
AJUDANDO NA PREPARAÇÃO DO CASAMENTO SOB A LUZ DO AMORIS LAETITIA 
 
Cada um de nós têm as suas experiências e temos nossas histórias onde Deus certamente ajudou 
conduzindo para um precioso caminho. Papa Francisco tem uma maneira especial de falar, isso se 
chama de santidade. Eu gosto de contemplar a santidade no povo de Deus. Homens e mulheres se 
suportando no caminho, nas dificuldades. Essa santidade é conduzida pelo Espírito Santo. Sob a luz 
do Amoris laetitia temos algumas pistas sobre essa santidade, essa esperança que Francisco fala e nos 
conduz ao futuro. O melhor caminho para o futuro é viver bem no presente de forma que é necessário 
ajuda na preparação do casamento e no início da vida conjugal. O que o temos a oferecer em especial? 
Temos guias para a preparação do casamento. É uma expressão de boas-vindas e esperança, não um 
momento de lição, isso não basta, não é realista. O casamento está ficando espetacular, custoso, 
incentivado por uma indústria criada em torno desse momento. Precisamos utilizar a língua correta 
para atingir o público jovem. Temos que reconhecer também que poucos possuem um desejo para o 
casamento. Achando a língua correta ajudamos a descobrir a verdadeira vocação desses jovens casais. 
E língua correta é a boa comunicação. Podemos perguntar como sabem se ele ou ela foi mesmo feito 
para você. A resposta está na comunicação, conversando sobre as expectativas e planos de vida para 
basear uma união em boas fundações. Saber se estão abertos para a fecundidade, para formar uma 
família juntos, sendo essa uma decisão do casal. Na preparação do casamento deve-se falar do presente 
da sexualidade. Temos uma maneira cristã de considerar o nosso corpo, esse é meu corpo que dou a 
você, esse é o centro do entendimento que deve ser passado na preparação do casamento. Vocês 
expressam o amor de maneira que podem perdoar diariamente? 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. A preparação para a liturgia do casamento é fundamental, a cerimônia deve ser apresentada 
com seu significado. Tudo que se espera do casamento está na liturgia, o compromisso, fidelidade, 
indissolubilidade. A preparação para o casamento passa pela pergunta se estarão prontos para amar e 
proteger sua família nas dificuldades, mesmo na tentação. A boa comunicação ajuda a esclarecer 
também outras questões. Estão preparados para filhos? Estão preparados para a doença? Tudo que 
tenho te dou e compartilho com você. Apenas dessa forma o casamento se torna sacramental, a maneira 
de Deus atuar na vida do casal. 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. Todos os casamentos são 
difíceis. Pense na paróquia como um meio de suporte para ajudar o casamento. A paróquia precisa 
suportar os casais mostrando respeitando, respondendo perguntas, dando suporte pastoral. A 
misericórdia de Deus, como o Papa Francisco nós diz, é a forma que Deus toma quando tem que ver a 
realidade de nossa vida. Isso é que temos de Deus, santidade é o seu negócio. Tenham certeza que 
Deus está com vocês nessa caminhada. 
 
Obs.: Amigos equipistas, gostaríamos de recordar o apreço que Padre Caffarel sempre teve com a 
atuação dos casais equipistas na assistência e preparação ao casamento e acompanhamento dos jovens 
casais. 
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