
Cidadela Arco-Íris – Rua Senhora da Graça, nº 60, 2580-042 Abrigada 

                          

                                                   
         

 

Comunicado de imprensa – 26 de setembro de 2022 

	
Apresentação do livro Famílias em ação um mosaico de vida: experiências de famílias de todo o 
mundo sobre Amoris Laetitia 

 

Famílias em ação um mosaico de vida é o título do livro que o Movimento Famílias Novas do 
Movimento dos Focolares propôs à Editora Città Nuova italiana, para comemorar o Ano Amoris 
Laetitia, lançado pelo Papa Francisco em 2021. Publicado no contexto do X Encontro Mundial das 
Famílias, na conclusão de um ano especialmente dedicado a refletir, agir e festejar a família.     

O livro editado agora em português pela Editora Cidade Nova, será apresentado publicamente no dia 
30 de setembro de 2022, pelas 17h45, no Auditório 1 do Edifício da Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Católica Portuguesa - Lisboa, no encerramento do Congresso 
Internacional “Experiências e Desafios das Famílias”, evento organizado pelo Instituto de Ciências da 
Família desta universidade. 

A particularidade do livro “Famílias em ação um mosaico de vida”, reside na recolha de experiências 
de famílias dos 5 continentes, percorrendo todos os aspectos da vida familiar, segundo os capítulos 
da exortação apostólica Amoris Laetitia.  

 No prefácio à edição italiana, Marco Vianelli, diretor da Pastoral Familiar da Conferência Episcopal 
Italiana afirma: “Não se trata simplesmente de ouvir associações livres de sabor freudiano, nem o 
tagarelar narcisista de famílias que sentem a necessidade de tornar conhecido aquilo que vivem. Pelo 
contrário, temos a riqueza de histórias que surgem da provocação de uma palavra geradora”. 

No prefácio à edição portuguesa D. Armando Esteves Domingues, Bispo Auxiliar do Porto diz que “A 
chave de interpretação [deste livro] é o amor em todas as suas facetas: um amor que se pode salvar 
sempre, um amor criativo e generativo, um amor que passa e se fortalece na cruz aceite e amada, 
um Amor que não se questiona sobre os porquês da etapa que vive, mas sobre o como a vai viver (...) 
Lendo-o, tem-se a noção que há um novo paradigma da pastoral familiar de que se vai falando, mas 
que tarda a ganhar expressão e a dar frutos: uma pastoral familiar feita por famílias e uma conversão 
comunitária cada vez mais à medida da família que é chamada a exercer o seu Ministério laical como 
Igreja Doméstica.” 

O Papa Francisco sublinha ainda que “Alegria do Amor que se vive nas famílias é também o júbilo da 
Igreja (...) Toda a vida da família é um pastoreio misericordioso. Cada um, cuidadosamente, desenha 
e escreve na vidado outro”.  
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E Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares, exprimia assim a grande novidade do amor 
na família:  “A graça do sacramento do matrimónio facilita a atuação do amor recíproco que, quando 
é vivido com radicalidade evangélica, atrai a presença de Jesus entre os esposos e esta é a garantia 
de um amor sempre novo e aberto ao tecido social. (...) Creio que os esposos e as famílias podem 
saciar toda a sede que experimentam de autenticidade, de comunhão contínua e sem reservas, de 
valores transcendentes, duráveis e sempre novos, pois é Deus em si mesmo, no mistério da sua vida 
trinitária, que passa (...) para acender nas suas casas um fogo, para lhes comunicar a sua própria 
vida”.   

O livro “Famílias em ação um mosaico de vida” constitui mais uma oportunidade para evidenciar o 
papel da família como fonte de amor, de ternura e de paz, na sociedade contemporânea, pois 
“Quando os membros da família servem o mundo lado a lado, não só são bênção para os outros 
através das suas obras de caridade específicas, mas ainda mais importante, através do testemunho 
comum do amor”. 
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