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APRESENTAÇÃO 

O Encontro de Lourdes abriu-nos a perspectiva de refletirmos sobre 
a prioridade 2006 I 2012: Equipes de Nossa Senhora, comunidades 
de casais, reflexos do amor de Cristo. Ofereceu-nos como ponto de 
partida, a (re)tomada do estudo da pedagogia das ENS, em toda a 
sua amplitude, no tema Espiritualidade Conjugal e os Compromissos 
nas ENS. 

Em 2008, com o tema Testemunhas a serviço dos casais, ire
mos enfrentar um "novo" desafio. Seremos colocados diante da ne
cessidade de sermos presença de Cristo na Igreja e no mundo como 
testemunhas do casamento cristão. Teremos ao nosso alcance, algu
mas alternativas de respostas às necessidades dos casais de hoje. O 
tema ajudar-nos-á a discernir, de maneira objetiva, o fato de sermos 
membros de uma comunidade cristã de casais, reflexos do amor de 
Cristo, portanto, destinadas a viver a plenitude do mandamento do 
amor. 

Sabemos que não existe amor a Jesus, nem vida sob a sua influência, 
onde esta não desemboca no compromisso com os outros. Jesus con
vida-nos a sermos semelhantes a Ele no seu amor sem limites."Como 
eu vos amei, amai-vos também uns aos outros" (Jo 13, 34b). O amor 
é o fundamento de toda a vida cristã. O amor aos outros é a prova do 
amor Deus no homem e, nas comunidades cristãs, ele haverá de ser 
visível. 

O mandamento do amor é também o fundamento da missão. Comu
nidade cristã e missão não são duas coisas distintas e inseparáveis. 
O mesmo ocorre com a comunidade conjugal. Onde há comunidade 
de amor mútuo, há vida, há solidariedade amorosa e haverá também 
missão, pois ela nasce da experiência de vida. Nesse sentido, o casal 
participa da função apostólica da Igreja tanto no âmbito do seu pró
prio lar, como no âmbito da comunidade eclesial e do mundo. 

Como deve ser a presença dos casais equipistas e I ou das Equipes na 
difusão da doutrina cristã do casamento e na ajuda aos casais dian
te da realidade atual? Essas inquietações já acompanhavam o Padre 
Caffarel em 1970, por ocasião do Encontro Internacional de Roma, 
onde se manifestou acerca da missão das Equipes: 

'~cabava de compreender que essa vocação das Equipes, tal como a vejo 
hoje, está admiravelmente na linha do esforço no qual perseveramos nestes 
trinta anos." ... no decurso deste longo período, procuramos, de um lado, 
o pensamento de Deus sobre o amor e o casamento; de outro lado, a sua 
tradução na existência cotidiana do casal; tinhamos razão ... o que nos es
capou é que essa pesquisa não era somente orientada para a santificação, o 
desabrochar, a irradiação de nossos lares, mas também para este testemu
nho que devem dar do Deus vivo, ante um mundo que o ateísmo invade." 
(Responsabilidade das ENS. In: CAFFAREL, Henri. A missão do casal 
cristão. São Paulo, Loyola,1990. p.119) 



O tema de 2008 trará uma novidade em relação aos anteriores. Os 
capítulos ímpares e pares apresentam enfoques distintos. Naqueles 
(capítulos ímpares), os conteúdos analisam realidades do "mundo" 
hoje. Entre eles: a análise da diversidade cultural do mundo atual, as 
características das relações interpessoais, a escassa preparação dos 
casais para o matrimônio e as características das relações dos casais 
nos dias atuais. 

Já os capítulos pares sugerem explicações e respostas às situações 
descritas no capítulo ímpar que o antecede. Abordam, entre outras 
coisas: a construção do Reino de Deus, as relações interpessoais a 
exemplo de Cristo, a preparação dos casais para o matrimônio. O 
coroamento dos estudos ocorre no capítulo 8°, que trata especifica
mente dos Casais das ENS, como missionários do Matrimônio. 

Como o tema de 2008 vem ao encontro das aspirações dos bispos da 
América, expressas no Documento de Aparecida, encerramos com 
palavras dos nossos pastores, diriçidas a todos nós, discípulos mis
sionários de Cristo, incitando-nos a ação evangelizadora da Igreja. 

"Conhecer a Jesus Cristo pela fé é nossa alegria; segui-lo é uma gra
ça, e transmitir este tesouro aos demais é uma tarefa que o Senhor 
nos confiou ao nos chamar e nos escolher." (18). 

Que Nossa Senhora, Mãe de Deus e padroeira das ENS, ajude-nos a 
manter vivas as atitudes de serviço e gratuidade próprias do ministé
rio conjugal, na fidelidade a graça da origem das ENS e na compre
ensão das necessidades do nosso tempo. 

Equipe da Super-Região 
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fiou ao nos chamar e nos es
colher." 



lNTRODUÇÃO 

Os temas de estudo propostos para os três anos após o Encontro In
ternacional de Lourdes de 2006, cujo foco foi «Equipes de Nossa 
Senhora, comunidades vivas de casais, reflexos do amor de Cristo», 
desenvolvem as orientações dadas por ocasião desse encontro. 

Neste tema, procuraremos aprofundar a proposta, «Reflexos do 
amor de Cristo», refletindo sobre a missão dos casais das ENS como 
testemunhas do casamento cristão na Igreja e no mundo. Por esse 
motivo foi o tema intitulado «Testemunhas a serviço dos casais». 

Para o estudo deste tema está sendo proposto o método indutivo de 
trabalho, pelo qual iniciaremos a reflexão a partir de alguns aspec
tos negativos da realidade cultural em que estamos inseridos e que 
afetam mais diretamente a vida dos casais cristãos para, em seguida, 
refletir sobre o «dever de ser e agir» à luz do Espírito de Cristo. Não 
se trata de ignorar os aspectos positivos da cultura de nossos dias. 
Se nos propomos refletir sobre o que é negativo é para abordar com 
critérios evangélicos os problemas mais comuns que os casais en
frentam hoje em dia. 

O tema é constituído por oito capítulos: os capítulos ímpares têm por 
objeto a análise da realidade e os capítulos pares o «dever de ser e 
agir». Para tirar o maior proveito desse estudo, sugerimos que seja 
feito no início de cada mês, pois deixá-lo para logo antes da reunião 
reduz as possibilidades de reflexão e aplicação na vida. 

Cada capítulo do tema compreende vários momentos da reunião: 

• pistas de reflexão sobre o tema, 
• um texto para meditação sempre relacionado com o tema, 
• perguntas para facilitar o diálogo ou o «dever de sentar-se», 
• sugestões para a «regra de vida», 
• um convite concreto para trazerem as suas próprias idéias e 

reflexões, para serem debatidas na reunião da equipe, 
um texto litúrgico para concluir a reunião, 

Esperamos que os temas apresentados sejam úteis para aprofundar 
as ori,entações dadas para os anos que seguem o Encontro de Lour
des. E nosso desejo que sejam estudados e aprofundados por todos 
os membros das equipes no mundo inteiro. 

A Equipe Responsável Internacional - ERI. 
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• 

• 

Você vale pelo que VQGê tem e não 
pelo que voce e. 

Você vale alguma Goisa, se for útil 
ou produtivo. 

9}e em. dia, nqda é absolu.to, tudo 
e relatzvo, tudo pode mudar. 

• Por um lado, há questÕefi relativas 
a Deus, e por outro, aos homens. 

• Nada tem sentid9, 1Jada é para 
sempre, tudo e nausea. 

• Se. uma mulher nãp gntrar, como 
mulher, en:z_ competzçao com q ho

mem em tod9s os campos, ela e uma 
;racassaáa. 



Primeira reunião 

ANÁLISE DA REALIDADE CULTURAL 
DO MUNDO DE HOJE 

É evidente que em qualquer cultura há elementos positivos e 
negativos, dependendo do ângulo pelo qual é analisada. Para 
nós, cristãos, há somente um parâmetro de análise, o Evange
lho de Jesus Cristo. 

Como é impossível, num espaço tão limitado, desenvolver 
uma análise completa da realidade cultural do mundo de hoje, 
evocaremos somente algumas correntes negativas de pen
samento que impregnam com força cada vez maior o nosso 
mundo ocidental. Essas correntes estão em nítida contradição 
com os valores evangélicos e afetam a estabilidade das nossas 
famílias cristãs. 

A. PREPARAÇÃO DO TEMA 
PESSOALMENTE E EM CASAL 

Algumas pistas para ajudar na reflexão do tema: 

1. Corrente materialista 

«Você vale pelo que você tem e não pelo que você é», eis a 
mensagem enviada pela mídia. É mais importante, hoje, pos
suir coisas que ser pessoas. A sociedade de consumo nos ma
nipula ao criar novas e crescentes necessidades para nós; não 
basta mais ter uma televisão, é preciso ter o último modelo, o 
carro do ano, e assim por diante. 

Da mesma maneira se impõem as modas e os protótipos de 
comportamento: para a mulher moderna é mais importante 
ganhar dinheiro do que cuidar de seus filhos. As moças se pre
ocupam mais com a aparência física do que com sua formação 
intelectual. 

2. Corrente utilitarista 

«Você vale alguma coisa, se for útil ou _produtivo». O fazer 
predomina sobre o ser. A mídia e a sociedade de consumo nos 
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enfiam na cabeça que é útil aquele que produz e, pior ainda, 
que aquele que não produz não serve para nada; esquecem-se 
de que estão falando de seres humanos e não de máquinas. 

• As crianças malformadas não servem para nada > aborto 
• Os idosos não servem para nada > eutanásia 
• Os indigentes não servem para nada > limpeza social 

Os detentos não servem para nada > cárceres e não 
centros de reeducação. 

Uma mulher que permanece no lar é «improdutiva» -por isso 
as mulheres são consideradas e se consideram a si mesmas 
como inúteis, como não fazendo nada, quando, na verdade, 
são educadoras, psicólogas, contadoras, motoristas, costurei
ras, floristas. O modelo da mulher ideal, segundo os meios de 
comunicação, é o da executiva esbelta, delgada, bonita, sem 
filhos. Pelo contrário, a dona de casa é vista como gorda, de
sarrumada, cabelo preso num lenço e o rosto cansado. 

A mensagem que a sociedade de consumo nos manda e que 
recebemos é «Se você não trabalha e não produz, você não 
vale nada». Não nos _preocupemos tanto com «O que vamos 
deixar aos nossos filhos», mas sim com «que tipo de filhos 
vamos deixar à nossa sociedade». Vale a pena pensar qual o 
sinal que estamos legando à nossa sociedade. 
Julian Marias, renomado intelectual espanhol, disse numa 
entrevista que o trabalho mais importante de sua vida foi re
alizado por sua mulher, já que, enquanto ele produzia livros, 
ela produzia pessoas. 

3· Corrente hedonista 

«Do grego <hedone>(prazer). Doutrina ética segundo a qual 
o único bem é o prazer e o único mal a dor. Em conseqüên
cia, situa afelicidade humana no prazer. O hedonismo não 
consiste em afirmar que o prazer é um bem, desde que isto 
já tenha sido aceito por outras doutrinas bastante afastadas 
do hedonismo, mas sim em considerar que o prazer é o úni
co e supremo bem. O termo «hedonismo» pode ser tomado 
em dois sentidos, um amplo e outro restrito. No primeiro, o 
hedonismo corresponde a uma teoria ética de.grand~ ampli
tude em que a palavra «prazer» tem um sentido mazs vasto, 
abraçando tanto o prazer como a utilidade: nesse sentido 
o utilitarismo se encaixa no hedonismo. Num sentido mais 
restrito, o hedonismo se diferencia do utilitarismo, funda
mentalmente, pelo fato do primeiro colocar o bem no prazer 
individual, enquanto o segundo afirma como bem supremo o 
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prazer, o bem-estar e a utilidade da sociedade». (C. J. Pinto 
de Oliveira) 

«Você tem valor na medida em que se sente bem, ou em que 
me faz feliz.» 

Dizia-se, antes: «Penso, logo existo». Diz-se hoje:«Sinto, logo 
existo». Tudo o que provoca prazer é bom, e o que não o pro
voca é ruim. O hedonista é alérgico ao sacrifício e ao compro
misso e é por isso que hoje não há mais casamentos, mas sim 
uma confusão entre amigos e casados. Ao que parece, trata-se 
de ter todos os direitos dos casados sem nenhum compromis
so ou obrigação, porque estes assustam. 

Para a maioria dos jovens, os valores mais importantes são o 
lazer e a beleza; impõe-se a cultura da imagem, é a aparência 
que vale, e é por isso que a maioria das moças atuais querem 
ser delgadas e atraentes. Aumentam sem cessar os casos de 
bulimia e anorexia. 

É a ct;ltura do parecer, é preciso parecer jovem, atraente, bo
nito. E, ademais, a cultura do micro-ondas,, é preciso ter tudo, 
já, ainda que o que se obtém seja efêmero. E a cultura do des
cartável, as coisas são feitas para durar pouco, ser utilizadas 
e depois jogadas fora. É a cultura da facilidade, tudo aquilo 
que não requer esforço, tudo o que não cansa, o dinheiro fácil, 
tudo isso é sempre bem-vindo; caso surjam problemas nas re
lações sentimentais, é preciso interrompê-las imediatamente. 

Os jovens de hoje consideram o amor como sendo um mero 
sentimento; afirmam antes de se casar que, se a relação não 
for boa, basta separar-se, em vez de dizer vamos nos esforçar 
para que dê certo. Paradoxalmente, os jovens que mostram 
tenacidade e perseverança para ter sucesso em seus estudos 
dão-se rapidamente por vencidos quando se trata de lutar por 
suas uniões afetivas. 40% dos casais que se divorciam alegam 
que é porque não há mais química entre eles. O argumento 
mais freqüente é que não há compatibilidade entre os dois, 
mas a verdade é que o amor se constrói aos poucos, dia-a-dia. 
Da mesma forma, a maternidade tem pouco lugar no mun
do hedonista, porque implica em sacrifícios, perda da estética 
corporal, talvez mesmo abandono do trabalho. 

4· Corrente do relativismo 

«Hoje em dia, nada é absoluto, tudo é relativo, tudo pode 
mudar. Essa mesa não é por si mesma uma mesa, mas sim 
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porque a entendo como tal. A minha verdade me pertence, os 
qemais devem respeitá-la, ser tolerantes.» 
E difícil falar de valores universais; a moral se define em ÍlL 
ção do número dos que concordam ou discordam a respeito 'le 
alguma coisa. Por exemplo, quantos concordam com o atJr
to? A maioria? Então, segundo este critério, a vida não é um 
valor absoluto; é preciso aprovar o aborto porque assim pensa 
a maioria! 

Fala-se da paridade dos sexos ou da igualdade entre o homem 
e a mulher. Diz-se que ser homem ou mulher não é algo de 
estrutural, mas sim que se aprende, que é cultural. Portanto, a 
inclinação sexual é algo que se escolhe. Dos dois sexos, mascu
lino e feminino, com suas inclinações respectivas, passou-se a 
três inclinações sexuais, a saber: 

• heterossexual 
• homossexual ou lésbica 
• bissexual ou andrógina. 

Peter Kreeft' conta que um dia, durante o seu curso de ética, 
um aluno interrompeu-o dizendo que a moral era algo de re
lativo, e que, como professor, ele não tinha o direito de impor 
os seu valores. 
Ora bem, - respondeu Kreeft - aproveitando para iniciar um 
debate sobre a questão -vou aplicar à classe os seus valores e 
não os meus. Você diz que não há valores absolutos e que os 
valores morais são subjetivos e relativos. E já que as minhas 
idéias pessoais são um pouco singulares em alguns aspectos, 
a partir de agora vou aplicar a seguinte norma: de hoje em 
diante, todas as alunas estão suspensas. 
O aluno ficou surpreso e protestou, dizendo que isso não era 
justo. 
Kreeft então lhe perguntou: O que significa para você ser jus
to? Pois, se a justiça for somente o meu valor ou o seu valor, 
então não há autoridade alguma comum a nós dois. Conse
qüentemente, eu não tenho o direito de impor-lhe o meu sen
tido de justiça, mas também você não tem o direito de impor
me o seu. 
Portanto, se houver um valor universal chamado «justiça» 
que prevalece sobre nós, você poderá apelar para ele para jul
gar injusto o fato de eu suspender todas as alunas. Se, porém, 
não existem valores absolutos e objetivos acima de nós, você 
só poderá dizer que os seus valores subjetivos são diferentes 

1- Ver: www.encuentra.com 
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dos meus, e nada mais. Contudo, - continuou Kreeft - você 
não diz que não aprova o que eu faço, mas sim, que é injusto. 
Isso quer dizer que quando você chega à prática, aí sim, você 
acredita em valores absolutos. 

