
BEM ESTAR DA FAMÍLIA É DECISIVO PARA O FUTURO DO MUNDO 
 
O círculo da família é uma conexão de amor e alegria e é importante para a Igreja e para 
o mundo. A ligação do Pai, do Filho e do Espírito Santo é feita pelo amor. Papa Francisco 
fala de um amor que gera uma revolução de tendências, do círculo de amor protegendo a 
vida. O amor conecta a vida, desde um embrião humano até o cuidado com a casa comum. 
O amor nos conecta com a fé e com o amor de Deus. Na família é onde aprendemos o 
que é amor e aprendemos a amar, aprendermos o respeito entre gerações, aprendemos a 
nos doar, aprendemos a rezar, somos catequisados. Na família o amor se multiplica. A 
família é a Igreja doméstica e a Igreja é comunhão de fé e vida. A Igreja deve ensinar seu 
rebanho, assim como o pai e mãe devem ensinar seus filhos. Na família também 
descobrimos como podemos estar conectados com a sociedade, aprendemos a viver em 
sociedade. A família é a primeira e fundamental célula da sociedade. O futuro do mundo 
e da Igreja passa pela família. O evangelho da família nasce quando Deus enviou seu filho 
para o seio de uma família que o aceitou, que o criou e ensinou, uma família que começou 
pela união de um homem e de uma mulher. Alguns cristãos fazem pressão para que Igreja 
aceite certos conceitos, como o aborto, acusam a Igreja de ser excludente. Temos o 
desafio de comunicar a esses cristãos claramente a alegria da família criada por Deus, 
pelo seu amor. Sem amor não há conexão, a família se desfaz. Nós proclamamos o 
evangelho da família porque acreditamos e vivemos em família e isso nem sempre é fácil 
de comunicar, mas depende de todos nós. Ainda existem em muitos lugares casamentos 
arranjados, casamento sem compromissos, e multimaritais. Isso fere o princípio de amor 
no círculo da família. Temos que promover debates sobre o futuro da família no mundo, 
o futuro das famílias, são as famílias que devem tomar essa missão. Os escândalos dos 
abusos na Igreja ofuscam a boa nova do evangelho da família de forma que o testemunho 
e atuação do leigo cristão nesse momento é essencial. A família merece uma especial 
atenção dos governantes pois são responsáveis pela educação e bem-estar da sociedade, 
temos que exigir isso. Acreditamos que o instituto da família suporta e ajuda a sociedade, 
e é mais que uma unidade econômica, é um espaço para crescimento e ensino. Todos os 
exemplos que temos na família de perdão, ética, convivência, abnegação, aprendizado, 
amor ajudam a criar uma sociedade humanizada e menos cruel. O círculo do Deus da vida 
e do amor se constrói na família.  
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