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(Imagens/ Referências de Consulta)

p. 18: commons.wikimedia.org/wiki/File:Gustav_Klimt

p. 32: wikipedia.org/wiki/Rafael#/media/File:Transfiguration_Raphael 

p.46: settemuse.it/pittori_scultori_europei/blake/william_blake_009_la creazione_di_eva_1808

P. 60: pictify.saatchigallery.com/625121/raphael-the-marriage-of-the-virgin 

p.74: Can Stock Photo

P.90:  pt.wahooart.com/Art.nsf/O/9GELAE/$File/GiovanniBattistaTiepolo-EducationoftheVirgin

P. 104: http://jahartwick.blogspot.com.br/2012_05_01_archive.html

pp.120/121:  pt.wikipedia.org/wiki/Domingos_Sequeira#/media/File:A_Adoração_dos_Magos_(1828)_-_Domingos_Sequeira)



SUMÁRIO

Apresentação  ........................................................................06

Introdução  .............................................................................08

Ressignificando as imagens que ilustram cada reunião .................17

Reunião 1 ................................................................................19
“Põe-me como um selo sobre o teu coração”  

O EVANGELHO DO CASAMENTO E DA FAMÍLIA

Reunião 2 ........................................................................................ 33
“...Ele os levou com ele...”                                                                           
 A ARTE DO ACOMPANHAMENTO

Reunião 3 ........................................................................................ 47
“...Ele os abençoou e disse...”
 A VOCAÇÃO AO CASAMENTO

Reunião 4 ........................................................................................ 62
“Farei de ti minha esposa para sempre” 
 EDUCAR PARA A FIDELIDADE

Reunião 5 ................................................................................76
“... Mais que vencedores”
 A FRAGILIDADE DO CASAL E DA FAMÍLIA

Reunião 6 ........................................................................................ 91
“... Somos suas testemunhas e, portanto, nós vos falamos...” 
EDUCAR A FÉ

Reunião 7 ..................................................................................... 105
“E assim a luz se fez”
O VALOR SOCIAL DO CASAMENTO E DA FAMÍLIA

Reunião 8 ............................................................................. 122
“Como não sabeis interpretar o tempo presente?”
 DINAMICAS CULTURAIS

Reunião de Balanço:  ............................................................ 137
PONTES SIM, MUROS NÃO

 



8 9

APRESENTAÇÃO

Caros Casais e Conselheiros Espirituais 
das Equipes de Nossa Senhora 

A Equipe Responsável Internacional está consciente 
da resposta dada ao Senhor pelos casais super-regionais e 
regionais, uma resposta em nome de todo o Movimento, 
“Estou aqui Senhor: – Envia-me!”, quando do Encontro 
Internacional “Roma 2015”. – Hoje, mergulhados no 
mesmo espírito, gostaríamos de propor um novo tema de 
estudo para o ano de 2017 sobre o assunto do Sínodo 
dos Bispos “Os desafios pastorais da família na Nova 
Evangelização”, tema cuja dinâmica de desenvolvimento, 
através do Evangelho, já é familiar para vocês.

Nesta proposta, encontraremos o desafio constante 
do Evangelho, os ensinamentos da Igreja e os apelos 
incessantes e repetidos do Papa Francisco durante nossa 
audiência em Roma – ouvir, orar e agir – insistindo no 
papel missionário dos casais e solicitando – que façamos 
frutificar a riqueza a nós confiada – nas Equipes de Nossa 
Senhora.

No espírito de internacionalidade de nosso Movimento, 
este tema foi preparado por uma equipe da Super-Região 
Itália.

Se o anúncio da boa nova, neste caso concreto, 
“anúncio da Boa Nova do Matrimônio”, contém a alegria 
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vivida na vida do casal e da família, o anúncio do Evangelho 
da Família constitui uma parte integrante da missão à qual 
fomos chamados e para a qual nos orientamos. Deve-se, 
então, querer e não ter medo, pois a revelação de Deus 
ilumina a realidade da relação entre as pessoas.

O mundo vive uma profunda crise humanitária devido 
aos níveis elevados de pobreza, de privações, de guerras 
e conflitos, de perseguições religiosas; o extremismo 
cresce, o número de refugiados é cada vez maior. Todavia, 
na Bula de Proclamação do Jubileu Extraordinário da 
Misericórdia podemos ler que: “Há momentos em que 
somos chamados, de maneira ainda mais intensa, a fixar 
o olhar na Misericórdia, para nos tornarmos nós mesmos 
sinal eficaz do agir do Pai”.

É necessário propor uma visão ampla da família, 
prova da importância do amor vivido em família, como 
sinal eficaz da existência do Amor de Deus, “santuário do 
amor e da vida”.

Que essa ênfase colocada na Misericórdia provoque 
em todos nós um forte impacto para as questões relativas 
ao casal e à família, independentemente de nossos limites 
e dos pecados que possamos ter cometido.

Que a Misericórdia de Deus possa nos abrir à conversão 
incessante e à renovação permanente!

Tó e José Moura Soares
Equipe Responsável Internacional
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INTRODUÇÃO

EM  TEMPOS  DO  SÍNODO

Família, para onde você vai? – No mar tempestuoso 
da humanidade que atravessou o segundo milênio cris-
tão, a família continua sua navegação. – Seu papel cen-
tral e insubstituível (Papa Francisco, Encíclica Laudatosi, 
213) recebe novos desafios a cada dia, às vezes como-
ventes, frequentemente entusiasmantes. Assim como al-
guns metais que, sob torção de uma força enorme, não 
se quebram nem se dobram, porém se deixam moldar, 
modelar, e depois voltam a sua forma original, assim 
também a família é “resiliente”. Recebe as provocações 
de nosso tempo, deixa-se interrogar, redefine equilíbrios 
e arranjos, tendo sempre como ponto de referência o 
pensamento, ou melhor, o sonho de Deus sobre ela.

Pergunta-se também à Igreja Católica qual o destino 
da família contemporânea. Ela já o fez no mais alto nível 
com o Sínodo. Após a primeira convocação em sessão 
extraordinária (outubro de 2014), e sua celebração em 
sessão ordinária (outubro de 2015), chegou o momento 
de realizar o que o Espírito pede à Igreja, para ser 
sempre a esposa fiel. É o momento dos vários desafios 
pastorais que esperam a família no contexto da “nova 
evangelização”.

“Sínodo” é uma palavra grega que significa “caminho” 
(odos) “percorrido junto” (sin)”. É uma palavra que 
indica uma realidade e uma tarefa. A realidade é a da 
Igreja, que é o povo de Deus reunido na unidade do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo (cf. Concílio Vaticano II, 
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Lumen Gentium 1), o corpo de Cristo vivo no mundo 
e no tempo (Idem, Lumen Gentium 7). Portanto é 
uma realidade “sinodal” em sua essência profunda. A 
tarefa consiste em marcharmos juntos encontrando 
diferentes trajetos pessoais e comunitários, procurando 
as melhores maneiras de sermos “um” com o Senhor, 
testemunhando-o ao mundo inteiro. O “caminhar 
junto” diz respeito a todo o povo de Deus: leigos, padres, 
religiosos. Somente juntos podemos compreender o que 
o Senhor solicita à família nas situações de vida de hoje.