5· Corrente secularista 

Por um lado, há questões relativas a Deus, e por outro, aos 
homens. São duas linhas paralelas que nunca se encontram. 
Muitos consideram a religião como algo arcaico, oposto ao 
modernismo. Não cabe à família moderna educar na fé; a ri
gor, pode-se deixar esta opção à escola, mas nesse caso, te
remos uma religião «fragmentada», porque não é vivida em 
casa. 

6. Corrente niilista: (Niilismo, «nadaismo2 » ) 

Nada tem sentido, nada é para sempre, tudo é náusea. Esta 
forma de pensamento introduziu na nossa cultura a lei do pelo 
menos. «Ainda menina, ela teve relações sexuais, mas, pelo 
menos, não ficou grávida.» 

Niilismo é uma palavra que provém do latim "nihil", que sig
nifica "nada". Não se trata aqui de construções filosóficas 
como as de Nietzsche, Heidegger ou Sartre, que mereceriam 
um estudo mais especializado, mas sim do niilismo materia
lista corrente. Milhões de pessoas não são niilistas, mas ou
tros milhões o são, de forma mais ou menos explícita, porque 
pensam que, no fundo, o homem vem do nada e ao nada reto r
na. «Entre o nada e o nada há a matéria e nada mais». Essa 
crença é um vírus muito contagioso e é indispensável comba
tê-lo porque leva o homem a afundar-se num pessimismo ou 
num otimismo sem fundamento, ambos muito afastados da 
alegria profunda para a qual fomos criados; pelo contrário, o 
mergulha nas diferentes formas de violência que invadem o 
planeta: violência física, moral, verbal, psicológica, masoquis
ta, profissional, familiar, política, etc. 
O homem se comporta como acredita ser. E se ele crê ser um 
mero produto vindo da matéria e nada mais, ele desconhece 
a própria dignidade e a dos outros e, com certeza, atentará de 
alguma forma contra a sua própria dignidade ou a dignidade 

2- "O Nadaísmo (movimento poético colombiano nascido em 1958) é um conceito 
muito limitado, uma revolução contra forma e o conteúdo da ordem espiritual vigente 
na Colômbia. Para a juventude, é um estado esquizofrênico consciente entre a passivi
dade do espirito e a cultura" (Extraido do "manifesto Nadaista"). 
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dos outros. Por isso, coloca muitas es_peranças na possibilida
de de viver o maior tempo possível da maneira mais agradá
vel possível, haja o que houver: «comamos e bebamos, já que 
amanhã morreremos». 
Essa «filosofia» tão difundida é geralmente interpretada como 
uma negação da fé ou, pelo menos, como falta de fé. Crer que 
há algo mais além da matéria e do tempo seria uma posição 
pouco científica, gratuita, própria de épocas passadas, carac
terística do homem ingênuo, imaturo, supersticioso, etc. (An
tonio Orozco Delclós3 ) 

7· Corrente da «Super-Mulher» 

Se uma mulher não entrar, como mulher, em competição com 
o homem em todos os campos, ela é uma fracassada. Antiga
mente, os papéis eram claramente definidos: 6 homem era o 
provedor, aquele que assegurava o sustento, era o que «re
solvia tudo» (o super-homem). Já a mulher organizava o lar 
e cuidava dos filhos. Hoje em dia, a mulher continua a cuidar 
dos filhos e do lar, mas também contribui para o seu sustento, 
quando não é ela que o assegura. E é capaz de fazê-lo porque 
está plenamente demonstrado que na mulher os dois hemisfé
rios cerebrais funcionam simultaneamente, enquanto no ho
mem fl!ncionam de forma alternativa, primeiro um, depois o 
outro. E por isso que a mulher pode ao mesmo tempo guiar o 
seu carro, passar batom, falar pelo celular e acalmar a crian
ça que chora no banco traseiro. Em compensação, o marido, 
ao assistir a uma partida de futebol, não consegue responder 
a uma pergunta, porque a sua atenção está concentrada no 
jogo. 

Não podemos e não queremos voltar aos tempos antigos (do 
super-homem). É muito bom que a mulher aprimore a sua 
cultura e traga à sociedade os seus conhecimentos, que se rea
lize profissionalmente. O que não é bom, é que a mulher aban
done o seu mundo próprio e se adapte totalmente ao mundo 
masculino do trabalho, imitando o seu estilo na vida pública e 
no mundo político, deixando de contribuir com a sua nature
za, o seu gênio feminino. 

3- Sacerdote espanhol, fundador e presidente de Arvo Comunicacion e Arvonet 
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B. TEXTO BÍBUCO PARA A MEDITAÇÃO 

O texto a seguir, da Carta de São Paulo aos Efésios, ajudará a 
nossa reflexão pessoal e em casal, e poderá também ser utili
zado na reunião da equipe. 

Carta de São Paulo aos Efésios 4, 11-15 

«É ele que concedeu a uns ser apóstolos, outros profetas, outros 
evangelistas, outros pastores e mestres, para aperfeiçoar os santos 
em vista do ministério, para a edificação do Corpo de Cristo, até que 
alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do 
Filho de Deus, o estado do Homem Perfeito, a medida da estatura 
da plenitude de Cristo. Assim, não seremos mais crianças, joguetes 
das ondas, agitadas por todo vento de doutrina, presos pelas arti
manhas dos homens e da sua astúcia que nos induz ao erro. Mas, se
guindo a verdade em amor, cresceremos em tudo em direção àquele 
que é a Cabeça, Cristo. » 

C. PERGUNTAS PARA O DIÁlOGO CONJUGAl, 
VISA~DO lEVAR O CASAl A REFLETIR SOBRE 
A PROPRIA REAUDADE NO MUNDO DE HOJE 

• Considerando a nossa situação atual, qual dessas 
tendências parece-nos marcar mais ou menos fortemente 
a nossa vida? 

• Qual delas pode marcar os nossos filhos? 
• Como podemos neutralizá-las e introduzir valores 

cristãos na nossa família? 

Anotemos as nossas conclusões para levá-las à equipe : 
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D. SUGESTÕES PARA.A REGRA DE VlDA 

A partir das conclusões que tiramos do estudo do tema, procu
remos reescrever a Regra de Vida que nos ajude a melhorar o 
nosso relacionamento com os outros. 

E. PARA TROCA DE 1DÉ1AS SOBRE O 
ESTUDO DO TEMA NA EQUIPE 

Cada casal pode contar à equipe de que maneira ele se vê mar
cado por essas várias correntes. Depois de ouvir todos os de
poimentos, a equipe pode chegar a conclusões sobre a melhor 
forma de evitar, na prática, os estragos que essas correntes 
podem trazer à nossa vida familiar. 

O Casal Responsável fará uma síntese das conclusões e todos 
os membros da equipe as anotarão para revê-las durante o 
mês e refletir sobre as mesmas. 

Principais Conclusões: 
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F. TEXTO PARA A ORAÇÃO liTÚRGICA 

O Cântico de Tobias* - Tb 13, 1b-9a; 10 

Nota: Este cântico foi composto por um israelita piedoso que vivia 
na diáspora. Ele é uma exortação à fidelidade diante das seduções 
dos costumes pagãos, mas também um convite à esperança diante 
do sofrimento ao qual foi submetido o povo de Deus. 

DEUS CASTlGA E SALVA 

Antifona: Por todas as suas obras, exaltai o Rei dos 
séculos! 

«Bendito seja Deus, que vive eternamente, 
e bendito o seu reino, que dura pelos séculos! 
Pois é ele que castiga e tem piedade, 
faz descer às profundezas dos infernos, 
e retira da grande Perdição: 
nada há que escape de sua mão. 

Celebrai-o, filhos de Israel, 
diante das nações! 
Porque vos dispersou entre elas, 
e aí vos mostrou sua grandeza. 

Exaltai-o na presença de todos os seres vivos, 
pois ele é nosso Senhor, 
ele é nosso Deus, 
ele é nosso Pai, 
ele é Deus por todos os séculos! 

Se ele vos castiga por vossas injustiças, 
terá compaixão de todos vós, 
e vos reunirá de todas as nações 
entre as quais vos dispersastes. 

* Tradução da Bíblia Jerusalém. 
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Se voltardes para ele, 
de todo o coração e com toda a vossa alma, 
para agir na verdade em sua presença, 
então ele se voltará para vós, 
e não mais vos ocultará a sua face. 

Considerai, pois, como vos tratou, 
dai-lhe graças com toda a vossa voz. 
Bendizei o Senhor de Justiça 
e exaltai o Rei dos séculos. 

Quanto a mim, eu o celebro 
na terra do meu exílio, 
publico sua força e sua grandeza 
à nação dos pecadores. 

Pecadores, voltai para ele, 
praticai a justiça em sua presença; 
quem sabe, ele vos será favorável 
e vos fará misericórdia! 

Eu exalto a meu Deus, 
minha alma louva o Rei do Céu 
e se alegra com a sua majestade. 
Que todos o aclamem e celebrem em Jerusalém! 

Jerusalém, cidade santa, 
Deus te castigou por causa das obras de teus filhos. 

Celebra o Senhor dignamente 
e bendize o Rei dos séculos, 
para que em ti o seu templo 
seja reerguido na alegria, 
e que em ti encha de júbilo todos os exilados, 
e que em ti mostre seu amor a todos os miseráveis, 
por toda as gerações que hão de vir.» 
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Segunda reunião 

A CONSTRUÇÃO DO REINO DO AMOR 

Analisamos no capítulo precedente a realidade do mundo atu
al, influenciado por algumas correntes de pensamento pró
prias à cultura ocidental. Procuraremos, no presente capítulo, 
analisar como podemos melhorar a ordem temporal, impreg
nando-a com o espírito evangélico. 

No Evangelho de São João, Jesus nos deixou o seu manda
mento novo: amar-nos uns aos outros como Ele nos amou. Se 
algum dia a humanidade viesse a praticar esse mandamento, 
nesse dia teríamos instaurado o Reino de Deus na Terra. 

Para ajudar a nossa reflexão, estudaremos alguns textos do 
Pe. Bartolomeo Sorge S.J.' sobre a civilização do amor. 

«A Igreja, sem dúvida, vive hoje um 'estado de purificação' -
afirma o Pe. Sorge - isto é, está num estado de pobreza, mino
ria e diáspora similar ao que viveram os apóstolos no início do 
cristianismo. Para a Igreja, entretanto, ser uma 'minoria' não 
é um mal: é a sua condição original; e aquele que se diz cristão 
deve sê-lo de verdade, de maneira autêntica e crível. Com efei
to, a Igreja 'pequeno rebanho' (Lc 12,32) não nasceu para ser 
massa, mas sim fermento. No entanto, à medida que foram 
passando os séculos, ela tendeu a tornar-se maioria, rica e po
derosa; contudo, o Espírito que a guia encarre~a-se de traze-la 
sempre de volta à pobreza e pureza de suas ongens.»2

• 

A. PREPARAÇÃO DO TEMA 
PESSOAlMENTE E EM CASAl 

Algumas pistas para ajudar na reflexão do tema: 

1. A missão própria da Igreja3: 

O Evangelho não foi escrito somente para um número reduzi-

1- SORGE, Bartolomeo. "Por uma civilização do amor". Quiriniana, terceira edição, 

Brescia, 1999. 
2- Ibid. pgs. 96 e 101. 

3- Ibid. pg. 13 e ss. 
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do de privilegiados que receberam o dom da fé. O Evangelho é 
uma mensagem destinada a todos os homens que venham so
bre a Terra, a cada homem e aos homens de todos os tempos. 
Com efeito, mediante a sua Palavra, Deus não somente nos 
revela o mistério de sua vida divina, como, ao mesmo tempo, 
«revela o homem a si mesmo»4, responde a todas as pergun
tas que fazemos todos, e que para nós são as mais importan
tes: por que a vida? por que a morte? por que o sofrimento? 
por que o mal, o ódio, as guerras? a história tem um sentido? 
qual? O que há depois da morte? Qual o verdadeiro bem do 
homem e da sociedade? 

Ora, a missão própria da Igreja é essencialmente a de procla
mar o Evangelho, isto é, a salvação e a redenção anunciadas 
por Cristo, mediante a comunicação da vida divina aos ho
mens. Trata-se, pois, de uma missão essencialmente reli_giosa, 
que «não é de ordem política, econômica ou social»s . E uma 
missão estritamente sobrenatural. Com efeito, a própria ori
gem da Igreja é sobrenatural e sobrenatural é o fim último que 
se propõe: a salvação eterna dos homens, «Um fim salvador e 
escatológico, o qual só se poderá atingir plenamente no outro 
mundo» 6• 

Essa natureza religiosa e sobrenatural da Igreja e de sua mis
são não só não a separa da história e das realidades temporais, 
como nela se encarna e se realiza. «0 Reino de Deus se realiza 
na história, na qual a contribuição do acontecimento não se 
limita a um elemento adicional a uma concepção do homem 
que já teria uma existência própria, independentemente do 
espaço e do tempo»7. 

Explica-se assim, por que « a obra da redenção de Cristo, en
quanto por sua natureza tem por fim a salvação dos homens, 
compreende também a restauração de toda a ordem temporal. 
Por isso, a missão da Igreja não é apenas trazer aos homens 
a mensagem de Cristo e a sua graça, mas também permear e 
aperfeiçoar a ordem das coisas temporais com o esptrito evan
gélico.»8. 

4- Gaudium et Spes 22. 

s- Ibid. 42. 

6- Ibid. 40. 
7- CHENU M.D., A doutrina social da Igreja: Origem e desenvolvimento (1891-1971), 
Queriniana, Brescia, 1982, p. 50. 
8- Apostolicam Actuositatem s. 
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2. Evangelho e cultura9 

Um primeiro aspecto que aproxima o nosso tempo das pri
meiras gerações cristãs é a predominância de uma cultura sem 
Deus que, sem exagero, pode ser definida como um «neopa
ganismo». Como no paganismo antigo, ela exalta os desvios 
morais, a violência, o dinheiro e o poder e, principalmente, 
demonstra com clareza a sua incapacidade de desenvolver 
uma sociedade humana mais feliz, livre e justa. Se é verdade 
que ela nos permitiu «ter» mais, é verdade também que ela 
nos condenou a «ser» menos. Precisamos reconhecer que o 
mundo moderno tende a romper as relações entre a cultura, a 
ética e a religião e a afastar as ideologias de massa da inspira
ção cristã. A razão distancia-se cada vez mais da fé e reivindica 
a sua autonomia em relação a Deus, ao mesmo tempo em que 
se autoproclama «divina», terminando por difundir uma vi
são materialista e secularizada da vida e da sociedade. 

A pergunta fundamental é como anunciar o Evangelho de 
modo que seja compreendido e livremente aceito por todos. É 
o problema da relação entre Evangelho e cultura. Com efeito, 
se a mensagem da libertação do homem por Deus não se tra
duzir nos valores, costumes, linguagens e símbolos da cultura, 
ela permanecerá muda e incompreensível aos seus destinatá
rios. Como poderia ser ela acolhida e vivida? Paulo VI tinha 
razão quando afirmava que «a ruptura entre o Evangelho e a 
cultura é, sem dúvida, o drama da nossa época»10

• A revelação 
e o Evangelho «não se identificam por certo com a cultura e 
são independentes em relação a todas as culturas. E no entan
to, o Reino que o Evangelho anuncia é vivido por homens pro
fundamente ligados a uma determinada cultura, e a edificação 
do Reino não pode deixar de servir-se de elementos da cultura 
e das culturas humanas. O Evangelho e a evangelização, in
dependentes em relação às culturas, não são necessariamente 
incompatíveis com elas, mas susceptíveis de as impregnar a 
todas sem se escravizar a nenhuma delas.»". 

