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Fraternos irmãos, 
 
“Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos lares.” 
 
Em 2022, o Núcleo de Formação e Espiritualidade - NFE do Regional Sul 2, convida todo o agente de 
Pastoral Familiar bem como pastorais e movimentos que     atuem com famílias para realizarem sua formação. 
Esta formação destina-se a todas as Províncias, Arqui/Dioceses de nosso regional. 
O que é este curso? O INAPAF, que é um organismo vinculado a Pastoral Familiar Nacional, só existe e de 
forma exclusiva para realizar a formação dos agentes da Pastoral Familiar, onde uma equipe pedagógica 
nacional está permanentemente desenvolvendo e revendo o  material de formação ao longo de 26 anos de 
experiência. Nos Regionais, Províncias, Dioceses e Paróquias o INAPAF chama-se NFE (Núcleo de Formação 
e Espiritualidade) e tem a função de motivar, planejar, coordenar e executar, a formação de agentes de Pastoral 
Familiar, em consonância com as orientações da Igreja. 
O documento de Aparecida pede e incentiva que a formação dos leigos seja uma prioridade da Igreja (DA 114), 
já o Papa Francisco propõe uma mudança de atitude pastoral e que a formação dos agentes seja sempre uma 
urgência atual (AL 202). 
Mas para que serve a formação? O agente de pastoral, em seu trabalho, terá desafios (serviços) que 
exigirão dele um preparo básico e especializado para superá-los com sabedoria, discernimento, 
perseverança e equilíbrio. 
A diocese de Foz do Iguaçu, sentindo a necessidade de fortalecer a pastoral familiar nas paróquias, 
solicitou uma turma presencial dessa formação, que está organizada conforme segue: 
 
Fase 1: 02 e 03 de abril 

1. Dignidade da pessoa, premissa da Igreja 

2. Construir proximidade, requisitos para comunhão 

3. União conjugal e Sacramento de Matrimônio 

4. Família no plano de Deus 

5. Pastoral Familiar, estrutura e funcionamento 

6. Setor Pré-Matrimonial 

7. Setor Pós-Matrimonial 

8. Setor Casos Especiais 
 
Fase 2: 09 e 10 de julho 
1 - Boa Nova e Ética na Evangelização da Família  
2 - Vocação e Missão da Pessoa  
3 - Dignidade e Promoção da Vida Humana  
4 - Sexualidade Humana  
5 - Planejamento Familiar  
6 - Filhos, Dom e Missão  
7 - Ajuda à Família em Crise  
8 - Família, Agente de transformação sócio – Econômica 
 
Fase 3: 12 e 13 de novembro 
1 - Diálogo, oração e família 
2 - Pastoral Familiar e articulações priopritárias  
3 - Evangelização e ecumenismo como resposta ao vazio existencial 
4 - Ética, vida e família 
5 - Família e trabalho  
6 - A Família e os MCS  
7 - Família e educação 
8 - A Família de Nazaré 
A formação inicia num sábado das 7h até às 22h30 e no domingo das 7h até às 17h, onde será visto uma 
Fase inteira num fim de semana sendo que os agentes tem 2 meses para responder as atividades na 
plataforma do curso que terão acesso depois de matriculados. 
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CUSTOS DA FORMAÇÃO 
Valor da inscrição por casal: R$ 80,00 por casal referente ao material didático impresso. 
Se a inscrição for individual: R$ 80,00 por pessoa referente ao material didático impresso.  .Este valor refere-
se a cada FASE. (As orientações para este pagamento serão feitas após a inscrição) 
Além do valor da inscrição teremos as despesas com hospedagem e alimentação, estamos levantando esses 
valores, para que sejam os mais acessíveis. O local da formação também estamos buscando as opções, de 
acordo com a localização das paróquias que se inscreverem. 
  
VAGAS POR PARÓQUIA: 
Inicialmente serão 4 vagas por paróquia, as paróquias que tiverem interesse em mais vagas, devem informar 
ao casal Diácono Paulo e Carmem. 
 
INSCRIÇÕES ATÉ DIA 18 DE MARÇO PELO LINK: 
https://forms.office.com/r/RMFCDvkjGb 
 
Dúvidas ou mais informações com o Diácono Paulo (45)999737692 ou Carmem (45) 999325558. 
 
Fraternalmente 
 
Diácono Paulo Sérgio de Lima – Assessor Eclesiástico da Pastoral Familiar Diocese de Foz do Iguaçu 
Diego & Marli - Coordenação NFE Regional Sul II 
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