
ENCONTRO MUNDIAL DAS FAMILIAS 2018: MENSAGEM FINAL 
 
O tema do Encontro Mundial das Famílias em 2018 em Dublin na Irlanda foi o Evangelho da Família, 
Alegria para o Mundo. O encontro foi divido em três etapas, o Congresso Pastoral com duração de 3 
dias sendo os temas apresentados em uma conferência principal e depois em vários outras palestras 
auxiliares; no encontro do Papa com as famílias no sábado quando o Sumo Pontífice falou dos desafios 
das famílias nos dias atuais; e por fim, no domingo a missa de encerramento, onde centenas de milhares 
de fiéis escutaram em um profundo silêncio o Papa pedir perdão pelos erros da Igreja durante o ato 
penitencial. Todas as conferências de alguma forma abordaram a Exortação Apostólica Pós-Sinodal 
Amoris laetitia que é um convite a reflexão, não é doutrinal, é rico em metáforas e nos convida a um 
novo estilo de vida. Jesus é a fonte da evangelização, não somos cristãos por decisões éticas ou por 
uma boa ideia, mas por um encontro pessoal. Um dos grandes obstáculos para a estabilidade da vida 
familiar é a cultura do descartável que se infiltrou nos relacionamentos humanos e gera situações onde 
as pessoas tornam-se obsoletas rapidamente e desta forma são substituídas por outras. O casamento é 
uma jornada, não é nada que simplesmente acontece, é sempre um novo degrau, um longo caminho e 
sem perdão não se sustenta. O casamento é um local de gastar tempo de qualidade juntos. Casamento 
apresenta oportunidades, casamento precisa de espaço, casamento precisa de um lar construído pelo 
novo casal, lar onde possam ter sua intimidade diária. Destacou-se a importância da família para a 
sociedade, como fonte de amor e local de oração, precursora da educação, mestra das virtudes, primeira 
escola dos valores humanos, onde se pratica a liberdade e não um simples local para aprender regras, 
mas para a vivê-las com alegria. A vivência plena da sexualidade na vida conjugal aproxima o casal 
de Deus e para isso uma linguagem própria deve ser construída. As famílias devem se preocupar com 
a educação sexual dos seus filhos para que na vida adulta vivam bem sua vida matrimonial sendo 
fecundos em todos os sentidos. A necessidade do homem e da mulher assumirem cada um seu papel 
no seio familiar também foi abordado. Esposa e marido, mãe e pai, devem ser flexíveis e adaptáveis 
ao compartilhar os papéis e responsabilidades conjugais, em casa e no trabalho, na criação de sua 
família, sua importância nesse processo são complementares. As crianças precisam ver essa partilha e 
complementaridade como normal e saudável e descobrir e apreciar a dignidade de sua mãe e de seu 
pai, devem ter bons exemplos como nos santos, mas às vezes os santos estão distantes, então os heróis 
da história são os pais, mesmo que imperfeitos. A vida familiar e conjugal é sustentada por uma boa 
comunicação que deve ser aberta e eficiente, principalmente na definição dos papéis que cada um deve 
desempenhar, conversando sobre as expectativas e planos de vida. A tecnologia nos dá uma ilusão de 
superioridade e de sermos autossuficientes, tudo podemos conseguir com um smartfone conectado, de 
uma receita, um mapa, um encontro com minha futura esposa que ainda nem conheço. Para as famílias 
o mais importante é dar uma educação em casa, no mundo real e não virtual. A capacidade de se 
relacionar, de compartilhar, de respeitar, de amar se aprende na família e no mundo real. Antes toda 
autoridade na família passava pelos pais, mas agora a tecnologia deixa as crianças mais independentes. 
Os pais devem estar preocupados com o mundo virtual dos filhos, conhecer quem entra 
silenciosamente em suas casas na madrugada enquanto todos dormem. O papel missionário das 
famílias também foi destacado, principalmente porque são elas mesmas as maiores beneficiárias. A 
Igreja é um bom local para casar-se, mas também para permanecer casado, é onde se batiza os filhos 
e se cria e educa os filhos. Os casais devem ajudar na formação de outros casais e os que estão em 
crise, o braço das famílias é muito mais longo que dos presbíteros, as famílias estão inseridas em todos 
os locais da sociedade. E assim, queridos amigos equipistas, terminamos aqui nossa contribuição de 
trazer para vocês o conteúdo do Encontro Mundial das Famílias 2018. A coletânea de todo esse 
material, está disponível no site do Movimento na aba do acervo de formação 



(https://www.ens.org.br/novo/acervo-de-formacao). Um forte e carinhoso abraço, contem com nossas 
orações. 
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