Eis por que, na profunda transformação cultural de nosso tem
po, ao começar uma nova época, impõe-se uma nova evangeli
zação, que - no contexto sacio-cultural cambiante dos nossos 
dias - mais do que um 'proselitismo' ou a 'conquista' de novos 
terrritórios, deve ser entendida como uma nova 'inculturação' 

9- SORGE, Bartolomeo. Op. Cit. pgs. 14, 95 s. 
10- PAULO VI, Evangelio Nuntiandi 20. 

11- Ibidem. 
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da fé nos vários campos da vida humana, visando transformar 
as consciências, as culturas e os costumes com a força e a luz 
do Evangelho. 

3· O Evangelho da caridade12 

A caridade é o cimento que o cristão utiliza na construção da 
cidade do homem: «E a caridade que edifica» (1 Co 8,1), diz 
São Paulo. E o Concílio comenta: Cristo «nos revela que Deus 
é amor (1 Jo 4,8) e ensina-nos ao mesmo tempo, que a lei 
fundamental da perfeição humana e, portanto, da transfor
mação do mundo, e o novo mandamento do amor. Dá, as
sim, aos que acreditam no amor de Deus, a certeza de que o 
caminho do amor está aberto para todos e que o esforço por 
estabelecer a .fraternidade universal não é vão. »'3 

A caridade cristã vai além da mera filantropia. Com efeito, não 
consiste somente em observar a regra de ouro: «Tudo aquilo 
que quereis que os homens vosfaçam,fazei-o vós a eles» (Mt 
7,12), mas também supera o antigo mandamento: «Amarás o 
teu próximo como a ti mesmo» (Mt 22,39). 

É preciso deixar muito clara a natureza 'nova' e transcendente 
da caridade cristã. «Dou-vos um mandamento novo: que vos 
ameis uns aos outros como eu vos amei» (Jo 13,34), isto é, 
com o mesmo amor sobrenatural de Deus que está em nós. O 
testemunho da verdadeira caridade tem o poder de tornar vi
sível o Deus invisível: «Ninguém jamais contemplou a Deus. 
Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o 
seu amor em nós é perfeito.» (1 Jo 4,12). 

Este ensinamento evangélico, confirmado por dois mil anos 
de história, explica a importância decisiva que, mormente du
rante a profunda crise contemporânea, a Igreja dá ao teste
munho do Evangelho da caridade, seja para a credibilidade 
do anúncio cristão: «A caridade está no centro do Evangelho 
e constitui o grande sinal que leva a crer no Evangelho»'4 , 

seja para a construção de uma sociedade à medida do homem. 
Eis porque João Paulo II, ao assinalar «os temas e as orienta
ções características que o Magistério retomou nesses últimos 
anos» em sua doutrina social, cita em primeiro lugar «a op-

12- SORGE, Bartolomeo. Op .. Cit. Pp.73 e ss. 

13- Gaudium et Spes 38. 

14- CEI, Evangelizzazione e testmonianza della caritá 9. 
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ção ou amor preferencial pelos pobres»'5 • 

Anunciar o Evangelho da caridade é lutar pela libertação dos 
pobres, dos oprimidos e de todos os exclmdos, pois a carida
de, quando autêntica, é capaz de compreender por si mesma o 
respeito e a promoção da justiça. Que sentido teria oferecer a 
alguém uma solidariedade gratuita, se ao mesmo tempo se lhe 
recusasse o que se lhe deve por direito? 

«A justiça, por si só, não é suficiente; e mais, ela pode levar à 
negação e ao aniquilamento de si mesma se não se permitir 
àquela força mais profunda, que é o amor, plasmar a vida hu
mana nas suas várias dimensões. »'6 

Assim, em concordância com o anúncio do Evangelho da cari
dade, o discurso social da Igreja leva a uma síntese necessária 
entre a justiça e a solidariedade, instrumento decisivo para 
construir uma nova sociedade à medida do homem. 

4· O papel da Igreja na política 

Nunca como em nossos dias a Igreja insistiu tanto sobre o de
ver dos cristãos de estar presentes e ativos na vida social e 
política. João Paulo 11 chega a ponto de dizer aos católicos 
«As acusações de arrivismo, idolatria de poder, egoísmo e cor
rupção que muitas vezes são dirigidas aos homens de ~overno, 
do parlamento, da classe dominante ou partido político, bem 
como a opinião muito difundida de que a política é necessa
riamente um lugar de perigo moral, não justificam minima
mente nem o ceticismo nem o absenteísmo dos cristãos pela 
coisa pública.»'7 

Por que a IP.reja insiste tanto na necessidade da presença ~ 
da a9ão pohtica dos católicos? Quais as principais razões? E 
preciso buscar a resposta em duas ordens de razões que se 
rmbricam e se integram mutuamente. 

A primeira série de razões se relaciona com as profundas 
transformações sociais do nosso tempo. A crise que o mundo 
atravessa hoje interpela diretamente a Igreja e os crentes. Não 
é por acaso que o Concílio insistiu muito na influência das si-

15- JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis 42. 
16- JUAN PABLO II, Dives in Misericórdia 1217- CEI, Evangelizzazione e testrnonian

za della caritã 9. 
17- JUAN PABLO II, Christifideles Laici 42. 
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tuações históricas e das evoluções culturais sobre a própria 
Igreja: «A Igreja caminha juntamente com toda a humanidade 
e participa da mesma sorte terrena do mundo.»'8 Numa crise 
essencialmente espiritual e moral, como poderiam os cristãos 
estar ausentes? Conseqüentemente, a primeira série de razões 
é essencialmente histórica. 

Todavia, não são somente as transformações históricas e so
cio-cultural que interpelam a sociedade cristã. A própria Igre
ja cresceu e - principalmente graças ao Concílio - tornou-se 
mais consciente das implicações sociais de sua missão religio
sa e da relação intrínseca entre evangelização e promoção hu
mana. Esta maior consciência fundamenta uma segunda série 
de razões (de natureza teológica) que, ao acrescentar-se às ra
zões históricas, explicam a determinação com que a Igreja rei
vindica o direito e o dever de sua presença social. Ela sustenta 
que participar da construção de uma humanidade mais justa e 
fraterna é parte integrante de sua própria missão religiosa. 

Assim, a Igreja propõe duas formas diferentes e complemen
tares para a humanização do mundo: A primeira é a «opção 
sociopolítica», própria dos fiéis leigos, aos quais (sós ou em 
grupos) corresponde a tarefa de «tornar presente e operante a 
Igreja naqueles lugares e circunstâncias onde ela só por meio 
deles pode vir a ser o sal da terra.»'9 

A segunda forma da presença social da Igreja, a «opção reli
giosa», é própria da comunidade eclesial enquanto tal e de to
dos os que nela são chamados a exercer um ministério oficial, 
em resposta a uma vocação específica. 

Essas duas «opções» não são alternativas, mas se integram 
mutuamente. «A luta pela justiça e pela participação na trans
formação do mundo nos aparece plenamente como uma di
mensão constitutiva da predicação do Evangelho, isto é, da 
missão da Igreja para a redenção da humanidade e a liberta
ção de qualquer situação opressiva »20 

18- Gaudium et Spes 40. 
19- Lumen Gentium 33. 
20- SÍNODO 1971, Documento sobre a justiça no mundo: Introdução. 
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B. TEXTO BÍBliCO PARA A MEDITAÇÃO 

O texto a seguir, do Evangelho de São João, ajudará a nossa 
refle~~o pesso~ e em casal, e poderá também ser utilizado na 
reumao da eqmpe. 

«0 mandamento novo» (1 Jo 2, 7-11) 

«Caríssimos, não vos escrevo um mandamento novo, mas 
um mandamento antigo, que recebemos desde o início; este 
mandamento antigo é a palavra que ouvistes. E, no entanto, 
é um mandamento novo que vos escrevo - o que é verda
deiro nele e em vós - pois que as trevas passam e já brilha 
a luz verdadeira. Aquele que diz que esta na luz, mas odeia 
o seu irmão, ainda está nas trevas até agora. O que ama o 
seu irmão permanece na luz, e nele não há ocasião de queda. 
Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas; caminha nas 
trevas, e não sabe aonde vai, porque as trevas cegaram os 
seus olhos.» 

C. PERGUNTAS PARA O DIÁLOGO CONJUGAL, 
VISAI'JDO LEVAR O CASAL A REFLETIR SOBRE 
A PROPRIA REAliDADE NO MUNDO DE HOJE 

• Como vivemos o amor no nosso casal, na nossa família e 
na nossa equipe? 

• Como deveríamos ser testemunhas do amor à maneira de 
Cristo no seio da sociedade em que vivemos? 

• Qual o nosso nível de compromisso na construção da 
civilização do amor, em vista da instauração do Reino de 
Deus? 

Anotemos as nossas conclusões para levá-las à equipe : 
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D. SUGESTÕES PARA A REGRA DE VlDA 

A partir das conclusões que tiramos do estudo do tema, procu
remos reescrever a Regra de Vida que nos ajude a melhorar o 
nosso relacionamento com os outros. 

E. PARA TROCA DE IDÉIAS SOBRE O 
ESTUDO DO TEMA NA EQUIPE 

Cada casal pode exprimir como, na situação concreta em que 
se encontra, está aJudando na construção da «civilização do 
amor». Após ouvir a todos, a Equipe procurará tirar conclu
sões sobre a melhor maneira pela qual cada casal pode, na 
prática, contribuir para a implantação do Reino de Deus em 
seu próprio meio a partir do «mandamento novo» de Jesus. 

O Casal Responsável fará uma síntese das conclusões e todos 
os membros da equipe a anotarão para refletir sobre ela du
rante o mês. 

Principais Conclusões: 



F. TEXTO PARA A ORAÇÃO UTÚRGlCA 

AALEGRlA DOS QUE ENTRAM NO TEMPLO Sl. 99 (10o) 

Antífona: Ide ao Senhor com cantos de alegria! 

Aclamai o Senhor, terra inteira, 
servi o Senhor com alegria, 
ide a Ele com gritos jubilosos! 

Sabei que só o Senhor é Deus, 
ele nos fez e a ele pertencemos, 
somos o seu povo, o rebanho do seu pasto. 

Entrai por suas portas dando graças, 
com cantos de louvor pelos seus átrios, 
celebrai-o, bendizei o seu nome. 

Sim ! Porque o Senhor é bom: 
o seu amor é para sempre, 
e sua verdade de geração em geração. 
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" as relações pessoais, encontra
mos com freqüência pessoas ou si

tuações com as quais não concorda
mos, mas como se criou uma cultura 

da tolerância, devemos aceitá-las, 
se , refutação ou combate. 
O p,reble está em definir o limite 
de sa o e~ância, porque corremos 

o de acabar por aceitar a 
violência, a corrupção, o abuso de 

poder e cruzar o limiar que nos leva 
à indiferença total." 



Terceira reunião 

CARACTERÍST1CAS DAS 
RElAÇÕES 1NTERPESSOA1S 

As relações interpessoais no mundo atual são muito influen
ciadas por uma serie de circunstâncias que, por vezes, ajudam 
a fortalecê-las e consolidá-las mas, em outros casos, as tor
nam muito superficiais. 

Em última análise, é a cultura que define a forma com que se 
relacionam as :gessoas: princípios, valores, significados, usos, 
costumes, etc. E, pois, muito importante refletirmos sobre es
ses elementos culturais que regem as nossas relações no mun
do de hoje para fixarmos uma posição crítica diante deles. 

Vamos, neste capítulo, enumerar alguns desses elementos, 
para que cada casal e cada equipe possa analisá-los e avaliar 
como estão as suas relações pessoais com os seus filhos, pa
rentes, amigos, colegas de trabalho e outros. 

A. PREPARAÇÃO DO TEMA 
PESSOAlMENTE E EM CASAl 

Algumas pistas para ajudar a reflexão : 

1. Hoje em dia, manipula-se demais a informação 

Rádio, televisão, jornais, revistas, Internet, cartazes, avisos, 
celulares, etc. Bombardeio de informação podendo provocar 
dependência a toda hora e de todo tipo: útil ou inútil, verda
deira ou falsa, interessante ou supérflua. 

O nível de informação com relação a tragédias é tal que, 
pouco a pouco, como mecanismo de defesa, tomamo-nos in
sensíveis a elas. 
• Toda forma de delito que se possa cometer está ao alcance 
de jovens e adultos; alguns desses delitos, por vezes, identifi
cam-se com as pessoas que os cometem, fazendo com que os 
delinqüentes tomam-se heróis. 
• Na televisão e no cinema, salvo honrosas exceções, os te
mas relacionados a casais «vendem» quando incluem infideli
dade, pornografia, etc. 
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É justo reconhecer, todavia, que nem tudo é negativo, há 
muitas informações construtivas, saudáveis e que até nos po
dem levar a um crescimento espiritual. Um bom exemplo fo
ram os funerais de João Paulo Il, em abril de 2005. 

2. Gente demais, mas uma grande solidão 

Algumas estatísticas: 

• Em 1950, 68% da população mundial vivia nos países em 
desenvolvimento, 8% nos países subdesenvolvidos e 24% nos 
países desenvolvidos. 
• Em 2000, a população mundial atingiu 6,1 bilhões de habi
tantes e crescia a um ritmo anual de 1,2 %, ou seja, 77 milhões 
de pessoas por ano. 

Prevê-se que, em 2030, 85% da população mundial viva 
nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento e 15% nos 
países subdesenvolvidos. 
• As cidades crescem a um ritmo acelerado e mais de 90% do 
crescimento populacional ocorre nelas. 

A urbanização: números e dados globais 

• Em 2008, mais da metade da população mundial viverá em 
zonas urbanas. 
• Para 2030, estima-se que 6o% da população mundial vive
rá em zonas urbanas. 
• A cada dia, aproximadamente 18o.ooo pessoas são acres
centadas à população urbana. 
• Estima-se que há quase um bilhão de :pobres no mundo, 
dos quais mais de 759 milhões vivem em areas urbanas, em 
péssimas condições, sem moradia adequada nem serviços bá
sicos.' 

As pessoas que vivem nas cidades, cercadas por muita gente, 
quando não possuem uma família estável, sentem-se a cada 
dia mais solitárias, o que pode levá-las ao alcoolismo, adição a 
drogas, desordens sexuais e, algumas vezes, até ao suicídiO. 

3· O paradoxo do nosso tempo- (George Carlin: Cômico 
americano) 

O paradoxo do nosso tempo é que temos edifícios altos, mas 

1- CF www. unhabitat.org e citiesalliance.org 
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temperamentos acanhados, estradas largas, mas pontos de 
vista estreitos. 

Gastamos mais, mas possuímos menos, compramos mais, 
mas aproveitamos menos. 

Temos casas maiores, porém famílias menores, mais comodi
dades, porém menos tempo. 

Temos níveis educacionais maiores, mas menor bom senso, 
mais conhecimento, mas menos juízo, mais especialistas, po
rém mais problemas, uma medicina mais adiantada, mas me
nos bem-estar. 

Bebemos muito, fumamos muito, gastamos sem medida, po
rém rimos pouco; guiamos muito depressa, nos zangamos 
com freqüência, deitamo-nos tarde, porém acordamos cansa
dos, lemos pouco; vemos muita televisão, mas só rezamos de 
vez em quando. 

Multiplicamos os nossos bens, porém reduzimos os nossos va
lores. Falamos muito, raramente amamos e odiamos com fre
qüência. Aprendemos como ganhar dinheiro para viver, mas 
não aprendemos a viver. Acrescentamos anos à vida, mas não 
vida aos anos. 

Fizemos a viagem de ida e volta à lua, mas achamos difícil 
atravessar a rua para cumprimentar um vizinho. Conquista
mos o espaço exterior, mas não o espaço interior. Realizamos 
coisas grandes, mas não coisas melhores. 

