
A família é para os fiéis uma experiência de caminho, uma aventura cheia de surpresas, mas aberta principalmente à  
grande surpresa de Deus, que vem sempre de modo novo em nossa vida. (Beato João Paulo II)

Como boa notícia, a família é convidada a irradiar a Presença de Cristo. Presença esta que 
beneficia não somente a fé em seu culto e espaço, mas todo o tempo “profano”.  Sabemos que 
estatisticamente a família gera benefícios à sociedade: crianças de família estruturalmente correta 
dão menos trabalho nas escolas e garantem o futuro profissional da sociedade.
O futuro depende, em grande parte, da família, "esta porta consigo o futuro da sociedade; seu papel especialíssimo é o 
de contribuir eficazmente para um futuro de paz". 

O acolhimento, o amor, a estima, o serviço multíplice e unitário - material, afetivo, educativo, espiritual - a cada criança 
que vem a este  mundo deverão constituir  sempre uma nota distintiva irrenunciável  dos cristãos,  em particular das 
famílias  cristãs.  Deste  modo as  crianças,  ao  poderem crescer  «em sabedoria,  idade  e graça  diante de  Deus e  dos 
homens», darão o seu precioso contributo à edificação da comunidade familiar e à santificação dos pais (FC 26).

Neste sentido, a Familiaris Consortio é profética, ajuda a sociedade a redescobrir o valor da 
família.
A Igreja, iluminada pela fé, que lhe faz conhecer toda a verdade sobre o precioso bem do matrimônio e da família e  
sobre os seus significados mais profundos, sente mais uma vez a urgência de anunciar o Evangelho, isto é, a «Boa 
Nova» a todos indistintamente, em particular a todos aqueles que são chamados ao matrimônio e para ele se preparam, a 
todos os esposos e pais do mundo (FC 3).

Seguindo esse viés, o Documento de Aparecida (n. 435) apresenta a família como o valor 
mais  querido  de  nossos  povos,  por  isso  deve  ser  um  dos  eixos  transversais de  toda  ação 
evangelizadora da Igreja. Isso porque ela entende a família como fonte de vida para a humanidade: 
família e vida, duas realidades dependentes uma da outra. Perguntemos hoje quem não quer vida? 
Mas a família só oferece vida em abundância se está unida a Cristo.



A comunhão entre Deus e os homens encontra o seu definitivo cumprimento em Jesus Cristo, o Esposo que ama e se  
doa como Salvador da humanidade, unindo-a a Si como seu corpo. Ele revela a verdade originária do matrimônio, a  
verdade do «princípio» e, libertando o homem da dureza do seu coração, torna-o capaz de a realizar inteiramente O 
amor conjugal atinge aquela plenitude para a qual está interiormente ordenado: a caridade conjugal, que é o modo 
próprio e específico com que os esposos participam e são chamados a viver a mesma caridade de Cristo que se doa  
sobre a Cruz (FC 13). 

Ainda no Documento de Aparecida percebemos que o olhar da Igreja para a família é de louvor 
porque ela é:

 

 Fundamentada no sacramento do matrimônio (DAp 433) 
 Imagem de Deus que é Amor, que é Trindade em comunhão (DAp 434) 
 Riqueza da complementaridade sexuada (DAp 116) 
 O valor mais querido do povo (DAp 435) 
 Patrimônio da humanidade (DAp 302) 
 Escola de fé (DAp 118; 302) 
 Primeiro lugar de Iniciação cristã (DAp 302) 
 Lugar de valores humanos e cívicos (DAp 5) 
 Lar onde nasce e se escolhe a vida (DAp 5) 
 Espaço insubstituível para a tranqüilidade pessoal e para a educação dos filhos (DAp 5) 
 Templo para o encontro com Deus e com o homem (DAp 115) 
 Primeira e mais básica comunidade eclesial (DAp 204 ) 
 A fonte de vocações sacerdotais e religiosas (DAp 314)

A igreja é a família de Deus (CIC1655): “ninguém está privado de família neste mundo, a Igreja 
é a casa e família para todos, especialmente para os que estão cansados e oprimidos Mt11, 28” (FC 
85).
Que toda família do mundo possa repetir com verdade o que afirma o salmista: "Vede como é doce, como é agradável 
conviver os irmãos reunidos" (Sl 133, 1).

Mas, o que de fato dá consistência a família?

1. Sua dimensão Trinitária: a família, que é a imagem de semelhança de Deus, é chamada a 
viver a sua unidade nas relações distintas de pessoas e gerações. Busca em Deus, na oração em 
família, resplandecer a face do seu Criador. 
O amor conjugal atinge aquela plenitude para a qual está interiormente ordenado: a caridade conjugal, que é o modo 
próprio e específico com que os esposos participam e são chamados a viver a mesma caridade de Cristo que se doa  
sobre a Cruz (FC 13).

