
PAPA FRANCISCO E O EVANGELHO DA FAMÍLIA: O QUE JESUS CRISTO ESTÁ 
DIZENDO (Amoris laetitia) 

 
Existem muitas regras na vida, em todas as partes da vida, mas nem todas são justas como a escravidão. 
O Amoris laetitia propõe uma abordagem para nos aproximarmos de Deus. Como? Pela oração e ascese 
das virtudes. A família é o lugar de formar as virtudes pela comparação da vida com ideias, incentivos, 
esforço, exemplos, reflexões e também lugar de oração. Não é um simples fato de aprender as regras, 
mas de vivê-las. As virtudes nos levam a aprender as regras e vivê-las nos fazem livres. Quando as 
virtudes estão em nós podemos tomar nossas decisões sozinhos, sem elas não estamos preparados para 
viver o mundo. A virtude nos conforma e constrói para sermos livres. Não se trata de tomar decisões 
ou ser como quer, faço o que quero, isso é uma escravidão do ter, do querer e do poder. Quando digo 
que Cristo vive em mim, é porque eu quero, isso é liberdade. As virtudes devem ser passadas aos filhos 
pelos pais na família, essa é a escola de virtudes. Aprender qualquer coisa envolve uma série de 
correções, crianças que são amavelmente corrigidas se sentem acolhidas pelo amor dos pais, não 
corrigir não produz virtudes nas crianças. Meu desejo se torna a base da nossa convivência, não há 
uma direção correta a seguir. Muitas crianças crescem sabendo os seus direitos, mas não suas 
responsabilidades. As crianças 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 família é a primeira escola 
dos valores humanos onde se aprende o valor da liberdade. Se a família quebrar, a escola das virtudes 
também quebra, e assim a sociedade. 
 
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 deveriam estar preocupados com o mundo virtual dos filhos, 
conhecer quem entra silenciosamente em suas casas na madrugada enquanto todos dormem.  
 
A educação sexual é importante e temos que nos apoiar nos avanços da tecnologia e medicina para 
aprender mais sobre isso. Mas deve ser ensinada primeiro no amor. Amar é desejar o melhor para o 
próximo, não é sentimento pelo outro e não por si mesmo. Amar é uma atitude, é uma expressão para 
o próximo, doação do seu corpo para o prazer e felicidade do companheiro, isso se aprende na família. 
Não se deve permitir que alguém seja objeto de atração sexual e nem use isso para tirar vantagem. Não 
se deve aprisionar ninguém com o intuito de proteção, as pessoas são feitas para o mundo, aí entra 
novamente a vida das virtudes, inclusive na vida sexual. Aprender a entender a linguagem do corpo é 
doar se, a linguagem do amor é a mais antiga do mundo. Nós somos inteiramente livres, essa é uma 
cultura comum hoje. Se todos pensarem assim a mundo se tornará, como está, uma grande bagunça. 
Nós temos o absoluto poder sobre o nosso corpo, mas não podemos colocá-lo acima do poder da 
criação. Outro desafio é a diferença de gêneros de homens e mulheres na sociedade. Somos criaturas 
e temos a vida como presente, não podemos ser reinventados sempre. Meu pequeno projeto de 
liberdade e não pode estar acima do bem-estar de todos, existe um poder maior acima de tudo que não 
pode ser desrespeitado.  
 
O casamento cristão é realizado na doação do amor entre um homem e mulher abertos para a procriação 
e educação dos filhos. A família também é uma escola de santidade. O poder pode estar na nas armas, 
ou estar no amor. O poder de Jesus está no amor. O que você faz quando alguém não vive isso, excluir? 
Temos que ter a sensibilidade pastoral. A geração de Francisco tem a misericórdia. O templo pode ser 
pensado como o local de adoração, mas o templo é o local onde Deus trabalha e se faz presente, no 
casamento, nas pessoas. Uma família é forte quando junta procura o amor de Deus que fortalece o 



interpessoal. Isso não permite que haja o instinto de processão no amor, pois sabemos que pertencemos 
a Deus. Não somos donos de ninguém, nem de nossos filhos, mas temos a responsabilidade de prepará-
los para a vida.  
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