Limpamos o ar, mas contaminamos a alma. Dominamos o 
átomo, mas não os nossos preconceitos. Escrevemos mais, 
mas aprendemos menos. Planejamos mais, mas conseguimos 
menos. Aprendemos a viver depressa, mas não a esperar. 

Construímos mais computadores para guardar mais informa
ções, para produzir mais e-mails do que antes, mas nos co
municamos cada vez menos. É o tempo da comida rápida e da 
digestão lenta, dos grandes homens e dos caracteres fracos, 
dos grandes lucros e das relações superficiais. 

Estamos no tempo dos dois salários e dos muitos divórcios, 
de casas mais luxuosas e de lares desfeitos. No tempo das 
viagens rápidas, das fraldas descartáveis, dos valores morais 
descartáveis, dos relacionamentos de uma noite, dos corpos 
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obesos e das pílulas para tudo, desde levantar o ânimo até de
primi-lo, ou mesmo matar. 

4· Como não se pode mudar, tolera-se 

Nas relações pessoais, encontramos com freqüência pesso
as ou situações com as quais não concordamos, mas como 
se criou uma cultura da tolerância, devemos aceitá-las, sem 
recusa, refutação ou combate. O problema está em definir o 
limite dessa tolerância, porque corremos o perigo de acabar 
por aceitar a violência, a corrupção, o abuso de poder e cruzar 
o limiar que nos leva à indiferença total. « Enquanto isso não 
me afeta diretamente, não tenho nada com isso». 

5· Competir em vez de repartir 

Desde os primeiros anos de escola até a universidade, e de
pois no trabalho, a experiência nos mostra que a vida é uma 
permanente competição. Um provérbio colombiano o reafir
ma : «Camarão que adormece, o leva a corrente». Quando se 
procura atingir um objetivo, não se mede as conseqüências do 
que se faz para consegui-lo, passando por cima de tudo, e pior, 
inclusive por cima das pessoas. 

Utilizam-se «mulas2 » para transportar droga de um país 
a outro. 
• Utilizam-se crianças para montar um negócio de pornogra
fia ou de prostituição. 
• Não importa que o meu colega de trabalho perca o seu pos
to, se isso permitir a minha promoção. 

Tudo isso faz com que se esqueça da necessidade de partilhar, 
não só no campo material, mas também o nosso tempo, o nos
so carinho, os nossos conhecimentos, etc. 

6. Procura-se aproveitar as oportunidades sem levar 
em conta o outro 

Aquele que tem a oportunidade de tirar proveito de um cargo 
público, da política, de um negócio escuso, o faz ; o «impor
tante» é que não o descubram, e com esse critério vemos como 
a corrupção, os subornos, os peculatos são notícia diária em 
nossos países, e as informações e estatísticas a respeito são 
conhecidas. Que será daquelas que não conhecemos? 

2- "Mula" - a pessoa utilizada para transportar drogas. 
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B. TEXTO BÍBLICO PARA A MEDITAÇÃO 

O texto a seguir, de São Paulo aos Gálatas, ajudará a nossa 
refle~~o pesso~ e em casal, e poderá também ser utilizado na 
reumao da eqmpe. 

Epístola de São Paulo aos Gálatas (cap. 6, vers. 7-10) 

«Não vos iludais; de Deus não se zomba. O que o homem 
semear, isso colherá: quem semear na sua carne, da carne 
colherá corrupção; quem semear no espírito, do espírito co
lherá a vida eterna. Não desanimemos na prática do bem, 
pois, se não de~falecermos, a seu tempo colheremos. Por con
seguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para 
com todos, mas sobretudo para com os irmãos na fé.» 

C. PERGUNTAS PARA O DIÁLOGO CONJUGAL, 
VISANDO LF/AR O CASAL A REFLEnR SOBRE 
A PRÓPRIA REALIDADE NO MUNDO DE HOJE 

• Como podemos regular e controlar a informação que chega 
em nossa casa? Temos um projeto de vida, sólido e bem fun
damentado, que não permita que a informação recebida nos 
influencie? 
• O nosso diálogo conjugal e familiar tem sido um meio para 
evitar o isolamento entre os membros de nossa família? 
• Procuramos esclarecer o que é para cada um de nós ou dos 
membros de nossa família tolerável e intolerável? 
• Examinemos o dia que passou e perguntemo-nos se ele foi 
marcado mais pelo competir ou pelo partilhar. 
• Pensemos num caso de corrupção de que tomamos conhe
cimento. Foi clara a nossa posição a seu respeito? Qual foi o 
nosso comportamento, caso tenhamos sido diretamente im
plicados nele? 

Anotemos nossas conclusões para levá-las à reunião da equi
pe: 
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D. SUGESTÕES PARA A REGRA DE VlDA 

Cada casal pode exprimir como, na situação concreta em que 
se encontra, ele pode ter sido afetado por uma situação seme
lhante. Após ouvir a todos, a equipe procurará tirar conclusões 
sobre a melhor maneira pela qual cada um dos seus membros 
pode, na prática, resistir aos danos que essas situações podem 
provocar em sua família. 

O Casal Responsável fará uma síntese das conclusões e todos 
os membros da equipe a anotarão para refletir sobre ela du
rante o mês. 
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F. TEXTO PARA A ORAÇÃO liTÚRGICA 

O SENHOR, ESPERANÇA DO POVO Sl122j123 

Antifona: Nossos olhos estão .fixos no Senhor, aguar
dando a sua misericórdia. 

A ti eu levanto os meus olhos, 
a ti, que habitas no céu ; 
sim, como os olhos dos escravos 
para a mão do seu senhor. 
Como os olhos da escrava 
para a mão da sua senhora, 
assim estão nossos olhos 
no Senhor, nosso Deus, 
até que se compadeça de nós. 

Piedade, Senhor ! Tem piedade ! 
Estamos fartos, saciados de desprezo ! 
Nossa vida está farta por demais 
do sarcasmo dos satisfeitos ! 
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"O «estar com» vivido por um 
cas 1 ui pista P.Ode .ser par.a o 
mundo um sinal mais conVIn-

cente da aliança de Deus com a 
humanidade." 



Quarta reunião 

NOSSAS RElAÇÕES INTERPESSOAIS 
A EXEMPLO. DE CRISTO 

Analisamos no capítulo anterior algumas características das 
relações interpessoais no mundo de hoje. Convencidos de que 
elas devem ser regidas pelo mandamento novo do amor, con
vidamo-los agora a refletir sobre a maneira pela qual Jesus se 
relaciona com as pessoas do seu tempo. Quais os seus princí
pios, critérios, atitudes e comportamento para relacionar-se 
com os outros? Ao tomar consciência da forma de pensar e do 
comportamento de Jesus, podemos revisar a nossa vida à luz 
do seu exemplo. 

Para ajudar a nossa reflexão, utilizaremos três textos. O pri
meiro é do Padre Caffarel, o segundo do Cardeal Carlo Maria 
Martini, arcebispo emérito de Milão e, finalmente, o terceiro 
de Silvia e Francisco de Assis Pontes, equipistas brasileiros, 
membros da ERI. 

A. PREPARAÇÃO DO TEMA 
PESSOALMENTE E EM CASAL 

Algumas pistas para ajudar a reflexão : 

1. AS ENS a serviço do mandamento novo (Pe. Caffa
rel') 

«'Se guardais os meus mandamentos, permanecereis no meu 
amor.' Quais então, são os seus mandamentos? «Este é o meu 
mandamento, responde Jesus: que vos ameis uns aos ou
tros como eu vos amei». Prestem atenção à passagem do plu
ral para o singular. Cristo começa por dizer: «Se guardais os 
meus mandamentos», e algumas linhas abaixo: 'Este é o meu 
mandamento'. Isso é significativo. Para aqueles que, como os 
apóstolos, amam e seguem a Jesus e pretendem permanecer 
no seu amor, toda a lei se reduz a um só _princípio: o amor mú
tuo. Para os seus discípulos, é a prioridade. E tudo ou nada. 

1- CAFF AREL, Henri: "A serviço do mandamento novo" - Conferência em Lourdes, 

1955, in: Jean et Annick Allemand. As Equipes de Nossa Senhora, Secretariado das Ens, 
Paris, 1988, pp.86 e ss. 
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Se assim agirmos, permaneceremos unidos a Cristo, se não, 
afastamo-nos dele. 

E não deixem de notar uma palavra do texto de São João, uma 
palavrinha só, mas capital: 'como'. Cristo não diz somente: 'O 
meu mandamento é que vos ameis uns aos outros', mas vai 
além: 'Que vos ameis como eu vos amei'. Podem ter a certeza 
de que naquela noite os apóstolos não tiveram nenhuma difi
culdade em entender esse 'como'. Com efeito, Cristo acabava 
de lavar-lhes os pés e acrescentara: 'Dei-vos o exemplo para 
que, como eu vos fiz, também vós o façais'. (Jo 13, 15). Para 
amar 'como' Ele, é preciso pôr-se a serviço uns dos outros. 
Pouco depois desse gesto tão emocionante de Jesus, ouviram
no dizer-lhes: 'Ninguém tem maior amor do que aquele que 
dá a vida por seus amigos' (Jo 15, 13). Assim, amar-se mutu
amente é pôr-se a serviço uns dos outros, eventualmente até 
o sacrifício de si mesmo ... O seu preceito, Ele o qualifica de 
'novo'. Com efeito, é novo, porque novo é o amor que preconi
za: é um amor que não brota do coração do homem, mas sim 
do coração de Deus. 

Espero que compreenderão melhor, agora, o sentimento que 
vocês têm de estar a fazer uma experiência religiosa muito es
pecial e de descobrir uma amizade de qualidade única quando, 
nas Equipes de Nossa Senhora, vivem uma verdadeira carida
de fraterna. Assim descobrimos um dos aspectos essenciais da 
vocação das Equipes : exercitar-se na prática do Mandamento 
Novo, para que ele seja sempre melhor vivido nessa dupla co
munidade, o casal e a família. Aí reside, como vocês bem o 
entendem, uma vocação muito especial.» 

2. «Os misericordiosos alcançarão misericórdiw> 
(Cardeal Carlo M. Martini2

) 

«Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão 
misericórdia» (Mt 5,7) 

É característica literária da quinta bem-aventurança estar 
baseada numa única palavra, 9ue aparece tanto na primeira 
como na segunda parte do verstculo. Aos misericordiosos cor
responde a "misericórdia", palavra tipicamente cristã. Trata
se de compreender o que Jesus quis dizer. 

2· MAR TINI, Carlo M.: "As Bem-aventuranças" Edições Saint-Augustin, Saint Mauri

ce, Paris 2000. (Título original italiano: "Le Beatitudine"; "Dialogo", Cooperativa S.r.l. 
Milano". 



• A mensagem de Jesus sobre a misericórdia 

Senhor, que querias dizer quando proclamavas felizes, afortu
nados, bem-aventurados os misericordiosos? Para responder 
à pergunta, basta meditarmos algumas passa~ens do Evange
lho de São Mateus onde aparece a palavra "misericórdia". 

a) Mt 9, 13: «Ide, pois, e aprendei o que significa: miseri
córdia é o que eu quero, e não sacrifício". É assim que Jesus 
respondia aos fariseus que o censuravam por se ter sentado à 
mesa com publicanos e pecadores. Ele não recorre a um mero 
princípio de polidez, de educação, de boas maneiras, mas sim 

. sublinha um aspecto fundamental da sua ação, aquele que de
fine a atitude de Deus em relação ao homem: « Eu não vim 
chamar os justos, mas sim os pecadores.» 

Mt 12, ;r. «Se soubésseis o que significa: misericórdia é o 
que eu quero e não sacrifício, não condenaríeis os que não têm 
culpa)), Jesus admoesta aqueles que censuravam os seus dis
cípulos por ter arrancado e comido espigas no campo em dia 
de sábado, ao sentirem fome. O problema é, pois, o da não ob- · 
servância do sábado, e Jesus defende os seus discípulos com 
vigor e veemência, apelando uma vez mais para um princípio 
do Antigo Testamento que lhe parece decisivo: a misericórdia 
vale mais que os atos cultuais, mais que a observância do sá
bado. 

b) Seria, contudo, um erro restringir a misericórdia e a com
paixão a não julgar os outros, a uma espécie de boa disposição 
para com o próximo: mostrar-se misencordioso significa tam
bém socorrer os necessitados. 

Mt 25,35 e ss.: «Tive fome e me destes de comer. Tive sede 
e me destes de beber. Era forasteiro e me recebestes. Estive 
nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes ver
me)). Jesus pede as obras de misericórdia, quer que nos com
prometamos com todos aqueles que estão na miséria ou na 
mfelicidade. O capítulo 25 de São Mateus, ao enumerar as ne
cessidades que requerem a nossa solícita atenção, nos oferece 
uma idéia do comportamento evocado pela sexta bem-aventu
rança. É com uma atitude interior autentica, verdadeira, pro
funda, que se devem realizar as obras de misericórdia. 

Mt 6, 2: «Quando deres uma esmola, não te ponhas a trom
betear em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e 
nas ruas, com o propósito de serem elogiados pelos homens. 
Em verdade vos digo: já receberam a sua recompensa." 
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c) Ainda no Sermão da Montanha, há outro versículo que re
quer a nossa meditação. No Pai Nosso, Jesus ensina-nos a 
dizer "Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdo
amos a quem nos tem ofendido" (Mt 6, 12). Devemos saber 
compreender, perdoar setenta vezes sete vezes. 

Em síntese, a palavra do Senhor nos apresenta o modelo no 
qual devemos nos inspirar para obtermos o prêmio da miseri
córdia, prometido aos misericordiosos. Esse modelo é o pró
prio Deus que, no Antigo Testamento, é apresentado com a 
característica do amor fiel e misericordioso. 

Ex 34, 6-7a : «O Senhor passou diante dele e proclamou: 
"Iaweh! Iaweh ... Deus de ternura e de piedade, lento para a 
cólera, rico em amor e fidelidade; que guarda o seu amor a 
milh,~res de gerações, tolera a falta , a transgressão e o peca
do ... ». 

Deus é misericordioso, bem disposto para com o homem pe
cador, o seu amor é fiel e não se cansa de perdoar: Ele é amor 
e verdade, misericórdia e fidelidade. 
Eis porque o discípulo de Cristo é chamado a imitar a ternura 
perseverante do Senhor; jamais pode desprezar alguém, ja
mais decidir que o diálogo com um irmão, amigo ou até ini
migo, está terminado e que não há mais nada a fazer. Deus, 
com o seu exemplo, o convida a sempre retomar contacto, a 
sempre reatar os laços, com alegria renovada. 

O capítulo 6 do Evangelho de São Lucas trata longamente 
deste tema: «Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que 
vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles 
que vos difamam» (Lc 6, 27-28). E, ao final de sua exposição, 
Jesus nos oferece a exortação-chave: «Sede misericordiosos 
como o vosso Pai é misericordioso» (Lc 6, 36). 

O próprio Jesus foi o primeiro a querer imitar o Pai, buscando 
ao longo de toda a sua vida os pecadores, os afastados, os ex
traviados, renovando sem cessar o diálogo, nunca deixando de 
confiar em cada um. Jesus é o modelo supremo da misericór
dia, sobretudo na Cruz: «Pai, perdoa-lhes: não sabem o que 
fazem» (Lc 23, 34). E ao ladrão ele assegura: «Em verdade, eu 
te digo, hoje estarás comigo no Paraíso» (Lc 23, 43). E mes
mo depois da sua morte, ele se mostra rico em misericórdia e 
amor, alimentando a humanidade com o seu sangue e com a 
água a brotar do seu coração traspassado. 
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Para compreender as Bem-aventuranças, e não apenas a da 
misericórdia, é preciso, _pois, contemplar o coração traspas
sado de Cristo na Cruz. A luz dessa contemplação poderemos 
reler todos os ensinamentos e as parábolas de Jesus relatadas 
nos Evangelhos, todas as suas palavras acerca do perdão, do 
amor mútuo, da humildade, da vigilância, da oração contí
nua. 