A  ESTRUTURA  DO  TEXTO

O ponto de partida (capítulo 1) é o olhar da fé sobre o 
casal e sobre a família: o “evangelho do matrimônio e da 
família”. Com esta expressão não se indica simplesmen-
te o conjunto das passagens do Evangelho que citam a 
família, mas muito mais: essa realidade profundamente 
humana – a família como parte integrante da boa cria-
ção de Deus –, na qual se refletem com clareza particular 
a luz e a graça de Cristo. É nesse sentido que a família 
pode definir-se como “um evangelho”: isto é, uma reali-
dade humana (ao lado de muitas outras: o “evangelho” 
da vida, do trabalho, do sofrimento), iluminada e manti-
da por aquele Deus que se revela e se doa em Jesus. Ela 
pode assim brilhar como “boa nova”, cheia de beleza 
para a humanidade inteira.

Como “evangelho”, a família encontra em si duas 
dimensões: a verdade e a misericórdia, o projeto de Deus 
como Jesus o revelou, e, conjuntamente, a pedagogia de 
Deus que se inclina sobre suas criaturas para acompanhá-
las em um caminho de crescimento gradual marcado 
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por sua ternura. O capítulo 2 ocupa-se com a arte do 
acompanhamento das famílias. Um impulso que o 
magistério do Papa Francisco nos transmite com força 
toda particular: nenhuma família é perfeita, toda família 
é frágil, contudo contém em si um tesouro “em vasos 
de argila” (2 Cor 4,7); por essa razão, é tarefa da Igreja 
Mãe e Mestra tomá-la pela mão e acompanhá-la em seu 
crescimento.

O itinerário desse crescimento inicia-se com a vocação 
ao matrimônio, e ainda antes, com a educação da 
sexualidade e da afetividade (capítulo 3). Em seguida, 
passamos a considerar o valor da fidelidade dentro e fora 
do casamento (capítulo 4). Inevitavelmente cada família 
deve avaliar-se perante o mistério da própria fragilidade, 
pessoal, de casal e de pais, sendo assim possível, aliás, fazer 
a experiência de uma nova manifestação da fidelidade 
e da fecundidade de Deus mesmo durante a provação. 
Uma fragilidade que, em nosso tempo, conhece as novas 
formas das famílias divididas, separadas, “ampliadas” 
ou em nova união (capítulo 5). A importância da família 
merece um aprofundamento à parte quanto à experiência 
da procriação e da educação dos filhos (capítulo 6); 
quanto ao valor da família no contexto social (capítulo 
7); quanto ao papel também da família na evangelização 
da cultura contemporânea e de suas dinâmicas (capítulo 
8). O texto termina com a reunião de balanço quanto ao 
resultado obtido pela equipe (capítulo 9).

O  MÉTODO  SINODAL

Prosseguindo plenamente no sulco traçado pelo 
Concílio, o Sínodo também nos indicou um método 
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– teológico, pastoral e eclesiástico – a seguir. Trata-se do 
método “ver-julgar-agir” (cf. as três partes da primeira 
Relatio Synodi), que podemos também reformular como 
método dos “três is”: indutivo, inclusivo, itinerante. Nos 
diversos capítulos de nosso tema de estudo internacional 
tentamos ser fiéis a esse método. 

Método Indutivo
Antes de tudo, somos convidados a uma leitura da 

realidade contemporânea com um olhar atento e uma 
escuta confiante. De fato, a história do homem e das 
famílias em particular está cheia dos frutos do Espírito de 
Cristo, e aos crentes é confiada a tarefa da interpretação 
e do discernimento. Em nossa época vemos em ação 
numerosos sinais de ruptura e de crises da família, mas 
ainda mais fortes e cheios de promessas são os sinais e as 
ocasiões positivas, o que o Concílio Vaticano II chamava 
de “os sinais do tempo”. Por exemplo, o vínculo conjugal 
parece hoje mais frágil do que no passado, ao mesmo 
tempo criaram-se condições para uma conjugalidade 
melhor que a do passado: relações afetivas de qualidade, 
melhor sintonia com as emoções pessoais, igualdade 
e respeito quanto à dignidade da mulher, valorização 
do código da ternura e da complementaridade. A 
própria fidelidade conjugal, apesar de enfraquecida por 
numerosos ataques e traições, é hoje possível de modo 
melhor que no passado, como dimensão da consciência 
e da convicção interior, muito mais do que resultante da 
rigidez e do controle exercido pelos costumes sociais. 
Uma fidelidade “positiva” edificou-se dia a dia, bem 
mais construtiva do que o simples respeito “negativo” 
de “não cometer adultério”..
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Método Inclusivo
Para sermos exatos, mais do que um método indutivo 

(próprio das ciências experimentais), o nosso é um 
método fenomenológico. A leitura dos relacionamentos 
familiares é desde logo um “ver interpretativo”, isto é, 
um “olhar” que já é um “julgar” com a luz e o metro  
da Revelação de Jesus. E o próprio “agir” não é apenas 
uma passagem banal da teoria à ação, mas tem também 
um valor de revelação: de fato, é somente na ação e 
durante sua narrativa que se compreende sempre mais 
o evangelho da família. Os três momentos (ver-julgar-
agir) não são sequenciais, cada um supõe e exige os dois 
outros.

Várias vezes o Sínodo exortou-nos, tratando-se dos 
diferentes aspectos da família, a manifestar e incluir os 
elementos positivos de nosso tempo (por exemplo, os 
nos 5, 35, 41 da primeira Relatio Synodi), para sublinhar 
depois os aspectos problemáticos. Nessa abordagem 
“positiva”, notamos que não se trata de simpatia ou 
bondade ingênuas. O método inclusivo é rigorosamente 
teológico, pois seu ponto de partida é a plenitude de 
Cristo, passando em seguida a considerar o que já existe 
e depois o que ainda falta em relação a essa plenitude. 
Isso evidentemente numa perspectiva de crescimento e 
de maturação.

Há, portanto, dois focos nesse olhar sobre a família: a 
verdade e a misericórdia. A primeira orienta nossa reflexão 
e nosso discernimento, convidando-nos constantemente a 
elevar o olhar para aquela plenitude de amor revelada por 
Deus. Trata-se de ampliar nosso julgamento, infelizmente 
muito limitado, para se deixar ser instruído e guiado pelo 
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mandamento do Evangelho: “Amai-vos uns aos outros 
como eu vos amei”. De outro lado, a misericórdia não 
é redutível a uma simples virtude moral e menos ainda 
a uma bondade ingênua, ou a um genérico otimismo 
para o qual tudo está bem. Ela é a síntese e o arquétipo 
de todo agir de Deus na história da salvação: um Deus 
que age na fragilidade do homem, apesar e além dessa 
fragilidade. Como na antiga arte japonesa do Kintsugi, 
a misericórdia é a capacidade de consertar os cacos 
quebrados da vida, usando-se uma cola de ouro, de 
valor inestimável, de maneira que o vaso consertado, 
brilhando ao sol com finas nervuras, deve parecer ainda 
mais bonito e mais luminoso que antes. Assim que “onde 
o pecado proliferou a graça superabundou” (Rm 5,20).

Verdade e misericórdia são igualmente necessárias e 
reciprocamente implicadas. A verdade sozinha produziria 
uma evangelização que apenas divide e exclui; a miseri-
córdia sozinha deixaria de voltar o olhar para a meta.

Método Itinerante
Chegamos ao terceiro passo do método: um método 

itinerante capaz de se tornar companheiro de viagem do 
homem de hoje. Para uma Igreja não somente Mestra 
da verdade e Mãe da misericórdia, mas também Irmã no 
caminho. Tudo isso com a capacidade de aproximar-se, 
tomando a iniciativa (primeirear) das diferentes situações 
humanas e familiares, frequentemente sobrecarregadas 
por defeitos e faltas, para ajudá-las a crescer dentro 
de um itinerário progressivo e gradual, na medida da 
misericórdia e da ternura de Deus, e também da alta 
meta que deve ser atingida. O Sínodo exortou-nos a 
ser uma Igreja maternal e perita em humanidade no 
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acompanhar os itinerários de crescimento. A partir da 
terceira reunião, as questões irão voltar-se para a ética 
do acompanhamento, para favorecer e fomentar o estilo 
que o Papa Francisco nos indica.

