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Introdução: a história do nosso casamento 
 

Desejamos falar, com este testemunho do nosso casamento e da nossa 
família. Estamos plenamente cientes do valor do sacramento do matrimônio 
que nos foi dado e procuramos viver a nossa identidade e encontrar o nosso 
lugar certo na Igreja. Sabemos que Deus nos acompanhou com grande amor 
e sentimos que é nossa responsabilidade transmitir esse amor aos outros. 
 

O grupo de dança popular 
de Kremienok 
 

Nós trabalhamos com esse 
grupo na escola elementar 
São Vicente de Paulo de 
Bratislava. As crianças, 
membros deste grupo de 
Kremienok, provêm na maior 
parte de famílias numerosas. 

A finalidade do nosso 
trabalho é propor atividades 
significativas para essas 
crianças. Como diz o Papa 

Francisco na Amoris Laetitia (239) “A própria infância e a própria 
adolescência mal vividas são terreno fértil para crises pessoais que acabam 
por afetar o matrimônio”. 

Constatamos com frequência que os comportamentos das crianças são 
condicionados pelas crises vividas em família. Por isso, nós refletimos sobre 
essas situações e, através das crianças, sobre os problemas vividos em 
família. Devemos intuí-lo também a partir dos pequenos sinais que elas nos 
dão quando ousam falar sobre isso. 

Para nós, é muito importante saber que as crianças nos veem não só como 
professores de dança, mas também como um casal de esposos e como pais 
porque os nossos filhos fazem parte do grupo. Quando veem um bom 
exemplo, isso faz renascer a esperança de que mesmo as piores situações 
podem mudar em suas famílias. E, mesmo que isso não aconteça, podem 
esperar que em suas futuras famílias serão capazes de construir relações 
completamente diferentes. 



O Centro Consultório Familiar 
 
O Consultório Familiar para famílias chamado “Family Garden” abriu suas 
portas ao público em janeiro de 2014. O Centro é formado por Salesianos 
Cooperadores da nossa Comunidade, e Catarina é a orientadora 
responsável do Centro. Suas principais atividades são: 
 

 Testemunhos de casais casados e conferências de especialistas; 

 Cursos de preparação para o matrimônio; 

 Escuta e diálogo para casais ou indivíduos; 

 Curso de formação para “Christian couch”; 

 Voluntariado 
 
Muitos especialistas foram envolvidos sobre aspectos específicos, por 
exemplo ginecologistas, psicólogos, sacerdotes, advogados, educadores, 
conselheiros financeiros. 
 
O nosso dever como casal cristão de esposos é viver de modo que os casais 
jovens que procuram formar uma família possam encontrar sempre uma 
ajuda quando se virem em situações difíceis. 
 
Concluamos com as mesmas palavras do Papa Francisco: “Queridas 
famílias, fazeis parte do povo de Deus. Caminhai com alegria juntamente 
com o povo, permanecei unidas a Jesus e levai-o às massas com o vosso 
testemunho”. 
 

 