3· Falar hoje de caridade é falar de solidariedade (Sil
via e Francisco de Assis Pontes - Membros da ERI ; ex-Super 
Regionais do Brasil3) 

O Papa nos fala do desafio da caridade. Precisamos de uma 
pausa para refletir, para encontrar uma fórmula que respon
da aos apelos, um tempo para traduzir a verdadeira caridade 
numa linguagem que o mundo possa entender. 

No nosso casamento, vivemos a alteridade, somos homem e 
mulher, diferentes um do outro, porém chamados a superar as 
nossas diferenças, a nos amarmos, não apesar das nossas dife
renças, mas sim por causa delas. O princípio da solidariedade 
conjugal reside na alteridade, pois não há solidariedade possí
vel se não levarmos em conta o outro. Não basta, contudo, sa
ber que o outro existe, é preciso levar em conta que o que nos 
diferencia não é motivo para nos afastarmos mas, ao contrário 
razão para nos procurarmos, nos aproximarmos, nos comple
tarmos. A solidariedade, como expressão visível da caridade, 
pode enunciar-se de muitas maneiras (1 Cor 13). 

O ministério conjugal da caridade pode pro_por e sublinhar o 
amor como uma comunhão, como um partilhar. Ele dá teste
munho do valor do amor como um «estar com». Que significa 
«estar com» ? João Paulo li nos ensina que "a sohdarieâade é 
o fruto da comunhão." 4 Esta forma de viver a comunidade, 
de «estar com», talvez tenha sido a manifestação mais revo
lucionária no terreno eclesial, permitindo a passagem de uma 
Igreja «P.ara o mundo» a uma Igreja «com o mundo». Não é 
uma sutileza de expressão dizer que essa maneira de conceber 
a Igreja nos leva a conceber o matrimônio, o lar, a «pequena 
igreja doméstica», na mesma inversão de posição. 

O casal está «com o mundo» quando o considera como o cam
po em que se encontram os sinais de Deus, quando reconhece 
que Deus atua na história e faz chegar o seu Reino. 

3- ASSIS PONTES, Silvia e Francisco de: "O casal avança na caridade" - Conferência 
pronunciada no Colégio ERI/SR em Melbourne Austrália, Julho 2002. 

4- Ecclesia in America, 52. 
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"Estar com" si$ni:fica não fugir diante dos desafios, não fe
char-se nas proprias comodidades, estar aberto à comunhão, 
à renovação dos valores da socieaade, comprometer-se com 
ela pelos laços próprios da caridade. 

Na vida civil, o casal se relaciona com o colégio, o trabalho, os 
problemas do bairro, a vida !JOlítica. O casal vive e faz de sua 
vida a dobradiça entre a IgreJa e o mundo, e pode assim exer
cer o espírito de solidariedade, num diálogo sem preconceitos, 
não como um professor, mas com abertura, para aprender e 
buscar juntos as melhores soluções. 

O «estar com» vivido por um casal equipista pode ser para o 
mundo um sinal mais convincente da aliança de Deus com a 
humanidade. 

B. TEXTO BÍBliCO PARA A MEDITAÇÃO 

«0 amor aos inimigos» (Lc 6, 27-35) 

«Eu, porém, vos digo a vós que me escutai: Amai os vossos 
inimigos,jazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos 
amalâiçoam, orai por aqueles que vos difamam. A quem te 
ferir numa face, oferece a outra; a quem te arrebatar a capa, 
não recuses a túnica. Dá a quem te pedir, e não reclames 
de quem tomar o que é teu. Como quereis que os outros vos 
façam,fazei tambem a eles. Se amais os que vos amam, que 
graça alcançais? Pois até mesmo os pecaâores amam aque
les que os amam. E se fazeis o bem aos que vo-lo fazem, que 
graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim! E se 
emprestais aqueles de quem esperais receber, que graças al
cançais? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores 
para receberem o equivalente. Muito pelo contrárw, amai os 
vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa 
alguma em troca. Será grande a vossa recompensa, e sereis 
filhos do Altíssimo, pois ele é bom para os ingratos e para os 
maus». 

C. PERGUNTAS PARA O DIÁLOGO CONJUGAL, 
VISA~DO LEVAR O CASAL A REFLETIR SOBRE 
A PROPRIA REAliDADE NO MUNDO DE HOJE 

• Qual das reflexões anteriores nos tocou mais positivamente? 
• A luz dos ensinamentos de Jesus, façamos uma reflexão pro
funda e sincera em relação ao nosso comportamento para com 
aqueles que nos ofenderam, maltrataram, desrespeitaram ... 
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Como deveríamos testemunhar que o matrimônio é um 
caminho de amor, de felicidade e de santidade? 

Nossas conclusões para levar à reunião da equipe: 

D. SUGESTÕES PARA A REGRA DE VlDA 

A partir das conclusões tiradas do tema de estudos, procure
mos estabelecer uma Regra de Vida que nos ajude a melhorar 
o nosso relacionamento com alguma pessoa, de preferência 
alguém que nos tenha ofendido. 
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E. PARA TROCA DE lDÉJAS SOBRE O 
ESTUDO DO TEMA NA EQUIPE 

Cada casal poderá contar como tentou pôr em prática os ensi
namentos de Jesus sobre o amor aos inimigos. Após ter ouvido 
a todos, a equipe procurará tirar as conclusões sobre a melhor 
maneira de pôr em prática o mandamento novo de Jesus. 

O Casal Responsável fará uma síntese das conclusões e todos 
os membros da equipe as anotarão para refletir a seu respeito 
durante o mês. 
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F. TEXTO PARA A ORAÇÃO LJTÚRGJCA 

PROPÓSITOS DE UM PRÍNCIPE JUSTOS 1ooj101 

Antifona: Minha música é para ti, Senhor; vou an
dar na integridade. 

Vou cantar o amor e o direito, 
a ti, Senhor, eu quero tocar; 
vou andar na integridade. 
Quando virás a mim? 
Andarei de coração íntegro 
dentro da minha caSa; 
não porei uma coisa vil 
diante dos meus olhos. 

Odeio a ação dos apóstatas : 
ela não me atrairá; 
lon!le de mim o coração pervertido, 
eu zgnoro o perverso. 

Quem calunia o seu próximo em segredo 
eu o farei calar; 
olhar altivo e coração orgulhoso 
eu não suportarei. 

Meus olhos estão nos leais da terra, 
para que habitem comigo; 
quem anda no caminho dos íntegros, 
este será o meu ministro. 

Em minha casa não habitará 
quem pratica fraudes; 
o que fala mentiras não permanecerá 
diante dos meus olhos. 

A cada manhã eu farei calar 
todos os ímpios da terra, 
para extirpar da cidade de Iahweh 
todos os malfeitores. 
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'O~ . d novo conceito o amor apre-
senta duas características: por 
m lado é absoluto,.. pelo outro, é 

efêmero. A recusa ao casamento 
provém de não se querer sub

meter a rela_ção do casal a outros 
critérios senao os do sentimento." 



Quinta reunião 

FRAQUEZA DA PREPARAÇÃO 
DOS CASAIS PARA O CASAMENTO 

Este capítulo começa com uma reflexão sobre a verdadeira si
tuação dos casais no mundo de hoje e, em primeiro lugar, a 
dos casais católicos. 

Como casais «privilegiados» das Equipes de Nossa Senhora 
(se1mndo a expressão do Cardeal Daneels), temos a respon
saollidade de dar testemunho aos casais do mundo inteiro, a 
começar pelos casais que acedem ao Sacramento do Matrimô
nio. 

Quando olhamos em torno de nós e vemos tantos casais católi
cos separados, ficamos assustados com o seu número e pores
tarem tão próximos de nós. Será isso resultado da forma com 
que foram, ou não foram, preparados para o casamento? 

A. PREPARAÇÃO DO TEMA 
PESSOALMENTE E EM CASAL 

Algumas pistas para ajudar a reflexão : 

a. A crise da família (Alberto e Constanza ALV ARADO') 

Em todas as sociedades marcadas pela religião e pela moral 
cristãs, o casamento se fundamenta num direito que rege a se
xualidade. A história jurídica da instituição sugere que o casa
mento passou, a partir da Idade Média e até o início do século 
XIX, de um modelo sacramental a um modelo contratual. 

De forma geral, o modelo matrimonial se caracterizava, até o 
fim dos anos sessenta: 
• por sua aprovação social, 
• pela juventude dos cônjuges, 
• pelo número reduzido de divórcios, 
• por uma alta taxa de fecundidade. 

1- ALVARO, Alberto e Constanza: "A família no mundo de hoje" - Conferência pro
nunciada em fevereiro de 2005, em Fátima, no Encontro Nacional das ENS de Portugal, 
por ocasião da celebração do qüinquagésimo aniversário do Movinlento nesse país. 
Para uma informação mais ampla sobre este tema ver Martine SEGALEN Sociologie de 
la Familie, Armand Colin, s• ed., Paris, 2004. 
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Até os anos sessenta, existia apenas uma maneira para se fun
dar uma família: o casamento. E este, até então, implicava na 
complementaridade do amor e da união legal. Os casais seca
savam por amor, o amor exigia o matrimônio, e era no matri
mônio que se encontrava a melhor forma de realizar o amor. 

A partir dos anos sessenta, começa na Europa a crise do casa
mento, que se manifesta através de dois fenômenos fundamen
tais: o aumento do número de uniões livres e o crescimento 
da taxa de divórcio. Esses dois fenômenos paralelos marcam, 
também, a redefinição dos campos «privado» e «público», as
sim como a revalonzação, respectivamente, do estatuto social 
do homem e da mulher. A crise, generalizada, caracterizou-se 
a partir dos anos setenta pela oposição entre amor e casamen
to. O novo conceito do amor apresenta duas características: 
por um lado é absoluto, pelo outro, é efêmero. A recusa do 
casamento provém de não se querer submeter a relação do ca
sal a outros critérios senão os ao sentimento. Assim, o amor é 
visto como pertencendo exclusivamente ao campo «privado» , 
!lO qual ~ingerência do Estado ou da Igreja são considerados 
msuportave1s. 

Nessa perspectiva, casamento e união livre não são incompa
tíveis, mas mscrevem-se numa visão social global. O casamen
to aparece, assim, cada vez mais, como uma simples formali
dade: o casamento «de experiência» (casais que vivem juntos 
antes do casamento para pôr à prova o relacionamento) é con
siderado como uma prática razoável e a união livre como uma 
coisa boa. «0 casamento se reduz a uma comodidade social; 
o que fundamenta a união é a fusão amorosa», escreve Jac
ques Commaille em Familles sans justice. 2 

Resumindo, as principais mudanças sofridas pela instituição 
matrimonial nos últimos vinte e cmco anos são : 

• O casamento já não é a origem da família. 
• Hoje em dia, o casal se forma aos poucos, o que tem levado 
a um aumento dos nascimentos fora do casamento e a uma 
forte redução da taxa de natalidade. 
• Contudo, ainda gue a família se desenvolva fora do casa
mento, isso não implica em que viva fora da lei ou que funcio
ne sem regras nem normas, o que significa que a sociedade a 
aceita. 

b. Causas da crise do casamento (Alberto e Constanza AL
VARADQ3) 

Ao aprofundar as causas da crise matrimonial e, por conse-

2- Citado por Martine Segalen, op. cit. , p. 13 1. 

3- Op.Cit. 



guinte, da família, os pesquisadores citam em primeiro lugar 
as que estão ligadas ao estatuto da mulher. A lioeralização dos 
costumes, as novas atitudes com relação à virgindade das mo
ças e à sexualidade dos rapazes caracterizam os últimos vinte 
anos nas sociedades ocidentais, o espaço de uma geração. 

No que diz respeito às mulheres, a procura crescente de es
tudos superiores e o ingresso precoce no mundo do trabalho 
fazem com que o casamento entre em contradição com as suas 
aspirações, a sua autonomia e a sua abertura ao mundo exte
rior. O ingresso no mundo dos adultos, antigamente marcado 
pelo casamento, que abria simultaneamente as portas da sexu
alidade, da vida independente e do trabalho assalariado, hoje 
não é mais visível. A situação econômica dos anos noventa na 
Europa.: caracterizada pela dificuldade de acesso ao emprego 
e pelo aesemJ>rego dos jovens é também considerada por al
guns observaaores como sendo responsável pelo incremento 
da união livre, pois a estabilidade conferida pelo casamento 
pressupõe uma segurança mínima de emprego. 

Na América Latina, a união livre tem uma origem histórico
cultural muito diferente da européia. A partir da conquista 
espanhola, tornou-se muito comum na maior parte dos paí
ses, constituindo-se, ainda hoje, um tipo de comportamento 
socialmente aceito, principalmente nas camadas menos favo
recidas da sociedade. 
Nesse contexto, tanto na Europa como na América Latina, a 
coabitação juvenil aparece como um peneiramento social que 
permite ao casal adaptar-se às exigencias contraditórias da 
vida moderna. Essa situação leva a conseqüências graves para 
a estabilidade social, econômica e afetiva dos membros das 
famílias desintegradas. A conseqüente solidão que essas cir
cunstâncias _provocam nos filhos e a ameaça que pesa sobre a 
sua estabilidade emocional básica constituem características 
negativas adicionais da cultura do mundo de hoje. 

Concluindo, assistimos a uma transformação cultural drástica 
- o que outros autores chamam de mudança de época ou de 
uma nova definição do casal. Aqueles que coabitam, se casam 
e divorciam têm uma doutrina do amor diferente dos casais 
que vivem um compromisso matrimonial duradouro. A coabi
tação privilegia o amor e o primado da relação amorosa, mas 
reivindica ao mesmo tempo a autonomia do indivíduo, para 
quem o casal não deve ter uma corda no pescoço, segundo a 
análise de François de Singly4. 

4- Citado por Martine Segalen, op. cit., p. 135. 
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c. Algumas opiniões a esse respeito 

(Preparação ao Sacramento do Matrimônio) 

1) Conselho Pontifício para a Família 

« ... Pelo contrário, assiste-se hoje em dia a uma deterioração 
constante da família e a uma certa corrosão dos valores do 
matrimônio. Em muitos países, especialmente nos economi
camente desenvolvidos, a taxa de nupcialidade está em que
da. Contrai-se casamento a uma idade mais avançada, e o 
número dos divórcios e das separações aumenta, mesmo no 
decorrer dos primeiros anos da vida conjugal. Tudo isso pro
voca inevitavelmente uma inquietude pastoral mil vezes rei
terada: aquele que contrai matrimônio está realmente pre
parado para ele? O problema da preparação ao Sacramento 
do Matrimônio e à vida que dele decorre aparece como uma 
grande necessidade pastoral, principalmente para o bem dos 
esposos, da comunidade cristã e da sociedade. Por isso en
contramos em toda parte esforços e iniciativas para oferecer 
respostas adequadas e oportunas à preparação ao sacra
mento do matrimônio».s 

2) Carta aos Bispos da Igreja Católica6 

Estamos todos imersos num ambiente cultural que nos marca 
profundamente. Alguns aspectos já foram tratados nos capí
tulos precedentes. Diante de sua incidência em nossa atitude 
perante o matrimônio, vamos agora evocar as novas tendên
cias na forma de abordar a «questão feminina» que influen
ciam a relação entre os sexos. 

«Uma primeira tendência assinala fortemente a condição de 
subordinação da mulher, com o objetivo de suscitar uma ati
tude de contestação. A mulher, para ser ela mesma, se erige 
em antagonista do homem. Aos abusos de poder, responde 
com uma estratégia de busca de poder. [. . .] Uma segunda 
tendência surge como conseqüência da primeira. Para evi
tar qualquer su;eremacia de um sexo sobre o outro, procura
se apagar as diferenças entre eles, consideradas como mero 
condicionamento histórico-cultural. [. .. ] A ocultação da dife
rença ou da dualidade dos sexos tem enormes conseqüências 
em vários níveis [. .. ] , como a equiparação da homossexu-

5- A preparação ao Sacramento do Matrimônio, 1996, N.1. 
6- Congregação para a Doutrina da Fé: "A colaboração do homem e da mulher no 

Igreja e no mundo", 2004, n 2. 
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alidade com a heterossexualidade, ou um modelo novo de 
sexualidade polimorfa. [. . .]Segundo esta perspectiva antro
pológica, a natureza humana não apresenta em si mesma 
características que se imporiam de maneira absoluta: cada 
pessoa poderia ou deveria configurar-se conforme os seus 
próprios desejos.» 