2. Sua dimensão Cristológica: o mistério da Encarnação do Verbo, como iniciativa de Deus, 
vem ao encontro do homem para fazer o caminho de acesso ao Pai. Encontro que se dá na família:  
desde então a família não é apenas humanizante é divinizante. O casamento será, a partir de Cristo, 
um sinal eficaz da presença de Cristo. No princípio, Deus abençoou a união do homem e da mulher 
e o pecado rompeu esta bênção. Porém, Jesus restitui, reestabelece a ordem inicial e Ele mesmo é e 
dá a força e a graça para viver o casamento na nova dimensão do reino de Deus.
Numa página merecidamente famosa, Tertuliano exprimia bem a grandeza e a beleza desta vida conjugal em Cristo:  
«Donde me será dado expor a felicidade do matrimônio unido pela Igreja, confirmado pela oblação eucarística, selado  
pela bênção, que os anjos anunciam e o Pai ratifica? ... Qual jugo aquele de dois fiéis numa única esperança, numa 



única observância, numa única servidão! São irmãos e servem conjuntamente sem divisão quanto ao espírito, quanto à  
carne. Mais, são verdadeiramente dois numa só carne e donde a carne é única, único é o espírito» (FC 13).

A família segue o Cristo renunciando a si mesmo e tomando sua cruz. Esta graça do matrimônio 
Cristão é um fruto da cruz de Cristo, fonte de toda vida. Pastoralmente este é um convite a sairmos 
ao encontro das famílias, encarnarmos nas situações da família para ajudá-las no caminho para 
Deus.

3.  Sua dimensão Eclesial: a família oferece espaço para experimentar o amor de Deus nas 
relações:  paternidade,  maternidade,  filiação,  fraternidade,  solidariedade,  sensibilidade,  perdão  e 
amor  antecipados...  Como  Igreja  ela  deve  viver  como:  discípula  missionária,  deve  ter  uma 
espiritualidade, deve convencer (testemunho) do amor e da felicidade de ser família.

4.  Sua  dimensão  antropológica: a  vocação  para  o  matrimônio  está  inscrita  na  própria 
natureza do homem e da mulher (CIC 1603). 

Pessoa humana: é o lugar da natureza para onde converge a variedade dos significados em uma 
única vocação de sentido. A pessoa é uma substância individual de natureza (um ser singular de um 
gênero determinado) racional. S Th. III, q.2, a.2. A pessoa humana é o único ser capaz de entender e 
optar livremente pelas coisas que dão sentido à sua vida.

Contudo,  suas  decisões  só  adquirem unidade  de  sentido  se  estiverem em direção  da  meta 
transcendente. Por mais variadas e grandes que sejam suas conquistas, sem Deus o homem não se 
preenche.

Existe uma desordem na natureza que não tem sua origem propriamente na natureza humana, 
mas no pecado: dominação, cobiça, discórdia... para curar a ferida do pecado, o homem e a mulher 
precisam da ajuda de Deus e o casamento exerce como que uma pedagogia de cura, em remédios 
que atenuam os prejuízos do pecado. O casamento ajuda a vencer a centralidade em si mesmo, o 
egoísmo, a busca do próprio prazer, a abertura ao outro, a ajuda mútua, o dom de si ao outro (CIC 
1607-09).

Encerramos com uma singela exortação de que não podemos ficar no desejo de ser uma família de 
Cristo,  mas devemos levar  o  conteúdo divino,  que é  o espírito  cristão,  às nossas tarefas e  aos 
ambientes onde estamos. Parece que isolamos nossas práticas de piedade da nossa vida,  mas é 
preciso “que em Vós, Senhor, comece e termine tudo o que fazemos”.
Tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra,  fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. 
Mulheres, sede submissas a vossos maridos, porque assim convém, no Senhor.

Maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto 
agrada ao Senhor. Pais, deixai de irritar vossos filhos, para que não se tornem desanimados. Servos, obedecei em tudo 
a vossos senhores terrenos, servindo não por motivo de que estais sendo vistos, como quem busca agradar a homens,  
mas com sinceridade de coração, por temor a Deus.  Tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o 
Senhor e não para os homens,  certos de que recebereis, como recompensa, a herança das mãos do Senhor. Servi a  
Cristo, Senhor (Cf. Cl 3, 17-24).

Sejamos portadores da boa notícia pelo testemunho de sermos felizes ao cumprirmos os planos 
de Deus para nossa família, de que acreditamos na ternidade.Temos uma marca que deve ser selada 
em tudo que fazemos: amor, simplicidade, mansidão, generosidade, solidariedade, e alegria. “Não 
se tornou mais curta a mão de Deus” por que hoje ele vai onde cada um de nós vai, ele faz o que 
cada um de nós faz. Ele não é menos poderoso do que em outras épocas. Mostremos a grandeza da 
obra de Deus, a boa notícia que é a família para o mundo de hoje.

Que a Sagrada Família de Nazaré nos auxilie nessa missão.


