
A LÓGICA DA COMPLEMENTARIDADE: POR QUE MÃES E PAIS SÃO IMPORTANTES  
 
A lógica da complementaridade não deve ser reduzida a uma discussão acadêmica estreita sobre os 
papéis de gênero. A palavra "complementaridade" no contexto do casamento e da vida familiar é 
algumas vezes usada como um rótulo que separa e até distorce o que deveria ser uma relação saudável 
e equilibrada. O relacionamento conjugal é uma realidade dinâmica e complexa, cheia de 
possibilidades de usar os dons de cada pessoa para viver juntos o seu projeto de vida. Em Amoris 
Laetitia, o Santo Padre afirma que, seja homem ou mulher, somos formados não apenas por nossa 
constituição biológica e genética, mas por nossa história familiar, nossa cultura, educação e 
experiência. Mas ele diz firmemente que não podemos separar ou ignorar o biológico masculino e 
feminino da obra de criação de Deus. Isso vem antes de qualquer uma das nossas experiências e 
decisões como homem e mulher. Nós só temos que olhar ao redor e ver: mães e pais estão exercendo 
liderança, mostrando ternura? Esposa e marido, mãe e pai, são flexíveis e adaptáveis ao compartilhar 
os papéis e responsabilidades de suas vidas juntos, em casa e no trabalho, na criação de sua família? 
As crianças precisam ver essa partilha ou complementaridade como normal e saudável e descobrir e 
apreciar a dignidade de sua mãe e de seu pai, no que o Papa Francisco chama de reciprocidade genuína, 
que cresce em seu projeto de casamento ao longo da vida pessoal e familiar. Assim, em vez de focar 
nos papéis de gênero estritamente definidos, o Santo Padre nos convida a focar no crescimento da 
identidade do casal e da família, a célula básica da sociedade humana, e as qualidades essenciais de 
ser marido e mulher, mãe e pai em seu projeto particular, em que cada cônjuge é o meio de Deus de 
ajudar o outro a amadurecer. Podemos dizer que a maior missão de duas pessoas apaixonadas é 
ajudar-se mutuamente a tornar-se, respectivamente, mais um homem e mais uma mulher? Promover 
o crescimento significa ajudar uma pessoa a moldar sua própria identidade. (AL, 221). A própria 
natureza de Deus é revelada no relacionamento complementar ao longo da vida, fiel e fecundo de um 
homem e uma mulher. No plano de Deus, homens e mulheres são chamados a se relacionar para se 
comunicar pela palavra, olhar e tocar. A comunicação está no cerne de um relacionamento conjugal e, 
por meio de uma comunicação aberta e vulnerável, o casal define os papéis que deve desempenhar, 
baseando-se, em parte, na experiência dos papéis desempenhados pelos pais e decidindo o que será 
mais importante. Depois de uma criança ter nascido ou adotada na família, o casal deve decidir por si 
o que funciona melhor para sua família, a fim de viver a missão dada por Deus. É através desta 
comunicação, deste diálogo e de um compromisso ao longo da vida, que o homem e a mulher se tornam 
uma comunhão de pessoas através das quais a imagem de Deus é vista. A comunicação é uma arte 
aprendida em momentos de paz para ser praticada em momentos de dificuldade. Os cônjuges precisam 
de ajuda para descobrir seus pensamentos e sentimentos mais profundos e expressá-los. (AL, 234). 
As crianças precisam saber e experimentar que são amadas incondicionalmente e têm o direito de 
receber esse amor de uma mãe e de um pai - "ambos são necessários para o desenvolvimento integral 
e harmonioso de uma criança ... e cada um dos cônjuges contribui de maneira distinta para a 
educação. Respeitar a dignidade de uma criança significa afirmar sua necessidade e direito natural 
de ter mãe e pai (AL, 172). A segurança e a pertença que vem de ser amado é absolutamente 
fundamental para capacidade da criança de formar fortes e amorosas relações recíprocas como adultos. 
Em todo contexto, as diferenças entre a mãe e o pai, suas personalidades, dons e habilidades são 
importantes e elas decidirão o que funciona melhor na realidade de suas vidas compartilhadas. No 
entanto, é a fecundidade de sua vida relacional como pais que é de maior importância. A ternura e 
compaixão que eles experimentam os ajuda a crescer em confiança e autoestima, e vê o mundo como 
um lugar bom e acolhedor. Pode haver flexibilidade de papéis e responsabilidades dependendo das 
circunstâncias concretas de cada família em particular, mas a presença clara de ambos, feminino e 
masculino, cria o ambiente mais adequado para o crescimento da criança. (AL, 175). A vida familiar 
é uma esfera da graça; é um lugar onde Deus escolheu e continua a escolher revelar seu amor. A vida 
cotidiana de toda família cristã incorpora em si mesma a vida e a adoração da Igreja, dando vida e 
cuidando da vida. Todas as perguntas sobre casamento, pais e relacionamentos se resumem à questão: 
Existe amor vivo aqui? Não é o que somos ou quem somos, mas como nos relacionamos uns com os 
outros que importa. Todo casamento é uma espécie de história da salvação, que desde o começo frágil 



e graças ao dom de Deus e uma resposta criativa e generosa de nossa parte, cresce com o tempo em 
algo precioso e duradouro (AL, 221). Papa Francisco afirma que uma das tarefas mais importantes 
dos pais é a provisão dessa 'educação e esperança'.  
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