3) Mensagem de Advento dos bispos de Rio Negro, Argentina, 
2000. (Umafalsa imagem de Deus: o individualismo) 

«O mais grave pecado da nossa sociedade é, sem dúvida, o 
egoísmo, o querer salvar-nos sozinhos, como se a vida dos 
demais não nos dissesse respeito e como se nós não fizésse
mos parte do conjunto. Daí surge uma enfermidade denomi
nada individualismo, que a ideologia mercantilista na qual 
estamos mergulhados exacerba com selvageria.» 

4) Isabel Carpas de Posada. (Psicóloga familiar)7 

«É evidente que algo anda mal na instituição familiar, que o 
casamento está em crise, que as relações entre os casais estão 
viciadas, que muitas famílias estão desfeitas ... , não é preci
so sensacionalismo para constatá-lo ... ; parece gue uma das 
características da civilização contemporânea e a crise ma
trimonial...; testemunhamos quase diariamente separações, 
divórcios, declarações de nulidade ... ; são também inúmeros 
os casais que mantêm uma união aparente ... ; são casais nos 
quais duas pessoas vivem como estranhos porque deixaram 
apagar-se o amor do início.» 

5) Pedro Medellín Milán (Professor e pesquisador da UASLP 
de San Luis Potosí, México) 

«Uma de minhas experiências mais notáveis, ao estudar um 
país c_cpitalista altamente industrializado ,foi o paradoxo da 
massijzcação pela «hiper-individualização». Quanto mais se 
enfatizava o individualismo, a concorrência, o jeitinho para 
resolver sozinho as situações, o êxito pessoal, mais os indiví
duos se isolavam uns dos outros e mais vulneráveis ficavam 
diante da manipulação da propaganda maciça dos meios 
de comunicação. Essa comunicação maciça não era, J!.Orém, 
a única a provocar esse movimento social de massificação 
através do valor supremo do êxito pessoal e do individualis
mo.» 

7- CORPAS DE POSADA, Isabel : "Pareja abierta a Dios". Cap. 1 
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B. TEXTO BÍBliCO PARA A MEDlTAÇÃO 

«Perguntas sobre o divórcio» (Mt 19, 3-11) 

Alguns fariseus se apr9ximaram dele, querendo pô-lo à pro
va. E perguntaram: «E lícito repudiar a própria mulher por 
qualquer motivo que seja?» Ele respondeu: «Não leste que 
desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? e que 
disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua 
mulher e os dois serão uma só carne? De modo quejá não 
são dois, mas uma só carne. Portanto, que o homem não se
pare o que Deus uniu .» Eles, porém, objetaram: «Por que, 
então, ordenou Moisés que se desse carta de divórcio e de
pois se repudiasse?» Ele disse: «Moisés, por causa da dureza 
dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulhe
res, mas desde o princípio não era assim. E eu vos digo que 
todo aquele que repudiar a sua mulher - exceto por motivo 
de 'fornicação' - e desposar uma outra, comete adultério.» 
Os discípulos disseram-lhe: «Se é assim, a condição do ho
mem em relação à mulher, não vale a pena casar-se.» Ele 
acrescentou: «Nem todos são capazes de compreender essa 
palavra, mas só aqueles a quem e concedido.» 

C. PERGUNTAS PARA O DIÁLOGO CONJUGAL, 
VISA~DO LEVAR O CASAL A REFLETIR SOBRE 
A PROPRIA REAliDADE NO MUNDO DE HOJE 

• A nossa formação foi individualista, competitiva. Não será 
isso um obstáculo para vivermos felizes como casal? Terá isso 
algo a ver com a preparação remota ao casamento? 

De que maneira o ambiente cultural atual afeta os casais 
que querem casar-se? Como afeta os nossos filhos em sua for
mação ao querer constituir um casal? 
• Qual o aspecto do texto bíblico proposto que mais nos cha
mou a atenção a propósito da relação homem-mulher, do nos
so ideal de vida em casal e de testemunho para os filhos na 
sociedade que nos cerca? 

As nossas conclusões para levar à reunião da equipe : 

52 



D. SUGESTÕES PARA A REGRA DE VlDA 

A partir do nosso dever de sentar-se, procuremos estabelecer 
um aspecto concreto para trabalharmos, durante o mês, como 
regra de vida. 
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E. PARA TROCA DE IDÉIAS SOBRE O 
ESTUDO DO TEMA NA EQUIPE 

Cada casal pode co-participar um dos pontos do seu dever de 
sentar-se que lhe parece poder interessar aos demais mem
bros da equipe. 
Após ouvir a todos com atenção e simpatia, tentemos compre
ender o que o Senhor nos quer dizer por meio desse tema. 

O Casal Responsável fará uma síntese das conclusões da co
participação e da troca de idéias na equipe. Cada casal irá 
aprofundar essas conclusões durante o mês seguinte. 

F. TEXTO PARA A ORAÇÃO LITÚRGICA 

DÊ-ME, SENHOR, A SABEDORIA Sb 9, 1-6.9-11 

A Sabedoria, no contexto bíblico, significa entrar no coração 
do Senhor para conhecer o que é agradável aos olhos de Deus 
e o que é justo segundo os seus preceitos. Para cumprir a nos
sa missão conjugal, precisamos orar constantemente para re
ceber a sabedoria que está junto de Deus. 
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Antífona : Ó Senhor, envia-nos o teu Espirito 

Deus dos Pais, Senhor de misericórdia, 
que tudo criaste com tua palavra 
e com tua Sabedoria formaste o homem 
para dominar as criaturas que fizeste, 
governar o mundo com justiça e santidade 
e exercer o julgamento com retidão de vida, 
dá-me a Sabedoria contigo entronizada 
e não me excluas do número de teus filhos. 

Pois sou teu servo, filho de tua serva, 
homem frágil, de vida efêmera, 
incapaz de compreender a justiça e as leis. 
Por mais perfeito que seja alguém entre os filhos dos ho
mens, 
se lhe falta a tua Sabedoria, de nada lhe valerá. 

Contigo estará a· Sabedoria que conhece as tuas obras, 
estava presente quando fazias o mundo; 
ela sabe o que é agradável aos teus olhos 
e o que é conforme aos teus mandamentos. 

Dos céus sagrados, envia-a, 
manda-a de teu trono de glória 
para que me assista nos trabalhos, 
ensinando-me o que te agrada. 

E ela, que tudo sabe e compreende, 
prudentemente me guiará em minhas ações 
e me protegerá com a sua glória. 
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"O estilo de vida cristão, de que dão 
testemunho os casais cristãos, já 
é uma evangelização e constitui a 

bas preparação remota.(. .. ) 
Na cultur ocidental, o casamento 

chegou a configurar-se como o fruto 
d ti ento amoroso e da livre 
escolha. As pessoas se casam por 

amor e para se amarem." 



Sexta reunião 

A PREPARAÇÃO DOS CA~AIS AO 
CASAMENTO CRISTAO 

O capítulo anterior ajudou-nos a tomar consciência da insufi
ciência da formação dos casais ao casamento. Neste capítulo 
convidamo-los a debruçar-se sobre esta situação a fim de defi
nir, de acordo com os nossos carismas e a situação em que nos 
encontramos, a maneira pela qual podemos ajudar. 

A. PREPARAÇÃO DO TEMA 
PESSOALMENTE E EM CASAL 

Algumas pistas para ajudar a reflexão : 

1. Origem da preparação ao casamento 
(Sínodo dos bispos 1980') 

Por ocasião do Sínodo, diversas vezes foi dito que a causa mais 
freqüente dos problemas familiares e até dos fracassos ma
trimoniais era a falta de preparação dos esposos. Isso levou 
a esforços consideráveis para definir as características dessa 
preparação ao matrimônio no campo da fé e da maturidade 
humana. 

Falou-se, então, de dois tipos de preparação, a remota e a pró
xima. A preparação remota é dada no seio da família, como foi 
dito a propósito da educação familiar. Quanto à preparação 
próxima, ela tem por objetivo mostrar aos que vão casar-se 
que o seu amor é uma participação do amor de Deus, manifes
tado no amor de Cristo por sua I9reja. Poderão assim compre
ender o sentido do seu amor mutuo oblativo e do casamento 
sacramental, do seu amor enriquecido pela presença de Cristo 
na sua vida conjugal quotidiana, inclusive nas relações sexuais 
-um elemento significativo muito importante de sua união sa
cramental. Para atingir essa meta, é preciso que os esposos e 
seus filhos conheçam o mistério de Cristo e de sua Igreja. 

Essa preparação é urgente para aqueles que estão afastados da 
prática e da doutrina da fé. Podera ser esse um caminho para a 

1- Synodus Episcoporum, oc. De preparatione ad matrimonium, Propositio3s. 
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fé, como um catecumenato, cujo conteúdo mínimo será deter
minado pelas Conferências Episcopais, assim como o seu con
teúdo global e o método a usar. Concluiu-se, a esse propósito, 
que é necessário tratar dos aspectos doutrinais, sacramentais, 
pedagógicos, jurídicos e médicos; pediu-se também que a pre
paração não fosse somente intelectual, mas existencial; o que 
implica em inserir na vida da paróquia os que vão casar. 

2. As etapas ou períodos de preparação2 

Essas etapas ou momentos não são definidos de forma rígida. 
Com efeito, não é possível fixá-las, levando ell} conta a idade 
dos interessados ou a duração da preparação. E útil, contudo, 
conhecer as etapas do percurso e os instrumentos de traba
lho, sobretudo tendo em vista o conteúdo a transmitir. Sua 

· estrutura se dá em três tempos: preparação remota, próxima 
e imediata. 

a. Preparação remota 

Essa preparação diz respeito à infância e à adolescência e tem 
lugar no seio da família e também na escola oq nos grupos de 
formação, que constituem importante apoio. E nesse período 
que se transmite e se adquire o apreço por todo valor humano 
autêntico, tanto nas relações interpessoais como nas sociais, 
com tudo o que contribui para a formação do caráter, o au
todomínio e a auto-estima, o uso reto das inclinações e o res
peito ao sexo oposto. É necessária, também, e principalmente 
para o cristão, uma sólida formação espiritual e catequética. 
(Cf. Familiaris Consortio 66). 

O estilo de vida cristão, de que dão testemunho os casais cris
tãos, já é uma evangelização e constitui a base de uma prepa-
ração remota. · 

b. Preparação próxima 

O noivado constitui a verdadeira preparação próxima ao ca
samento. 

«0 noivado é uma oportunidade que deve ser aproveitada com 
grande cuidado, em vista da evangelização. A experiência do 
verdadeiro amor humano aproxima os jovens do Evangelho e 
favorece a abertura da mente e do coração à aceitação de Cris
to e da Igreja." (Cf. CELAM- Casar-se no Senhor). 

2- Adaptado de: www.churchforum.org.mx/ info/ familiafpcf/ prop.htm 
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"Na cultura ocidental, o casamento chegou a configurar-se 
como o fruto do sentimento amoroso e da livre escolha. As 
pessoas se casam por amor e para se amarem. Decidem, leva
das por um sentimento de amor compartilhado, unir as suas 
vidas durante algum tempo. O projeto do amor conjugal sur
giu com força, vigor e uma beleza particular na hora do na
moro e estruturou-se durante o noivado, uma forma social de 
aprendizagem do casamento. 

Em verdade, a dimensão social e institucional do noivado ate
nuou-se substancialmente com a privatização do amor. Evita
se o termo; não se sabe bem como designar a realidade dessa 
relação, como manifestá-la. É verdade que essa experiência 
não tem contornos precisos. Cada noivado tem uma história 
diferente. Há um forte pudor que impede de tornar pública a 
relação existencial que surgiu e se está afirmando. Disfarça-se 
dizendo: Tenho um namorado, uma namorada ... 

Apaixonar-se significa simplesmente sair de si mesmo para 
focalizar a pessoa do outro". Qualquer tenha sido o estado psi
cológico inicial, o nascimento do amor tem sempre a dimen
são da descoberta do outro. Na sua origem, há sempre uma 
atração provocada pela beleza do outro. O seu sorriso, a sua 
voz, a sua maneira de olhar atraem a atenção. A atração pes
soal é inseparável da atração física. Até hoje, ninguém viu em 
mim o que você viu.»3 

c. Preparação imediata4 

O resultado final desse período de preparação imediata é o co
nhecimento claro dos aspectos essenciais do casamento cris
tão: unidade, fidelidade, indissolubilidade, fecundidade; na fé, 
a consciência da prioridade da graça sacramental que associa 
os esposos, sujeitos e ministros do sacramento, ao amor de 
Cristo, esposo da Igreja; a disponibilidade para viver a missão 
própria das famílias no campo educativo, social e eclesial. 

3· O apostolado dos leigos: 
(Pe. Caffarel: editorial de outubro de 1953) 

«Sobretudo, não se enganem quanto às minhas palavras. Não 
lhes peço que preguem uma moral - mais ou menos rebarba
tiva- aos que estão em torno de vocês (como são maçantes 

3- Bonifácio Frnández: "Enamoriamiento y noviazgo: esse amanecer". Entender o 
noivado e o matrimônio. 

4- Adaptado de: www.chuechforum.org.maxj info/ família/ PCF /prep.htm 
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as pessoas de bons sentimentos, com as suas lições de mo
ral!). Não se converte o mundo, nem se faz com que os filhos 
se tornem verdadeiros cristãos, brandindo uma moral - mas 
sim anunciando a prodigiosa notícia do amor de Deus por nós. 
Como? Não lhes vou responder. O verdadeiro amor ao próxi
mo nunca carece de criatividade, assim como à paciência e à 
perseverança nunca faltam recursos. » 

NOTA : O Pe. Caffarel trabalhou para ajudar os jovens a decidir-se 
pelo casamento. Lançou em 1956 um inquérito junto a 900 equipes 
«para melhor entender o que se deve dizer aos noivos». Foi então 
que começou no seio das ENS o «Centro de Preparação ao Casa
mento» (CPM), que teve um dinamismo extraordinário, tornando
se nos anos 6o um movimento independente no qual numerosos ca
sais equipistas tomaram parte.s 

4· Os cursos de preparação ao casamento 

Em muitos países foram feitas experiências conduzidas por 
membros das ENS (inclusive no Brasil, por iniciativa de José 
Eduardo e Teresa de Macedo Soares), para orientar Cursos de 
preparação ao casamento. Alguns trechos da apresentação de 
um deles nos permite dar uma idéia do que eles podem pro
por: 

« Na hora de nos casarmos, queremos todos ser felizes e a Igr~a 
vem nos ajudar a responder a esse desejo e a essa necessidade. 
Eis a razão dos cursos de preparação ao casamento. 

Não se trata somente de uma orientação ética, ou de formu
lar regras morais, mas sim de procurar acompanhar, dissipar 
ilusões, ajudar os casais cristãos a serem felizes, partilhando a 
experiência de outros casais e mostrando as coisas bonitas que 
Deus preparou para os cônjuges e que, freqüentemente, não pu
demos, ou não quisemos perceber. Este curso constitui, sim
plesmente, uma breve _preparação imediata ao seu casamento, 
que, na realidade, supoe e mesmo exige uma longa preparação 
anterior1 oriunda do te~temunho e da forma9ão recebidos em 
seus meios de origem. E essa a preparação basica, insubstituí
vel: não podemos, nem pretendemos abarcar tudo ... Quere
mos somente oferecer-lhes um espaço privilegiado no qual se 
poderão encontrar para dialogar sobre temas fundamentais, 
e no qual poderão construir o seu casal, deixando de lado as 
suas preocupações atuais, para poderem concentrar-se um no 
outro, para venficar e aprofundar a sua decisão de se amar, ou 
mudá-la, antes que seja tarde ... " 

s- Para conhecer melhor os CPM, visitar o site: www.prematrimonialcpm.org 
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B. TEXTO BÍBliCO PARA A MEDITAÇÃO 

O texto a seguir, da Epístola de São Tiago, ajudar-nos-á na re
flexão pessoal e em casal. E também para a reunião da equipe. 