“Jesus demonstra que a condescendência divina 
acompanha sempre o caminho humano, purifica e trans-
forma com a sua graça o coração endurecido, orientan-
do-o para o seu princípio, através do caminho da cruz.”

(Relatio Synodi 14). 
Nisso a orientação do Papa Francisco é muito forte: 
“Sem diminuir o valor do ideal evangélico, é preciso 

acompanhar, com misericórdia e paciência, as possíveis 
etapas de crescimento das pessoas, que se vão construindo 
dia após dia. ...Um pequeno passo, no meio de grandes 
limitações humanas, pode ser mais agradável a Deus do 
que a vida externamente correta de quem transcorre os 
seus dias sem enfrentar sérias dificuldades. A todos deve 
chegar a consolação e o estímulo do amor salvífico de 
Deus, que opera misteriosamente em cada pessoa, para 
além dos seus defeitos e das suas quedas” (idem, 24, 
citação do Papa Francisco, Evangelii Gaudium 44).

DUAS  IMAGENS  SINTÉTICAS

A Ostra e a Pérola
A pedagogia divina, que como Igreja somos compelidos 

a imitar, convida-nos a compreender que a história 
concreta de tantas pessoas e famílias não é o que “suja” 
e nos afasta da plenitude do projeto de Deus, mas, ao 
contrário, é o veículo, a ocasião e o caminho para ele. 
Um veículo evidentemente limitado, parcial e insuficiente 
e, por isso, sempre mergulhado em um caminho de 
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conversão permanente, mas real e positivo. Aquilo de que 
devemos repartir para enfrentar o desafio da fé.

Nesta perspectiva mesmo o mal e o pecado, na medida 
em que se abrem à luz da conversão, podem tornar-se 
caminho e ocasião de crescimento. A história da salvação 
nada mais é do que a história do pecado dos homens e 
mulheres. A potência maravilhosa e superabundante do 
Evangelho do Cristo morto e ressuscitado é esta: Deus te 
salva não apesar de teus limites e pecados, mas através 
de teus limites e teus pecados. A força da misericórdia 
de Deus mostrou-se tão superabundante que mesmo os 
limites e os pecados podem tornar-se meios de salvação. 
Como se a vida do homem fosse semelhante ao grão de 
areia atirado em uma ostra num dia de mar tempestuoso, 
e que a ostra, longe de rejeitá-lo para fora de si, 
transforma maravilhosamente em uma pérola preciosa, 
envolvendo-o na membrana do amor com paciência e de 
maneira gradual.

O Farol e o Archote
Diante das famílias de nosso tempo, expostas a 

numerosos perigos e contradições, o Sínodo exorta toda 
a Igreja a ser “como a luz do farol de um porto ou de 
um archote à noite” (Sínodo, Relatório final 28). A luz do 
farol apoia-se na rocha firme da verdade e da tradição; 
seu clarão solene e seguro atravessa a escuridão da noite 
traçando o caminho aos navegantes em dificuldade 
na tempestade, para que possam evitar os perigosos 
obstáculos e navegar em direção ao porto desejado. A luz 
do archote, ao contrário, fala de uma luz mais humilde 
e trêmula, capaz de clarear apenas alguns passos do 
caminho, contudo suficiente para poder avançar na 
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escuridão, entrevendo o curto trajeto a percorrer. A luz 
do archote é também estável e segura como a do farol, 
mas, além disso, ela se desloca, ela caminha com o povo, 
ela é itinerante: não se limita a permanecer firme para 
assinalar a rota e os perigos a serem evitados, mas desce 
ao longo das veredas do homem, sendo companheira da 
peregrinação das famílias na escuridão do mundo. É luz 
amiga e companheira fiel de viagem que não clareia todo 
o caminho, mas sabe firmar e assegurar os primeiros 
passos que irão preparar os seguintes até a chegada 
à meta desejada. Farol no porto e archote à noite: é a 
face da Igreja solidária com as famílias que o Sínodo nos 
exorta a construir.



19

Ressignificando as imagens 
que ilustram cada reunião 

Atravessar uma ponte requer coragem, pois, uma vez 
do outro lado, conquistamos espaços e nos encontramos 
com o outro que espera ser visto e também encontrado.   
O Tema deste ano, Pontes Sim, Muros Não, nos convoca 
a uma reflexão sobre as pontes que devemos construir 
através de diálogos genuínos com a pessoa do outro 
lado, abrindo a possibilidade de uma nova caminhada 
juntos. As imagens que ilustram cada uma das reuniões 
emprestam seu poder criativo para cultivarmos e estabele-
cermos uma conexão com Deus. 

No abraço do casal (Reunião 1), descobrimos a certeza 
de que seguindo os ensinamentos de Jesus podemos 
também (Reunião 2) transfigurar nossos corações e 
que,  sendo criados à imagem e semelhança de Deus 
(Reunião 3), adquirimos o compromisso de uma nova 
aliança de fidelidade (Reunião 4).

O impactante toque do Criador oferecido a Adão 
e imortalizado por Michelangelo na Capela Sistina 
(Reunião 5) vence a fragilidade da dúvida de quem 
somos nós; testemunhas que educam na fé em família 
(Reunião 6),  pessoas que com coragem olham para o 
alto e sentem a força de Deus nos enviando a luz como 
possibilidade de separar as trevas, transformando o 
caos (Reunião 7) e nos mostrando que o maior e mais 
significativo sinal dos tempos (Reunião 8) foi a estrela 
que guiou os Reis Magos até o Menino Jesus.
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“O Beijo” (Der Kuss) – GUSTAV KLIMT (1862-1918). Pintor austríaco nascido em Viena. Originário de 
movimentos artísticos modernistas e art-noveau. É considerado um dos grandes representantes da arte 
moderna na Áustria. No auge de sua carreira chegou a ganhar o Grande Prêmio da Feira Mundial das Artes 
em Paris. Klimt foi também membro honorário das universidades de Munique e Viena. Os seus maiores 
trabalhos incluem pinturas, murais, esboços e objetos de arte, muitos dos quais estão em exposição na 
Galeria da Secessão de Viena. Esta obra é considerada a maior e mais famosa do artista, onde o ele consegue 
eternizar o momento romântico e ao mesmo tempo sensual do casal.



Ousar o evangelho Pontes sim, Muros não

21

“Põe-me como um selo sobre o teu coração” 

O EVANGELHO DO CASAMENTO E DA FAMÍLIA

I – Palavra de Deus: 
      Do Cântico dos Cânticos (Ct 1,2-3; 2,2-3;  4,1-11; 8,6)

Beija-me ele com os beijos de sua boca! 
Porque melhor é o teu amor do que o vinho.
Suave é a fragrância dos teus perfumes...
Eu me pareço contigo minha amiga.
Oh, como és formosa, amiga minha; como és bela!
Como és belo, meu amor! Como és encantador!
Oh, como és formosa, amiga minha; como és bela!
Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. 
Vem comigo do Líbano, minha esposa.
Arrebataste o meu coração, minha irmã, minha esposa, 
arrebataste o meu coração com um só dos teus olhares.
Como são suaves as tuas carícias, minha irmã, minha esposa!
Os teus lábios, ó esposa, destilam mel virgem; 
E o mel e o leite estão sob a tua língua.
Põe-me como um selo sobre o teu coração, 
como um selo sobre o teu braço;
Porque o amor é forte como a morte;
E duro como a sepultura o ciúme;
As suas brasas são brasas de fogo, uma chama divina.
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O amor é o protagonista do poema, cantado com ima-
gens esplêndidas: sonho, desejo e paixão. Fala-se no livro 
das emoções do encontro e da união sexual: corpo e es-
pírito unidos para se perder e construir juntos uma nova 
identidade e uma nova existência.

