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Sua família é espiritualmente saudável?

Vivemos atualmente numa sociedade degradada moralmente, espiritualmente enferma. Por isso, a 
própria identidade da família cristã está a ser submetida a ameaças que começam a surgir, por toda a 
parte, como alternativas falazes que não reconhecem a família como um bem valioso e necessário 
para o bem estar social.  O desmantelamento da família, mediante políticas e leis contrárias a ela, e 
que  atendem  a  certos  grupos  de  pressão  bem-articulados,  trará  conseqüências  graves  para  a 
sociedade e o Estado.

O papa  João Paulo  II,  sabendo que  o  futuro  da  sociedade  passa  pelo  futuro  da  família,  dizia 
incansavelmente que “o bem da pessoa e da sociedade está estreitamente ligado à “boa saúde” da 
família” (cf. GS, 47). A família cristã é o fundamento de uma sociedade sadia, pois só é  justa  a 
sociedade que obedece a Deus. Neste mesmo sentido, encontramos na “Política” de Aristóteles, um 
princípio básico da estruturação das sociedades que poderíamos enunciar assim: “As sociedades são 
o que são suas famílias“. Se a família vai mal, toda a sociedade tende a ir pelo mesmo caminho. A 
família  é  a  comunidade natural  mais  básica e sobre a qual  se  edificam todas  outras.  São João 
Crisóstomo aponta a família como base da subsistência da própria humanidade (1Ts h.10,4) e Santo 
Agostinho afirmava que “a casa deve ser o princípio e o fundamento da cidade.”  (A Cidade de 
Deus, XIX, 16). Daí que se a família ruir, todo o edifício tende a desmoronar.

A família, nascida da íntima comunhão de vida e de amor conjugal fundada sobre o matrimônio 
entre um homem e uma mulher, é o lugar primário das relações interpessoais, o fundamento da vida 
das pessoas e  o protótipo de toda organização social.  Este  berço de vida e  de amor é o lugar 
apropriado no qual o homem nasce e cresce, recebe as primeiras noções da verdade e do bem onde 
aprende o que quer dizer amar e ser amado e, por conseguinte, o que quer dizer ser pessoa. Os 
membros  da  família,  rezando  juntos  e  orientados  pela  Luz  do  Evangelho,  confortados  pelos 
sacramentos  e  pelos  auxílios  da  graça,  vêm  a  ser  uma  pequena  porção  viva  da  Igreja,  uma 
verdadeira “Igreja doméstica”.

A Igreja  sempre  ensinou  que  a  família  cristã  é  uma  evangelizadora  comunidade  de  fé,  que 
testemunha a presença salvadora de Cristo no mundo, através da unidade e fidelidade dos esposos, e 
a conservação da fé aos filhos. Na família, os pais devem comunicar o Evangelho aos filhos, mas 
também podem recebê-los deles. A família deve transmitir a fé a outras famílias e aos ambientes 
onde se desenvolvem sua vida em comum. As famílias são testemunho e fermento da vida cristã na 
sociedade, na medida em os esposos vivem bem as exigências de sua vocação matrimonial. “Os 
cônjuges cristãos vêm a ser, um para o outro, para os filhos e os demais familiares, cooperadores da 
graça e testemunhas da fé” (Apostolicam Actuositatem, n.11).

É no lar, nos joelhos da mãe e do pai, que começa a ser anunciado o Evangelho às novas gerações, 
pois a Igreja missionária existe em cada lar  católico.  Rezar em família,  viver com fidelidade a 
vocação de batizado é uma das condições essenciais de uma sociedade verdadeiramente humana. A 
harmonia da sociedade nasce na harmonia doméstica: “Da mesma forma que um general quando os 
seus soldados estão bem organizados o inimigo não tem forma de atacar, aqui também é assim, 
quando marido, mulher, filhos e criados estão interessados nas mesmas coisas é grande a harmonia 
na casa”. (Cf. São João Crisóstomo, Homilias da Epístola de São Paulo Apóstolo para os Efésios). A 
família pode ser uma célula de resistência.

Fazer de sua moradia uma “igreja doméstica” é espiritualmente edificante para os seus moradores. 
São João Crisóstomo diz que não é pequeno o feito de Áquila e Priscila, que fizeram da sua casa 
uma igreja  (Cf.  São João Crisóstomo,  Homilias  sobre  as  Epístolas  de  Paulo  aos  Coríntios)  (1 



Cor.16:19). O principal propósito da igreja doméstica é o mesmo do casamento: alcançar a salvação 
eterna. É necessário, contudo, que a igreja familiar permaneça como parte integrante da paróquia. 
Basicamente nenhuma vida cristã poderá ser possível fora da Igreja, portanto, afastar-se da Igreja 
equivale a romper a linha da vida espiritual.  A Igreja doméstica necessita a ajuda da paróquia, 
porque a vida de fé vai madurando nos filhos na medida em que se vai incorporando, de uma 
maneira consciente, na vida concreta do Povo de Deus.