«A fé e as obras» (Tg 2, 14-20) 

"Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem 
obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se 
um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir e lhes faltar 
o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre 
vós lhes disser: "ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos", e não 
lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito ha
verá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, será morta 
em seu isolamento. 
De fato, alguém poderá objetar-lhe: «Você tem fé e eu tenho 
obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a fé 
pelas minhas obras. Você crê que há um só Deus? Ótimo! 
Lembre-se, porém, que também os demônios crêem, mas es
tremecem. Quer, porém, ó homem insensato, a prova de que a 
fé sem as obras é vã?" 

C. PERGUNTAS PARA O DIÁLOGO CONJUGAL, 
VISAJ'lDO LEVAR O CASAL A REFLETIR SOBRE 
A PROPRIA REAliDADE NO MUNDO DE HOJE 

• São a nossa experiência conjugal e o ambiente do nosso lar 
favoráveis à «preparação remota» dos nossos filhos? O que 
devemos mudar? 
• Nossa fé e o nosso engajamento nas ENS nos interpelam 
sobre o que poderíamos fazer nesse campo? O que devemos 
fazer, quando e como? 

As nossas conclusões para levar à reunião da equipe : 



D. SUGESTÕES PARA A REGRA DE VIDA 

A partir de um dever de sentar-se sobre esse tema, procure
mos durante o mês traduzir por uma regra de vida a nossa fé 
em obras. 

E. PARA TROCA DE IDÉIAS SOBRE O 
ESTUDO DO TEMA NA EQUIPE 

Depois de co-participarmos com carinho e atenção as pergun
tas sugeridas para o nosso diálogo conjugal, tratemos de com
preender o que Deus quer dizer a cada casal e a cada equipe 
sobre o tema. 

• Podemos dirigir a solidariedade da nossa equipe à algum 
aspecto prático da formação de casais para o matrimônio? 
• Podemos colocar-nos à disposição da nossa paróquia, em 
casal ou em equipe, para colaborar nos cursos de preparação 
ao matrimônio? 

Ao final, o casal responsável de equipe fará uma síntese da tro
ca de idéias sobre o tema. Estas conclusões deverão ser apro
fundadas pelos casais durante o mês seguinte. 
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F. TEXTO PARA A ORAÇÃO UTÚRGlCA 

8177/78, 1-7 

Antifona :Povo meu, escuta a minha lei. 

"Povo meu, escuta a minha lei, 
dá ouvido às palavras de minha boca; 
vou abrir minha boca numa parábola, 
vou expor enigmas do passado. 

O que nós ouvimos e conhecemos, 
o que nos contaram nossospais, 
não o esconderemos aos filhos; 
nós o contaremos à geração seguinte: 

Os louvores de Iahweh e o seu poder, 
e as maravilhas que realizou; 
Ele firmou um testemunho em Jacó 
e colocou uma lei em Israel, 
ordenando a nossos pais 
que os transmitissem aos seus filhos, 
para que a geração seguinte os conhecesse, 
os filhos que iriam nascer. 

Que se levantem e o contem aos seus filhos, 
para que ponham em Deus sua confiança, 
não se esqueçam dos feitos de Deus 
e observem os seus mandamentos. 



"A fidelidade é permanecer no 
amor, viver para o outro e não para 
si A infidelidade, pelo contrário, 

surge uando os interesses próprios 
são o atlos acima dos interesses 

do casal. (. .. ) 

• Você é tudo para mim 
• Sem ti, não posso viver 

• Amar-te-ei a vida inteira 
• Você é a razão da minha vida" 



Sétima reunião 

CARACTERÍSTlCAS DAS 
RELAÇÕES ENTRE CÔNJUGES 

Independentemente da maneira pela qual funciona a nossa re
lação de casal, é importante conhecer e discutir em equipe as 
diferentes particularidades que afetam as relações conjugais 
no mundo de hoje. Isso nos pode ser útil, não só para prevenir 
dificuldades em nosso casamento, mas também para aconse
lhar, ajudar e orientar os nossos filhos, parentes e amigos que 
eventualmente venham pedir-nos conselhos ao ver como, gra
ças à nossa participação nas Equipes de Nossa Senhora, con
seguimos construir a harmonia entre nós. Isso também nos 
ajudará a compreender os que fracassaram em seu casamento 
e a nos aproximarmos deles com um coração misericordioso. 

A. PREPARAÇÃO DO TEMA 
PESSOALMENTE E EM CASAL 

Algumas pistas para ajudar a reflexão: 

O fim do século XX e o início deste século trouxeram modifi
cações significativas à estrutura da família: por um lado, a re
dução do número de filhos por família e o aumento do número 
de famílias sem filhos; por outro lado, a grande proporção de 
mulheres que ingressaram no mundo do trabalho. Tudo isso 
fez com que os casais que procuravam conservar as concep
ções tradicionais de seus pais e avós se adaptassem para evitar 
que o seu casamento fosse afetado pelas novas condições. Ve
jamos alguns problemas que podem ocorrer: 

1. Concorrência entre os cônjuges 

Embora a concorrência faça parte dos comportamentos hu
manos e tenha aspectos positivos, é preciso dominá-la para 
evitar que destrua o relaciOnamento do casal ; para isso, é in
dispensável que os cônjuges concordem na resposta a diversas 
perguntas: 
• Quais as prioridades nos gastos do casal? 

Como dividir as responsabilidades em casa? 
• Como organizar o tempo livre? 
• Como conduzir a educação dos filhos? 



A única maneira de responder às perguntas colocadas é o diá
logo entre o casal (dever de sentar-se) e o estabelecimento em 
casal de um « projeto de vida» traçando um caminho claro, 
concreto e sólido. 

2. Falta de tempo para dialogar e dedicar-se 
à família 

As exigências do trabalho: levantar-se cedo, trabalhar até tar
de, trabalhar no fim de semana, freqüentes viagens de um dos 
cônjuges, reuniões de trabalho fora de hora; tudo isso, além 
das tarefas domésticas, dos compromissos sociais e familia
res, da televisão; tudo isso reduz o tempo disponível do casal 
para o diálogo e a partilha, assim como o tempo disponível 
para os filhos. Ademais, é preciso levar em conta a pressão do 
trabalho que faz com que se chegue em casa esgotado e tenso. 
Se tudo isso não for controlado, os cônjuges podem vir a bri
gar entre si ou com os filhos. 

3· Os filhos educados por estranhos 

Muitos pais são obrigados a deixar os filhos em creches, con
fiados a terceiros; mesmo quando se trata de profissionais 
competentes, animados da melhor boa vontade, não podem 
dar às crianças o mesmo amor e a mesma atenção que os pais. 
Quando as crianças apresentam problemas, é freqüente os 
cônjuges culparem um ao outro por não lhes ter dado sufi
ciente atenção. 

4· Infidelidade 

A fidelidade é « permanecer no amor»; viver para o outro e 
não para si. A infidelidade, pelo contrário, surge quando os 
interesses próprios são colocados acima dos interesses do ca
sal. 
A infidelidade no casamento consiste, geralmente, em não 
permanecer fiel às promessas feitas por ocasião·do noivado: 
• «Você é tudo para mim» 
• «Sem ti, não posso viver» 
• «Amar-te-ei a vida inteira» 
• «Você é a razão da minha vida» 
Enfim, todas essas expressões e muitas outras próprias das 
:gessoas apaixonadas são as que levam à decisão de se casar. 
E-se, pois, infiel quando: 
• O nosso trabalho se torna mais importante que o do nosso 
cônjuge. 
• Preferimos passar o tempo com amigos a passá-lo no lar. 
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• Em vez de dedicar-nos ao lar, deixamo-nos levar pelo álco
ol, pelo jogo, ou por outras desordens. 

Pensamos mais em nossos interesses do que no bem-estar 
da família. 

E, obviamente, quando temos relações sexuais fora do ca-
samento. 
Há muitos motivos para a infidelidade. O primeiro e mais im
portante é o egoísmo, que implica nos demais: negligência no 
amor, ciúmes, imaturidade, influência de amigos e amigas, 
fraca auto-estima, sensualidade, etc. 
O mais importante, contudo, é que a infidelidade, salvo em 
alguns casos, não se apresenta de uma hora para outra, mas 
é o resuJtado de uma situação que se deixou agravar com o 
tempo. E por isso que a melhor prevenção é o diálogo aberto e 
sincero que traz à luz as pequenas discórdias que, graças aos 
esforços e ao amor do casal, se consegue resolver. 

5· Alcoolismo e consumo de drogas 

Não podemos deixar de lado esses dois problemas, que são, 
freqüentemente, a causa de conflitos graves entre o casal e 
afetam a família inteira, quer seja pela dependência de um 
dos cônjuges, quer pelo fato de um dos filhos ter contraído o 
vício. 
A característica mais comum da dependência (qualquer que 
seja o seu grau) é a negação sistemática do problema, tanto 
pelo cônjuge afetado como pelo outro. Aceitar reconhecer a 
situação é sempre a condição necessária para começar a ven
cer o problema, que, em todo caso, exige que se apele para um 
auxílio profissional. 

6. Dificuldades com a família do outro 

Todas as famílias têm os seus próprios hábitos e tradições, 
mesmo quando provêm de um mesmo país ou de uma mesma 
região. Cada cônjuge traz ao seu novo lar a sua própria história 
familiar. A confrontação dessas duas histórias torna-se, para 
muitos casais, fonte de conflito. Essa situação agravou-se em 
nossa época em função do pouco tempo dedicado às famílias 
de cada um. Eis algumas ocasiões de conflito: 
• Almoços, reuniões e festas. 
• Diferenças de hábitos, de educação e de estilo de vida. 
• Interferência de uma das famílias na educação dos filhos. 
• Críticas sobre a organização da casa. 
• Diferenças na maneira de conduzir a economia do lar. 
Cada casal deve construir a sua própria história, evitando a 
influência unilateral de uma ou de outra família. No entanto, 



sempre num profundo respeito e com caridade cristã. 

7.Arotina 

Todos nós começamos a nossa relação com amor, fisicamen
te atraídos e encantados um pelo outro. E é por isso que nos 
casamos. Contudo, cedo ou tarde, somos atingidos pela rotina 
de nossa vida quotidiana. 
A rotina, entretanto, não é tão ruim assim, a própria natureza 
é rotineira: todas as noites o sol se põe, mas, quando dispomos 
de alguns minutos para admirá-lo, cada pôr-do-sol nos parece 
mais maravilhoso que o precedente. O mesmo se dá com o 
casamento: precisamos dedicar diariamente alguns minutos 
para olhar o nosso cônjuge, os nossos filhos, contemplar e ab
sorver o que há neles de maravilhoso, e dizer-lhos. 
Como é lindo chegar em casa cada dia e poder aproveitar de 
um momento de tranqüilidade, conversar com o nosso cônjuge 
sobre as atividades do dia, as nossas preocupações, as nossas 
esperanças; passar alguns momentos com os nossos filhos, vê
los crescer. Evidentemente, é preciso mostrar alguma criativi
dade, procurar atividades que cimentem a unidade da família 
e, isso é o principal, estar atento ao que os outros desejam, aos 
seus gostos. Dessa forma, o que se poderia tornar uma rotina 
"negativa", pode-se converter em uma "maravilhosa" rotina. 

B. TEXTO BÍBliCO PARA A MEDITAÇÃO 

O texto da Epístola aos Gálatas, que leremos a seguir, ajudará 
a nossa reflexão pessoal e em casal, e também durante a reu
nião da equipe. 

Preceitos sobre a caridade 

"Irmãos, caso alguém seja apanhado em falta , vós, os espiri
tuais, corrigi esse tal com espírito de mansidão, cuidando de 
ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Carregai 
o peso uns dos outros e assim cumprireis a Lei de Cristo. Se 
alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a 
si mesmo. Cada um examine a sua própria conduta, e então 
terá o de que se gloriar por si só e não por referência ao ou
tro. Porque cada qual carregará o seu próprio fardo .» (Gl 
6, 1-sJ. 
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C. PERGUNTAS PARA O DIÁLOGO CONJUGAL, 
VISANDO LEVAR O CASAL A REFLETIR SOBRE 
A PRÓPRIA REALIDADE NO MUNDO DE HOJE 

• De todos os problemas evocados, qual foi aquele que mais 
nos preocupou na situação atual do nosso casal? 

• A tendência desse problema parece-nos ser a de se 
atenuar ou de se agravar cada dia mais? 

• Que solução concreta podemos encontrar para resolver 
o problema? 

• Que outros problemas podem afetar o nosso 
relacionamento de casal ? 

• As nossas conclusões para levar à reunião da equipe: 

D. SUGESTÕES PARA A REGRA DE VIDA 

A partir de nova reflexão sobre as respostas dadas às pergun
tas acima, procuremos identificar algo de positivo para me
lhorar ó relacionamento entre o nosso casal e com os nossos 
filhos; 



E. PARA TROCA DE IDÉIAS SOBRE O 
ESTUDO DO TEMA NA EQUIPE 

Com humildade, cada casal pode partilhar com a equipe al
gum aspecto tirado do seu dever de sentar-se que possa ajudar 
os outros membros da equipe. Depois de ouvir a todos, a equi
pe pode procurar a melhor maneira prática de evitar os males 
que podem amea9ar cada casal. · 
O Casal Responsavel fará uma síntese das conclusões, que to
dos anotarão para conservá-las presentes ao espírito durante 
o mês seguinte e refletir sobre elas. 

F. TEXTO PARA A ORAÇÃO liTÚRGICA 

A PAZ DOMÉSTICA NO lAR DO JUSTO Sl127j128 

Antífona: Felizes os que temem o Senhor e andam 
em seus caminhos! 

Do trabalho de Tuas mãos comerás, tranqüilo e feliz: 
Tua esposa será vinha fecunda no recesso do Teu lar. 
Teus .filhos, rebentos de oliveira, ao redor de Tua mesa. 

Assim vai ser abençoado o homem que teme o Senhor. 
Que o Senhor te abençoe de Sião, e verás a pro~eridade de 
Jerusalém todos os dias de tua vida e verás os filhos de teus 
filhos . 

Paz sobre Israel! 
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Oitava reunião 

OS CASAlS DAS EQUlPES DE NOSSA SENHO~, 
M1SS10NAR10S DO SACRAMENTO DO MATR1MON10 

No capítulo anterior, refletimos sobre os problemas mais co
muns que afetam os casais de hoje. Neste capítulo, procura
remos refletir sobre os casais das ENS como missionários do 
Sacramento do Matrimônio. 

Os temas de estudo desenvolvendo as orientações do Movi
mento ajudam a aprofundar as riquezas das ENS, comuni
dades vivas de casais, reflexo do amor de Cristo. Chegamos 
agora ao último capítulo da nossa reflexão e nos encontramos 
no próprio coração da nossa missão, isto é, verificamos que· 
fomos chamados a um engajamento sério na Pastoral Fami
liar da Igreja, nos diferentes tipos de apostolado junto aos ca
sais de hoje, incluindo o apoio aos casais com dificuldades: 
os casais em crise, os cônjuges separados que desejam viver 
novamente juntos, os casais separados, os casais separados e 
recasados. 