No poema, a descrição dos corpos dos dois enamora-
dos coloca em evidência o estupor e a maravilha da beleza 
encontrada. O amor torna-se em seguida a escolha defi-
nitiva da própria existência, na qual se pode ter a intuição 
da beleza do outro e do eterno. A emoção exige vontade, 
projeto, e nessa abertura para o futuro o amor entre o 
homem e a mulher abre-se para o absoluto de Deus.

Meditação e reflexão em 
casal sobre a Palavra de Deus

II. Apresentação do capítulo
Sendo o nosso um Movimento de espiritualidade con-

jugal, queremos principalmente chamar a atenção sobre 
o amor do casal, que é a raiz e o fundamento da família. 
O amor do casal é a “Boa Nova do Matrimônio”. Pergun-
temo-nos: qual é a boa nova para nós, marido e mulher, 
cristãos deste tempo?

A palavra “evangelho” significa precisamente “boa 
nova”. De fato, essa palavra contém uma perspectiva de 
alegria, que se manifesta externamente no casal, e se 
concretiza em sua fecundidade e em sua missão evan-
gelizadora. O Sínodo convoca-nos ainda a assumir mais 
responsavelmente essa missão.

Além disso, a “boa nova” do amor conjugal refere-se ao 
fato de esse amor ser um evento, algo que continuamente 
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nos é dado como um presente e favor. Antes de o ter 
escolhido, o amor conjugal foi-nos oferecido por um des-
tino misterioso e bondoso... “ela te foi destinada desde a 
eternidade” (Tb 6,18).

A fé cristã intervém em seguida para tomar-nos pela 
mão e conduzir-nos à descoberta da profundeza insus-
peitável desta boa nova. Ela, de fato, é a imagem e o 
reflexo da chegada do maior evento, o verdadeiro “evan-
gelho” da história humana que é Jesus Cristo (cf. Mc 1,1; 
1 Jo 1,1). Os dois “evangelhos”, o de Jesus Cristo e o 
do casal, são intimamente ligados entre si. O Evangelho 
de Jesus Cristo – o evangelho que é Jesus – de fato é a 
fonte do amor do casal. E de outro lado, o amor do casal, 
exatamente no seu “acontecer”, maravilhoso e singular, 
é um raio do amor de Jesus que nos atinge e nos toca. 
É bem através das mãos que nos abraçaram, dos beijos 
que nos acolheram, do coração que nos desejou – de 
que fala o Cântico dos Cânticos – que cada um de nós 
começou a experimentar, de maneira concreta, a ternura 
de Deus. É no evangelho do casal, em seu “acontecer” 
surpreendente e agradecido, que cada um de nós rece-
beu o primeiro anúncio do Evangelho de Jesus: o amor.

A dimensão conjugal é a base para construir a família. 
A reflexão tem, portanto, a finalidade de descobrir que o 
alicerce de uma família sadia é fixado pelo impulso inicial 
do amor entre um homem e uma mulher. Essa é a “Boa 
Nova do Matrimônio”.

Reconhecemos essa escolha como expressão do amor 
de Deus para continuar Sua criação? Procuramos recuperar 
na lembrança nosso mundo emotivo e afetivo? Que éramos 
antes de nosso casamento? Que emoções, sentimentos 
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e outras sensações vivenciamos? Percorrendo nossa his-
tória desde sua origem, poderemos reavaliar nossa “Boa 
Nova”, que nos ajudará a adquirir mais consciência de 
nosso casamento, de nossa família e nossa missão.

Mesmo as tristezas, as dificuldades da família de nos-
so tempo, podem ser enfrentadas e suportadas pela bon-
dade do amor do casal e da família.

III. A realidade contada
“De repente me senti empurrada como por uma mão 

misteriosa em direção a Emanuel, senti uma nova for-
ça, uma força que não vinha de mim, que me empurra-
va para ele, de maneira inexorável; uma força que não 
precisava esperar respostas às perguntas que invadiam 
meu espírito: revelou-me Emanuel ‘como uma macieira 
entre as árvores do bosque’, como o homem com quem 
viveria minha existência a partir daquele dia. Não resisti 
àquela força; primeiro fui deixando-me atrair e depois 
abandonei-me completamente ao perceber, talvez, algo 
misterioso e inexplicável. Foi como se tivesse chegado ao 
fim de uma longa viagem a dois, que modificaria para 
sempre minha existência.

Somente após muitos anos reconheci em nosso en-
contro a presença de Deus, um Deus que colocou sua 
mão na minha cabeça, que me empurrou aos braços 
de Emanuel e que, através dele, veio ao meu encontro 
naquele momento para se unir a mim e nutrir-me to-
dos os dias de minha vida.”

(Elena, Coppie della Bibbia e di Oggi: Storie d’Amore a 
Confronto – Gruppo La Vigna, EDB)
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“Durante nossos vinte anos de casamento, aconteceu, 
e acontece ainda, ficarmos à mercê de nossas pequenas 
tempestades e nossos pequenos defeitos, mas que nos 
fazem sentir longe um do outro e sozinhos.

...Meu espírito não está sereno... Estou com raiva de 
você. Quando estamos com raiva é bem difícil pensar que 
algo de belo possa renascer entre nós. Consigo não res-
ponder de maneira desagradável, mas sei fazer cara des-
contente, fecho-me, fico pensativa e em silêncio: abro 
distâncias enormes entre nós. Quando sinto que você não 
me procura, que não sou uma das coisas mais importantes 
de sua vida, então fico transtornada. Sinto falta de sua 
atenção, de suas palavras, de sua companhia.

Quando estou assim, você compreende que necessito 
de tempo para ultrapassar esses momentos...

Depois, quando meu mal-estar se enfraquece, come-
ço a pensar e vejo o que há de belo em você. Percebo 
que sou, às vezes, exagerada.

Peço-lhe perdão por agir, às vezes, de maneira fria e 
hostil com você. Lamento.

Eu amo você sempre.”
(Barbara e Donato, equipistas)

“...Não tenho força para enfrentar um diálogo! Ulti-
mamente, na calada da noite, tenho chorado muito, a 
tristeza e a solidão tomam conta de mim, deixando-me 
incapaz de falar com você. Sinto-me sozinha, desolada 
porque não me sinto compreendida, apreciada, amada... 
O pior é que me sinto cansada e percebo estar exausta, 
sem forças para recuperar nossa união.
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Não reconheço mais o casal unido de antigamente, 
quando procurávamos o diálogo e compartilhávamos a 
vida cotidiana na alegria do encontro. Estou cansada, te-
nho medo do futuro sem você. Você anda ocupado demais 
com seu trabalho, sua cabeça e seu coração não estão aqui 
comigo, em nossa casa, com a família. Que será de nós, de 
nosso casamento? Espero que esta carta possa dar-nos a 
força de começar uma conversa. Volte, por favor.”

