe sua experiência no 
Facebook ou Instagram.

Pergunte aos seus pais por que eles se casaram e como eles se 
prepararam para isso. Se eles são solteiros (divorciados ou separados), 
fale com sua mãe ou seu pai sobre a história dele/dela, incluindo suas 
feridas.

Você aceita esse desafio?

Qual é o significado do 
Sacramento do 
Matrimônio?
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