A. PREPARAÇÃO DO TEMA 
PESSOALMENTE E EM CASAL 

Algumas pistas para ajudar a reflexão: 

1. Alocução de Sua Santidade o Papa João Paulo 11 aos 
casais responsáveis regionais das ENS em Roma:• 

"Nutridos com o Pão da Vida e chamados a ser 'luz para aque
les que buscam a verdade' (L.G. 35), principalmente para os 
seus filhos, poderão então os esposos desenvolver plenamen
te a graça do seu Batismo nas missões específicas no seio da 
família, na sociedade e na Igreja. Essa era a intuição do Pe. 
Caffarel, que não queria que se entrasse 'numa equipe para 
isolar-se .. . , mas, para aprender a doar-se a todos' (C.M. fev. 
1948). Alegrando-me com os compromissos já assumidos, 
exorto os membros das Equipes a participar cada vez mais ati
vamente da vida eclesial, em particular junto aos jovens, que 
aguardam a mensagem cristã do amor humano, ao mesmo 

1- João Paulo I!, alocação aos RR das ENS, Roma, janeiro de 2003. n.s e 7 . 
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tempo exigente e exaltante. Nesta perspectiva, os membros 
das Equipes podem ajudá-los a viver o período de sua juven
tude e noivado na fidelidade aos mandamentos de Cristo e da 
Igreja, permitindo-lhes encontrar a verdadeira felicidade na 
maturação da sua vida afetiva. 
Queridos amigos, dou graças a Deus pelos frutos trazidos por 
vosso Movimento pelo mundo afora, e vos encorajo a dar tes
temunho sem cessar e de maneira explícita da 9,randeza e be
leza do amor humano, do matrimônio e da famllia. " 

2. O Reino dos Céus é semelhante ao fermento. (Mt 
13,33) (Christiane e Peter Annegarn- Super Região 
Bélgica2

) 

Como podem as Equipes de Nossa Senhora ajudar os casais 
do terceiro milênio a se tornarem melhores missionários do 
Evangelho na Igreja e no mundo? 
«Jesus compara o Reino dos Céus ao fermento, humilde e es
condido, assim como o sal, mas que é também uma matéria 
que atua de maneira lenta e secreta. O fermento também evo
ca a paciência que todos nós, pais e educadores, muitas vezes 
precisamos ter. Como freqüentemente no Evangelho, Deus 
trabalha sem que nós o percebamos. Isto, contudo, não quer 
dizer que devamos ficar de braços cruzados, porque somos co
responsáveis na edificação do Reino. 
Jesus enviou os seus discípulos, mas não os abandonou. "Es
tou convosco até o fim". "Enviar-vos-ei o Espírito". 
Jesus também nos faz uma promessa: "Quero que lá onde eu 
estiver, vós estejais também" e "quem crê em mim, viverá". A 
levedura é a promessa que faz crescer a massa. 

Esta imagem da levedura na massa se aplica bem à missão 
das Equipes de Nossa Senhora no mundo, especialmente no 
campo do casal e da família. Retomemos por um momento a 
mensagem do Cardeal Daneels, primaz da Bélgica, ao Colégio 
das ENS em julho de 1998. 

Ele nos fala do ministério das pessoas casadas e dos casais: 
"Vocês são, de certa forma, as mãos e os pés, a língua e a boca 
da Igreja num campo especial, o da vida familiar e dos casais. 
E talvez esteja aí o maior motivo de credibilidade para a Igreja 
em nosso tempo." 
Para o Cardeal Daneels, "o primeiro motivo pelo qual vocês 

.2 - Christiane e Peter ANNEGARIN, "Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do 
mundo, vocês são o fermento na massa", Houston, julho de 2001. 
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devem trabalhar e viver para os outros, é o fato de serem pri
vilegiados na Igreja e no mundo - com efeito, é-se verdadeira
mente privilegiado quando se pode descobrir a profundidade 
do amor conjugal e paterno, conservá-lo e cultivá-lo, como 
vocês o fazem." 
"E qual é o seu ministério particular? É duplo: Há duas ver
tentes, à primeira vista paradoxais e quase contraditórias, mas 
que, na realidade, não o são. A primeira é conservar bem alto, 
acima dos tumultos do nosso tempo, o ideal do casal cristão." 
"A segunda vertente, tão importante como a primeira, é, em
bora proponhamos ao mundo e à sociedade esse ideal do casal 
cristão, permanecermos inteira e totalmente seres de compai
xão para aqueles que fracassaram". 

Não iremos desenvolver aqui estes temas, porque o Cardeal já 
o fez de forma notável, mas, convidamo-los a reler as suas pa
lavras. O que nos impressiona em sua proposta para praticar 
a misericórdia é o fato de nos convidar a tomar consciência 
de nossa própria fragilidade, "a aceitar as trevas, porque tudo 
aquilo que acontece com os outros, o seu fracasso, está poten
cialmente em algum lugar dentro de nós. Só poderemos ser 
um ser de compaixão quando tivermos provado e aceito, nós 
mesmos, a nossa própria fragilidade, o nosso lado obscuro". 
Enquanto quisermos "fazer tudo sozinhos, com os nossos pró
prios meios", tal como o jovem rico, não poderemos seguir Je
sus, e não poderemos ser salvos. Porque a miséria, "o nosso 
lado obscuro", é em nós o lugar do amor misericordioso. 

Enquanto na maior parte das religiões a relação homem 
-Deus é da ordem de "Tu, Deus, é tudo, e eu sou pequeno", 
Deus nos diz: "Tu, homem, és tudo, e eu sou pequeno" (Sou 
apenas um crucificado, escândalo e loucura). 
Quando descobrimos a nossa miséria, a nossa cumplicidade 
com o mal, é que podemos ser "misericordiados" por um 
Deus, ele próprio ferido. 

Só então, e nessa ótica, poderemos participar da construção 
do Reino, sendo a levedura na massa, e mais especialmente 
pela nossa presença junto aos casais e às famílias. 

3· A missão dos membros das ENS no seio da Igreja 

As Equipes de Nossa Senhora, enquanto tais, não se engajam 
numa ação conjunta e determinada, exceto em casos excep
cionais. "O Movimento, enquanto tal, pode, a pedido da Igre
ja, participar da Pastoral por ela organizada, notadamente no 
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campo dos casais e da família 3». Entretanto, como o indica 
o Guia das ENS, cada casal pode descobrir o apelo específico 
do Senhor. 

As necessidades da Igreja são numerosas nesse campo. Basta 
lembrar as que foram assinaladas na «Segunda inspiração», 
há já uns vinte anos: 

Acompanhar as equipes de jovens 

O amplo problema da atitude dos jovens diante do casamen
to foi discutido no Colégio de Melbourne, em julho de 2002. 
Como o casamento é visto pelos jovens de hoje? Alguns o con
sideram como uma boa escolha de vida. Outros têm medo do 
casamento, outros ainda não vêem a sua necessidade. Dian
te dessa realidade, sinal do nosso tempo, colocamos algumas 
perguntas que nos parece oportuno apresentar aqui para esti
mular a reflexão de todos: 

Os jovens que se casam hoje o fazem com uma grande es
perança e grandes aspirações para o futuro. Freqüentemente, 
as tensões provocadas pelo mundo material levam a dificul
dades, frustrações, e mesmo separações. Como podemos aju
dá-los para que consigam viver um relacionamento de melhor 
qualidade e valores que os sustentem nos bons e maus mo
mentos? 
• Muitos jovens se sentem hoje abandonados pela sociedade 
democrática e pelas organizações da Igreja. Como movimento 
de leigos, que iniciativas podemos tomar para ajudá-los? 
• Estamos disponíveis e abertos ao diálogo com os jovens que 
tentam aprofundar o sentido do casamento cristão? 

Preparar os noivos para o matrimônio 
(Ver as reuniões V e VI) 

Este é um campo muito importante num mundo que acredita 
cada vez menos no casamento. Os jovens, hoje em dia, têm 
um conceito muito redutor e temporário do amor. Para eles, 
o amor é mais um "sentimento", e dura o tempo que durar o 
sentimento. Na perspectiva cristã, o amor é uma "decisão". 
Cristo nos amou por uma decisão e não por um sentimento. 
"Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice; contudo, 
não seja como quero, mas como tu queres." (Mt 26, 39) Quem 
estaria melhor preparado que os casais das ENS para colabo-

3- ENS. "Guia das Equipes de Nossa Senhora, Cap. XI . 
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rar nesse campo com a pastoral diocesana? A nossa IJlÍssão é 
ensinar aos jovens o verdadeiro conceito do amor no esJ?,írito 
de Cristo. "A colheita é grande, mas poucos os operários' (Mt 
9, 37). 

Acompanhar os recém-casados 

Muitos casais que receberam a preparação ao matrimônio nos 
perguntam se poderiam, após o seu cas_amento, encontrar ou
tro apoio além da entrada nas ENS. E importante oferecer
lhes a possibilidade de tomar parte, no mínimo, em duas ou 
três reuniões por ano, nas quais se trataria dos problemas que 
habitualmente se apresentam nos primeiros anos do casa
mento. Para isso, entretanto, é preciso poder contar-se com 
casais voluntários dispostos a dedicar parte do seu tempo livre 
à organização de um trabalho sério e contínuo. Outros proje
tos mais exigentes, tais como as Experiências Comunitárias, 
no Brasil, ou os grupos Tandem, na França, poderiam ser or
ganizados, mas isso exige a colaboração de um número maior 
ainda de casais voluntários. 

Ajudar os casais em dificuldade ou os divorciados 
recasados 

Tornaram-se cada vez mais freqüentes os pedidos de assistên
cia conjugal a casais em dificuldade. E, já que para assegurá-la 
é indispensável um mínimo de preparo, a experiência de vida 
de um casal no Movimento é a melhor base para se ter sucesso 
nesse apostolado. 

Quanto aos divorciados recasados, é o próprio Papa João Pau
lo li que nos pede, em sua Exortação apostólica de 1981, Fami
liaris consortio, abordar esse problema com a maior atenção: 

«Exorto vivamente os pastores e a inteira comunidade de fi
éis a ajudar os divorciados, promovendo com caridade solícita 
que eles não se considerem separados da Igreja, podendo, e 
melhor devendo, enquanto batizados, participar na sua vida. 
Sejam exortados a ouvir a palavra de Deus, a freqüentar o 
sacrifício da Missa, a perseverar na oração, a incrementar as 
obras de caridade e as iniciativas da comunidade em favor da 
justiça, a educar os filhos na fé cristã, a cultivar o espírito e as 
obras de penitência para assim implorarem, dia a dia, a graça 
de Deus. Reze por eles a Igreja, encoraje-os, mostre-se mãe 
misericordiosa e sustente-os na fé e na esperança"4• 

4- João Paulo II, Familiaris Consortio, n. 84. 
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No documento citado, o Papa nos apresenta o programa de 
trabalho a realizar com os separados e os divorciados recasa
dos. Estamos conscientes de que a Exortação Apostólica foi 
publicada em 1981, portanto há mais de vinte anos. Temos 
feito o necessário, como o Papa no-lo pediu? 

Convencido da necessidade desse apostolado, o Santo Padre 
lançou novamente um apelo angustiado, vindo do fundo do 
seu coração, desta feita diretamente aos Responsáveis das 
ENS reunidos em Roma, em janeiro de 2003 

"No final desta audiência, a minha oração quer ser também 
pelas famílias que vivem em dificuldade. Oxalá elas encon
trem ao longo do seu caminho testemunhas da ternura e da 
misericórdia de Deus! Desejo recordar a minha proximidade 
espiritual às pessoas separadas, divorciadas e divorciadas que 
voltaram a casar que, como batizadas, são chamadas, no res
peito às regras da Igreja, a participar da vida cristã. (cf. Fami
liaris Consortio, n. 84)"5 

Iniciativas nesse sentido foram tomadas no Brasil, Colôm
bia, França, Portugal e outros países. Não foi, contudo, fácil 
encontrar casais e sacerdotes disponíveis para essa tarefa. Aí 
reside, a nosso ver, o motivo pelo qual essas experiências são 
ainda modestas e de alcance limitado. 

Preocupar-se com jovens que moram juntos 

Eis outro desafio apresentado pelo mundo de hoje. Os jovens 
perdem cada vez mais o desejo e a motivação para se casarem. 
Ademais, muitos daqueles que chegam ao casamento já vivem 
juntos há algum tempo. Qual a nossa atitude diante dessa re
alidade? Limitamo-nos, simplesmente, a aguardar o dia em 
que eles resolvem se casar na Igreja para então lhes propor 
uma preparação ao matrimônio? 

Seria preciso ajudá-los a refletir sobre a natureza antropo
lógica do casal e as exigências que essa realidade apresenta 
num plano puramente humano. E, sem dúvida, explicar-lhes 
em que consiste o amor segundo Cristo e o projeto de Deus a 
respeito do casal humano. Não temos conhecimento de expe
riências nesse sentido, mas, mesmo se algumas já existem, é 
preciso apelar para a criatividade. 

5- JOÃO PAULO li , Alocução às ENS, Roma, Janeiro de 2003, n. 7. 



B. TEXTO BÍBUCO PARA A MEDITAÇÃO 

O texto seguinte, do Evangelho de São Mateus, ajudar-nos-á 
em nossa meditação pessoal e em casal, e também na reunião 
da equipe. 

«0 sal da terra e a luz do mundo» (Mt 5, 13-16) 

«Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que 
o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado 
fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se 
pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se 
acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no 
candelabro e assim ela brilha para todos os que estão na casa. 
Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para 
que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai 
que está nos céus". 

C. PERGUNTAS PARA O DIÁlOGO CONJUGAl, 
VlSA~DO lEVAR O CASAl A REFlETIR SOBRE 
APROPRIA REAliDADE NO MUNDO DE HOJE 

• É nossa vida de casal casado coerente com a nossa vocação 
de missionários do Sacramento do Matrimônio? Em que de
vemos mudar? 
• Estamos, individualmente ou como casal, engajados priori
tariamente num apostolado no âmbito da pastoral familiar? 
• Se nossa resposta for afirmativa, como podemos contribuir 
para a melhora e a amplificação dessa ação pastoral? 
• Se nossa resposta for negativa, aproveitemos esse momen
to de diálogo para, diante do Senhor, nos interrogarmos seria
mente a respeito de nossa atitude e do nosso comportamen
to diante da exigência evangélica de difundir a boa nova de 
Jesus, especialmente através do engajamento numa forma de 
pastoral familiar bem concreta. 

Nossas conclusões para levar à reunião da equipe: 
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D. SUGESTÕES PARA A REGRA DE VlDA 

Reflitamos ainda sobre as respostas dadas às perguntas acima 
e proponhamo-nos uma Regra de Vida pessoal, ou em equipe, 
se for o caso, para engajarmo-nos num apostolado concreto 
no vasto campo da pastoral familiar da Igreja ou dos nossos 
compromissos civis. 

E. PARA TROCA DE IDÉIAS SOBRE O 
ESTUDO DO TEMA NA EQUIPE 

Cada casal pode partilhar a maneira pela qual, em sua situa
ção presente, ele está ou poderia estar engajado numa forma 
de ação pastoral. Depois que todos tiverem falado, a equipe 
pode chegar a conclusões sobre a melhor maneira pela qual os 
seus membros, quer individualmente, quer em equipe, pos
sam engajar-se praticamente na construção do Reino de Deus 
em nosso mundo, num campo específico de apostolado. 

O Casal Responsável fará uma síntese das conclusões a que 
a equipe chegou e todos os seus membros as anotarão para 
tê-las presentes ao espírito durante o mês seguinte e refletir 
sobre elas. 



F. TEXTO PARA A ORAÇÃO LITÚRGlCA 

O PlANO DIVINO DA SAlVAÇÃO Ef 1, 3-10 

Antífona: Deus nos destinou a sermos seus filhos 
adotivos por Jesus Cristo 

"Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 
que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, nos 
céus, em Cristo. 
Nele ele nos escolheu antes da fundação do mundo, 
para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. 
Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Je
sus Cristo, 
conforme o beneplácito da sua vontade, 
para louvor e glória da sua graça, com a qual ele nos agra
ciou no Amado. 
E é pelo sangue deste que temos a redenção, 
a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, 
gue ele derramou profundamente sobre nós, 
znfundindo-nos toda sabedoria e prudência, 
dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, 
conforme decisão prévia que lhe aprouve tomar 
para levar o tempo à sua plenitude: 
a de em Cristo recapitular todas as coisas, 
as que estão nos céus e as que estão na terra." 
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' com o tema "Testemunhas a Serviço dos 
Casais", iremos enfrentar um "novo" 
desafio. Seremos colocados diante da 

necessidade de sermos presença de Cristo na 
Igreja e no mundo como testemunhas do 
casamento cristão. Teremos ao nosso alcance, 
algumas alternativas de respostas-' ' 


	