(Renata e Edo, equipistas)

IV. Reflexão
“Só numa tentativa que unifique os projetos de vida, e 

construa um ‘nós’ que faça crescer e acolha fragilidade e 
confiança, é possível descobrir no encontro dos corpos o 
bem que nos leva além de nós mesmos, o bem do outro 
que nos chama sempre a nos renovar.”

(Coppie della Bibbia e di Oggi: Storie d’Amore a Confronto  
Gruppo La Vigna, EDB)

 
A atração, o encantamento dos sentidos, é o primeiro 

abalo experimentado por todo homem e toda mulher 
no início de sua história de amor. Esse tsunami sensorial 
convulsiona a vida dos dois, que sentem a necessidade 
vital de se procurar e se encontrar. De fato, o amor não é 
um conceito abstrato, ou uma ideia filosófica, mas uma 
experiência que encontra o seu fundamento nos dois 
primeiros capítulos do Gênesis. Efetivamente, através 
do relato da criação, percebemos a verdade da relação 
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conjugal: é a dádiva suprema ao homem para uma reali-
zação plena. Após ter modelado o homem com “o pó da 
terra”, e transformado o mesmo com seu sopro em um 
“ser vivo”, Deus percebe que lhe falta algo. Adão está 
sozinho em um jardim maravilhoso, e rejubila quando 
a mulher lhe é apresentada e ele reconhece sua Eva: E 
o Senhor Deus disse: “Não é bom que o homem esteja 
só; vou dar-lhe um auxílio semelhante a ele”. Então o Se-
nhor Deus fez Adão dormir profundamente e, enquanto 
dormia, tirou-lhe uma das costelas, cujo lugar preencheu 
de carne. Da costela que retirara do homem, o Senhor 
Deus fez a mulher e conduziu-a até Adão. Então Adão 
disse: “Esta é, realmente, osso dos meus ossos e carne da 
minha carne”.

Então se torna plenamente verdade o que o Senhor 
Deus afirmou no fim da criação do mundo: “E Deus ven-
do toda a sua obra considerou-a muito boa”. 

O evangelho do matrimônio foi, portanto, anunciado 
e fundado na criação. O homem e a mulher são cha-
mados desde a criação a um objetivo ambicioso: o do 
desenvolvimento e do crescimento do valor de cada um, 
no exercício de uma acolhida mútua, do respeito do al-
truísmo, da confiança de se reconhecerem em uma nova 
realidade que é “Nós”.

A palavra diz-nos ainda que Deus torna o homem 
e a mulher procriadores, e confia-lhes a obra de suas 
mãos: o “Paraíso terrestre”. Abençoando-os, Deus 
disse-lhes: “Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai 
a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves 
dos céus e sobre todos os animais que se movem na 
terra” (Gn 1,28).
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Portanto, a família encontra sua antiga origem no 
sonho de Deus, no amor dado ao homem e à mulher. 
É por essa razão que quando falamos do “evangelho 
do matrimônio e da família”, devemos pensar em algo 
radicalmente “bom”. O amor conjugal, que origina a 
família, cria uma realidade tão boa e bela que pode ser 
definida de “santuário da relação”. Na família, encon-
tra sua realização a pessoa humana, guardada no amor 
dado e recebido. A família é o lugar onde se experimen-
tam as formas mais distintas de cuidado e atenção, em 
particular para as pessoas mais frágeis: as crianças, os 
idosos e os doentes.

Em nosso tempo verifica-se: 
“Nos indivíduos, uma maior necessidade de cuidar 

da própria pessoa, de se conhecer interiormente, de vi-
ver mais em sintonia com as próprias emoções e com 
os próprios sentimentos, de procurar relacionamentos 
afetivos de qualidade; essa justa aspiração pode abrir 
ao desejo de se comprometer na construção de relacio-
namentos de doação e reciprocidade criativos, respon-
sabilizadores e solidários, como os familiares” (Sínodo, 
Lineamenta 9). O evangelho da família tem o sabor do 
leite quente no café da manhã e dos chinelos confortá-
veis. Ao mesmo tempo a família fala de vidas frenéticas, 
que às vezes tem dificuldade em se encontrar, quase 
como se fosse lugar da incomunicabilidade, da dialética 
hostil entre os sexos, às vezes de agressividade e violên-
cia, solidões e incompreensões.

A sociedade mediática em que estamos mergulhados 
coloca em primeiro plano as perdas e as fragilidades do 
casal e da família.
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Na sociedade assistimos a uma desconsideração, ou 
mesmo uma recusa, com diferentes motivações, da di-
mensão institucional do casamento. Vivida cada vez mais 
como um “assunto privado”, a família parece ter iniciado 
um caminho que a leva a perder a consciência de sua pró-
pria identidade institucional. É a mesma ideia de família 
que é colocada em discussão e distorcida... “Por outro 
lado, é igualmente necessário ter em consideração o pe-
rigo crescente representado por um individualismo exas-
perado que desnatura os vínculos familiares e acaba por 
considerar cada componente da família como uma ilha, 
levando a prevalecer, em certos casos, a ideia de um pro-
tagonista que se constrói em conformidade com os seus 
próprios desejos, assumidos como um absoluto. A isto 
acrescenta-se também a crise da fé, que atingiu numero-
sos católicos e que muitas vezes está na origem das crises 
do matrimônio e da família” (Sínodo, Lineamenta 5).

É fácil amar quando tudo está bem, porém as difi-
culdades no relacionamento conjugal surgem inevitavel-
mente. Para viver em harmonia, o amor do homem e da 
mulher deve ser construído diariamente com vontade, 
cuidado, dedicação e perdão. As muitas fadigas cotidia-
nas, até as mais simples, colocam em crise os casais le-
vando ao risco da separação. Mesmo nos primeiros anos 
de casamento, o casal vive suas dificuldades para criar 
um equilíbrio na procura de um “Nós”. O espanto, a 
beleza e a maravilha vividos nos primeiros momentos. 
São postos à prova das dificuldades objetivas; os dois 
chocam-se com seus limites respectivos, percebem a in-
capacidade de se acolher tais como são. O mundo do 
outro, esse mundo visto como o “sonho”, mostra-se 
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difícil de explorar e de compreender, torna-se hostil e cria 
distância e falta de comunicação. Esse é o momento da 
fidelidade, da confiança renovada na promessa de amor 
de um tempo. “Sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo 
meu nome e não perdeste a coragem. Tenho, porém, 
contra ti, que deixaste a tua caridade primitiva. Lembra-
-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as obras 
de antes” (Ap. 2, 3-5).

Ou melhor, é bem através desse cansaço que o evan-
gelho do matrimônio pode expressar-se com grande 
força: quando somos capazes de superar a nós mesmos 
para acolher o outro como ele é, a partir de suas limita-
ções ou de seus defeitos, sabendo exaltar suas qualida-
des, quando ainda temos confiança no outro, quando 
temos a coragem de nos conceder o perdão. A Boa Nova 
então não somente salva o casal, mas se torna testemu-
nho para aqueles que o veem.

“...Caras famílias, vocês o sabem muito bem: a verda-
deira alegria experimentada na família não é algo super-
ficial, não resulta de coisas, de circunstâncias favoráveis. 
A verdadeira alegria vem de uma harmonia profunda en-
tre as pessoas, que todos sentem no coração, e que nos 
faz perceber a beleza de estar juntos, de nos ajudar uns 
aos outros na caminhada da vida” (Papa Francisco).

Antes de terminar esta reflexão, queremos propor 
uma passagem da conferência do Padre Caffarel realiza-
da em Roma em 5 de maio de 1970:

“Penso que vocês estejam de acordo comigo, reco-
nhecendo que este desafio lançado aos cristãos da par-
te do ateísmo exige uma resposta urgente, a de nosso 
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testemunho. Por pouco que se conheça e se ame a Deus, 
como não achar intolerável que sua verdadeira face seja 
tão desfigurada, insultada, ultrajada? Por pouco que se 
amem os irmãos, como suportar que, ignorando o ver-
dadeiro Deus, eles estejam mergulhados na angústia, na 
inquietação, no absurdo? Por menor que seja nosso sen-
so de solidariedade humana, como não nos sentirmos 
corresponsáveis da traição a Deus por parte dos cristãos? 
É missão de toda a Igreja revelar, nesta época, a verda-
deira face de Deus. Mas essa é, em certo sentido, missão 
que diz respeito de maneira muito especial aos casais.

Adivinho a sua reação: A missão é grande, grande de-
mais; não temos nem tempo nem competência. E se eu 
respondesse: vocês são particularmente indicados por-
que são casais capazes de executar essa missão. Vocês 
têm um carisma particular. Por outro lado, para ser as 
testemunhas que o mundo espera, não é preciso aban-
donar suas tarefas familiares e profissionais, nem viajar 
em uma longínqua cruzada.

Gostaria de me explicar melhor: é do seu amor conju-
gal, do fato de serem casais, que o mundo ateu, sem o 
suspeitar, espera um testemunho essencial.”
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V. Dever de Sentar-se
Algumas pistas

• Quando você foi para mim “maravilha para meus 
olhos”?

• Quando nos sentimos tão perto um do outro para 
pensar sermos verdadeiramente “uma só coisa”?

VI. Desenvolvimento da reunião
 Algumas pistas

Coparticipação 

• Qual a Palavra que nos fez entender a “Boa Nova” 
do Matrimônio?

• Que experiência espiritual nos fez crescer na fideli-
dade matrimonial?

Partilha
• Que encontros foram para nós um testemunho da 

“Boa Nova” do Matrimônio?

• Quando procuramos testemunhar a beleza de nos-
so estar juntos no Senhor?

Intercâmbio/Reflexão sobre o tema 

• Compreendemos a beleza e a importância da mis-
são que Deus nos confiou? Dentro de nossa vida 
de casal como pensamos colocá-la em prática?

• Experimentando a ajuda de Deus, de nossos co- 
equipistas, de nossos entes queridos em momentos 
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difíceis, como podemos permanecer ao lado de 
quem vive as dificuldades da família?

VII. Prece final

Chamaste nossos corações pelo nome.

Colocaste nossos passos no mesmo caminho.

Desenhaste nosso caminho para chegarmos a ti,
e hoje tua presença envolve num terno abraço  
nosso amor.

Colocaste um “sim” em nossos lábios 
para anunciar a maravilha infinita de teu agir.

Vigia nossa união, reforça esses passos  
conduzindo-os nessa rota.

Dá-nos a força quando o amor humano perder  
seu entusiasmo.

Fala aos nossos corações quando o silêncio   
se fizer sentir.

(Elisa P.)



35

“A Transfiguração” – RAFAEL (Raffaello) SANZIO (1483-1520). Nascido em Urbino na Itália, foi mestre da pintura 
e da arquitetura durante o período do Renascimento italiano. Formado na Escola de Florença, juntamente com 
Michelangelo  e Leonardo da Vinci formou a tríade dos grandes mestres do Alto Renascimento.  Seu precoce 
talento e amor pela pintura o levaram para uma perfeição e suavidade na execução de suas obras. A maior 
influência sobre a obra de Rafael durante seu período florentino veio de Leonardo da Vinci, que inovando usava 
técnicas como o chiaroescuro e sfumato. Artista essencialmente renascentista, retratava obras de cunho sacro; 
uma das que receberam grande destaque foi a “Disputa” (discussão do Santíssimo Sacramento). Assumiu 
também a responsabilidade, como arquiteto, da construção  da Basílica de São Pedro. 
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“Ele os levou com ele...”

A ARTE DO ACOMPANHAMENTO

I.   Palavra de Deus 
      Evangelho de São Lucas (9, 28-36) 

“Uns oito dias depois destas palavras, levando con-
sigo Pedro, João e Tiago, Jesus subiu ao monte para 
orar. Enquanto orava, modificou-se o aspecto do seu 
rosto e as vestes tornaram-se de brancura fulgurante. E 
dois homens conversavam com ele: Moisés e Elias que, 
parecendo rodeados de glória, falavam de sua morte 
que ia dar-se em Jerusalém. Pedro e os companheiros 
estavam a cair de sono, mas, despertando, viram a sua 
glória e os dois homens que estavam com ele. Quando 
estes iam separar-se dele, Pedro disse a Jesus: ‘Mestre, 
é bom que continuemos aqui; façamos três tendas, 
uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias’. Ele 
não sabia o que estava falando. Enquanto dizia isso, 
formou-se uma nuvem que os cobriu e, quando entra-
ram na nuvem, ficaram atemorizados. E da nuvem saiu 
uma voz que disse: ‘Este é meu Filho dileto, escutai-o’. 
E quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou só. Os discípulos 
guardaram silêncio e, naqueles dias, nada contaram a 
ninguém do que tinham visto.”
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É um momento difícil na vida de Jesus. Ele deve to-
mar a decisão de se dirigir para Jerusalém, e ele sabe 
que vai ao encontro de situações penosas, da morte. Ele 
sente, portanto, a necessidade de subir a montanha, a 
distância, para orar com seus amigos. Diante da escolha, 
que nos compromete e que é, às vezes, difícil, podemos 
ser tentados a tomar o caminho de uma vida mais con-
fortável, de não ir “para Jerusalém”, onde nos esperam 
a insegurança e a precariedade. Mas esse Evangelho da 
Transfiguração convida-nos, a nós também, a fazer uma 
pausa, a discernir antes de decidir, a procurar a proxi-
midade dos amigos queridos, a ficar na escuta para dar 
lugar a Deus. Podemos, nós também, viver a experiência 
da mão de Deus que nos acompanha em direção aos 
nossos “êxodos”: o caminho torna-se acessível se somos 
“acompanhados”, de mãos dadas, pelos amigos-compa-
nheiros de caminho, que andam uma parte dele conos-
co. E nós, por nossa vez, podemos ser solicitados a nos 
tornar acompanhantes de nossos irmãos. 

Jesus é acompanhado nessa experiência de Graça por 
Moisés e Elias, e tem consigo seus amigos que, mesmo 
compreendendo pouco o que está acontecendo, ali es-
tão com ele. Quando alguém cuida de nós, vivemos uma 
experiência forte de consolação.

Meditação e Reflexão
em casal sobre a Palavra de Deus

II. Apresentação do capítulo
A etimologia da palavra acompanhamento (“cum panis”) 

lembra a divisão do pão e dos recursos com outrem.  É o 
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que as mulheres e os homens de hoje estão chamados 
a fazer. Acompanhamento é o contrário da solidão e do 
isolamento, não apenas físico, mas também espiritual.

A ação de acompanhar, porém, pressupõe toda a de-
licadeza e todo o respeito possíveis para com o outro; 
não se trata de acompanhar no sentido de “levar” o 
outro aonde penso que deva ser levado; mas significa 
ficar próximo dele, ouvi-lo em profundidade e estar a 
seu lado, ajudando-o a descobrir a verdade, para que 
possa seguir seu caminho de maneira única e exclusiva, 
criativa e pessoal.

Devemos aprender a “tirar as sandálias perante a 
terra sagrada do outro” (cf. Ex 3,5) e “devemos dar ao 
nosso caminhar o ritmo salutar da proximidade, com 
um olhar respeitoso e cheio de compaixão, mas que ao 
mesmo tempo cure, liberte e incentive a amadurecer 
na vida cristã” (EG 169).  Devemos levar isso em conta, 
seja na vida de casal, seja e em relação a outros casais 
e famílias, especialmente em momentos difíceis de so-
frimento e solidão.  Em situações delicadas “é preciso 
acompanhar com misericórdia e paciência as possíveis 
etapas de crescimento das pessoas sendo construído dia 
após dia. ... Um pequeno passo, no meio de grandes 
limitações humanas, pode ser mais estimado por Deus 
do que a vida externamente correta de quem transcorre 
os seus dias sem enfrentar sérias dificuldades” (EG 44). 
O acompanhamento torna-se, então, uma arte, será vi-
venciado caminhando na ponta dos pés, melhor dizen-
do “na ponta do coração”.

O verdadeiro acompanhamento conduz à fé, à desco-
berta de si mesmo e da verdade, ao amor, à liberdade. Deve 
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purificar-se da tentação de julgar o outro, de modificar o 
outro, querendo fazê-lo igual a mim, impondo-lhe o 
que é bom e bem para mim.  Ao contrário, o verdadeiro 
acompanhamento é saber esperar o outro com miseri-
córdia e ternura, como Deus o faz com cada um de nós. 

Acompanhar é abrir-se à solidariedade entre os ho-
mens e mulheres, construir uma Igreja “em saída”, que 
saiba acolher, sustentar, praticar a misericórdia.

Acompanhar é difundir a esperança evangélica, que 
não é um otimismo vago, mas sim acreditar que Deus 
nunca nos abandona e que o bem acaba vencendo o 
mal.

Acompanhar é dar lugar ao outro, confiando que não 
somos nós, mas o Senhor que saberá fazer crescer frutos 
na vida de cada um e na Igreja doméstica que é a família.

Acompanhar é compartilhar o Evangelho, apresentá-
-lo, testemunhá-lo com a vida, mesmo quando marcada 
com feridas.

Acompanhar é construir pontes entre as pessoas, 
ideias, opiniões e caminhos diferentes para cada um de 
nós.

Acompanhar é construir confiança onde faltam con-
fiança e esperança. 

III. A realidade contada
Um casal que sabe ser companheiro e nos incentiva a 

ser companheiros, que juntos, olham para o Alto:

“Caros amigos, como muitos de vocês já sabem, a vida 
acaba de nos colocar em face de uma provação muito 
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difícil. Fui diagnosticado com um carcinoma hepático 
grave, e, como podem facilmente imaginar, essa notícia 
perturbou nossa existência. Estamos ainda sob o choque 
e uma nebulosa de cenas, hipóteses, pensamentos, me-
dos, questões afluentes no cérebro. Atrás desta nebulo-
sa nefasta e inútil, percebo, momentaneamente, minha 
alma espiritual, vejo um lugar e tento chegar lá. Nesse 
lugar encontro o mundo, minha esposa, meus velhos; lá 
está minha fé em Jesus. Mas a coisa mais extraordinária, 
esperança de cura, força da comunhão... é que vocês 
estão lá. Nossos amigos. Sentimos que vocês estão próxi-
mos e fazem-nos sentir a presença do Ressuscitado. 

...o que de fora pode parecer resplandecente e vivo, 
é incerto e hesitante dentro de nós. Balbuciamos preces 
pedindo socorro, como pessoas assustadas, aterroriza-
das. Choramos e protestamos em nosso íntimo; é difícil 
sentir-nos em harmonia com Deus em tais circunstâncias, 
com pensamentos mundanos e materiais que que nos 
atormentam; não é fácil, de modo nenhum. Se somos 
espirituais, é pelo tormento, não pelo vigor de nossa con-
fiança, e isso manifesta sem disfarces toda a pequenez 
de nossos recursos. E contudo – como explica o Evan-
gelho em múltiplas ocasiões – é na fraqueza que reside 
nossa força verdadeira, é somente quando nos sentimos 
aniquilados que conseguimos fazer prevalecer o espírito 
de Deus; é somente quando nosso ego é destruído que 
permitimos ao amor abraçar-nos. Isto acontece concreta-
mente através da pessoa de Jesus que está presente nas 
pessoas ao nosso redor. Presente em cada um de vocês. 
Felizmente ele se encarnou fazendo-se homem! De ou-
tra maneira, não sei como poderíamos viver e crer.



40 41

...A tentação de Lúcifer é fechar-nos, olhar para nós 
e para nosso pequeno mundo, como se não fizéssemos 
parte de uma grande ação de amor que diz respeito ao 
mundo e a toda a humanidade. Procuro a presença des-
te amor e encontro-o imediatamente, concreto e tangí-
vel, ao meu lado, em minha esposa. É inegavelmente o 
amor do Cristo, e sinto-me imediatamente consolado. E 
depois, há os amigos, todos vocês, que estão próximos, 
que me trazem o mundo aqui, suas famílias, as histórias 
de mil percursos de vidas marcadas pela alegria e pela 
dor. Oramos por todos aqueles que atravessam momen-
tos de angústia e sofrimento, para que Deus os tenha 
ternamente em seus braços.

...Nós dois temos sorte, jamais estamos abandonados, 
nem por um instante. Jesus disse, a respeito da amizade, 
que não há amor maior do que dar a vida pelos amigos; 
essas palavras sempre ecoaram dentro de nós. Através 
dessa corrente de afeto, é o amor de Deus que se mani-
festa no dia a dia, e que nos faz dizer, sem receio, que 
nos amamos hoje mais do que nunca, estamos apaixo-
nados. Não posso descrever o que Dora faz por mim; ela 
me ensina o significado da gratuidade no casamento. É 
preciso ficar doente para viver plenamente essa dimen-
são? Claro que não! Todavia é incontestável que certas 
situações nos fazem mais atentos, e é nossa situação 
atual. Agradecemos a Deus por nos termos encontrado.

 ...Este tempo, que parece às vezes se dilatar no futuro 
e depois parece se contrair, tornando-se breve, é o tempo 
para nos falar. Um tempo em que é possível desnudar-
-se, exteriorizar tudo que está escondido, retido no fun-
do da alma. É um tempo quando devemos procurar uma 
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comunicação serena, sincera e descontraída também com 
as pessoas com quem tivemos mais dificuldades.”

 (Dora e Bruno, Equipistas).

IV.  Reflexão
Se acompanhar é uma arte, deve-se desenvolver uma 

“pedagogia” do acompanhamento, o que significa achar 
a maneira de se tornar próximo ao outro, quer seja um 
indivíduo, casal ou família.

A arte do acompanhamento pertence à própria natu-
reza do homem que nasceu para uma vida de relações 
e sente essa necessidade. Os homens e as mulheres, em 
sua procura de relações, precisam colocar-se lado a lado, 
para barrar o temor da solidão e serem ajudados a com-
preender a si mesmos.

Acompanhar é declarar ao mundo que, para progre-
dir, é preciso ser pelo menos casal. Não pode existir per-
curso solitário. É preciso, portanto, ter alguém ao lado e 
colocar-se ao lado de alguém. O Senhor prometeu-nos 
jamais nos abandonar; mas como podemos perceber de 
forma concreta sua presença? Nós a sentimos no irmão, 
próximo de nós, que toma nossa mão, que compartilha 
conosco as alegrias e as dores. Há necessidade de ele 
também aceitar ser acompanhado.

“Precisamos olhar o outro com os olhos de Jesus, mas 
Jesus também se deixa ver. Na cruz ele está nu perante 

Para saber mais
Filmes: Another Year, de Mike Leigh, 2010  •  The Butterfly Circus, curta-metra-
gem, 2009  •  Andrè Louf: Generati dallo Spirito. Edizioni Qiqajon,1994  •  Museu 
do Louvre: Ícone Russo da Amizade
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nossos olhos. Seus olhos trespassam todas as nossas dissi-
mulações, mas ele tem a coragem de se deixar olhar, mes-
mo morto na cruz, quando já não pode olhar por sua vez. 
Em um casal, ou mesmo na vida religiosa, aprendemos a 
reciprocidade da compaixão. Deixamo-nos tocar pelo que o 
outro vive. Nós o olhamos com olhos bem abertos. Mas de-
vemos também ousar deixar-nos olhar por nosso cônjuge. 
Não é preciso esconder nossas fraquezas, nossas dúvidas, 
nossas incertezas” 

(T. Radcliffe, Brasília, 2012)

Para nos deixar olhar e acompanhar é preciso alimen-
tar a confiança no outro e em Deus. Pensando na solidão 
e no individualismo que muitas vezes marcam nosso viver 
cotidiano, são iluminadoras as palavras do Papa Francis-
co: “Uma Igreja capaz de fazer companhia, de ir além da 
simples escuta; uma Igreja companheira de caminho co-
locando-se a caminho com as pessoas; uma Igreja capaz 
de decifrar a noite escondida na fuga de Jerusalém de 
tantos irmãos e irmãs; uma Igreja que percebe que as ra-
zões, pelas quais pessoas se afastam, já contêm em si as 
razões para uma possível volta, sendo necessário, porém, 
saber ler corajosamente o conjunto. Jesus comunicou ca-
lor ao coração dos discípulos de Emaús... Há necessidade 
de uma Igreja que traga novamente o calor, para acender 
o coração” (Aos bispos brasileiros em 2013).

Na aceitação do acompanhamento como “cuidar do 
outro”, a passagem do Bom Samaritano oferece uma 
chave de leitura:

“O Samaritano viu o homem caído à beira da estrada 
e encheu-se de compaixão. Isso significa literalmente que 
ele ficou profundamente comovido. A palavra compaixão 
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significa ‘sentir algo com alguém’. É bom sentir algo por al-
guém. Faz parte da compaixão, porém, por si só, pode tornar-
-se condescendência. É preciso também sentir com o outro, 
dando valor ao que o outro sente e como percebe as coisas.

Quando o amor é considerado no sentido mais pleno 
de ágape, isso implica que nos aproximamos intimamente 
do outro, mas também que deixamos espaço para que o 
outro seja ele mesmo. A maior liberdade é dar a vida. ‘Foi 
para a liberdade que Cristo nos libertou’ (Gl 5,1). Essa é a 
liberdade do casamento, arriscar dando-se a outra pessoa. 
A pessoa que não ousa assumir esse risco, mas quer man-
ter sempre o controle, é prisioneira de seus medos.

Na sociedade contemporânea, uma parte da missão 
da família é encorajar as pessoas a assumir os riscos de 
amor. Talvez os jovens apenas coabitem porque têm 
medo de se comprometer. Ou os que vivem uma segun-
da ou terceira relação talvez tenham medo de ser feridos 
novamente, e desejam manter controle completo de sua 
vida. Vamos encorajá-los a ter a coragem de deixar Deus 
modificar seus planos!” 

(T. Radcliffe, Brasília, 2012)

Acompanhar é colocar-se na escuta do outro ou dos 
outros, particularmente com o coração. Às vezes arrisca-
mo-nos a ouvir com a cabeça, e depois agimos de acor-
do com nosso ponto de vista, nossas convicções, sem 
realmente colocar-nos na escuta profunda do outro. Isso 
acontece também no casal, na família, na equipe.

O Papa Francisco (EG 45) afirma que é inevitável que o 
Evangelho atinja as pessoas “dentro dos limites das circuns-
tâncias”, isto é, em suas situações concretas, marcadas por 
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limites, por fragilidade e também frequentemente pelo 
pecado. Seja quem for que deseje tornar-se acompa-
nhante do irmão no caminho do Evangelho “está cons-
ciente dessas limitações, fazendo-se fraco com os fra-
cos”. Ele “procura sempre comunicar cada vez melhor a 
verdade do Evangelho num contexto determinado, sem 
renunciar à verdade, ao bem e à luz que pode dar quan-
do a perfeição não é possível... ele não renuncia ao bem 
possível ainda que corra o risco de sujar-se com a lama 
da estrada”. 

O Padre Caffarel diz-nos que “saber escutar é uma 
grande arte; o próprio Cristo adverte-nos: ‘Vede, pois, 
como ouvis’ (Lc 8,18). Escutar não é apenas exercício de 
inteligência. A palavra ‘escutar’ não significa uma ativi-
dade solitária, mas um encontro, uma troca, coração a 
coração: a oração é essencialmente isso” (Caderno sobre 
a Oração, 1966).

Naturalmente a arte do acompanhamento não é uma 
forma de indulgência em liquidação, ou perdão barato 
que, devido à fragilidade humana, diminuiria o nível da 
exigência evangélica. Ao contrário, “embora possa soar 
óbvio, o acompanhamento espiritual deve conduzir cada 
vez mais para Deus... O acompanhamento seria contra-
producente caso se tornasse uma espécie de terapia que 
incentive essa reclusão das pessoas na sua imanência e 
deixe de ser uma peregrinação com Cristo para o Pai” 
(EG 170). Um verdadeiro acompanhante “não transige 
com os fatalismos nem com a pusilanimidade. Sempre 
convida a querer curar-se, a se levantar, a abraçar a cruz, 
a deixar tudo e partir novamente” (EG 172). Acomodar 
a si mesmo e os outros na mediocridade, tomando como 
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desculpa a fragilidade humana, não faz de nós “peregrinos” 
feridos e curados a caminho em direção a Deus, mas “er-
rantes que giram indefinidamente ao redor de si mesmos 
sem chegar a nenhum lugar” (EG 170).

O acompanhamento dos irmãos ao longo dos cami-
nhos do Evangelho exige qualidades humanas de pronti-
dão, inteligência e ternura que irrompiam do coração de 
Cristo quando se aproximava dos pobres, dos pecadores, 
das pessoas desorientadas. O Papa Francisco exorta-nos 
a assumir, nós também, esses sentimentos do coração de 
Cristo. Ele o faz, constatando não sem certa amargura, 
que muito frequentemente a misericórdia evangélica é 
traída por formas de rigidez e dureza, que obscurecem o 
anúncio da Boa Nova, fazendo-nos agir “como contro-
ladores da graça e não como facilitadores. Mas a Igreja 
não é alfândega; é a casa paterna” (EG 47). 

V. Dever de Sentar-se
Algumas pistas

No casamento, nunca devemos cessar de olhar a pes-
soa que desposamos. Após alguns anos de casamento, 
porém, pensamos conhecer tão bem o outro que não 
precisamos mais olhar para ele!

• Frequentemente o medo nos deixa cegos: Consigo 
olhar o outro e me deixar olhar pelo outro? Quais 
são as dificuldades que encontro?

Para saber mais 
Relatio Synodi – Lineamenta  •  Familiaris Consortio  •  Lumen Gentium  •  Carta 
do Papa às Famílias
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• Em um diálogo aberto e profundo, enfrento em pri-
meiro lugar as coisas que devem ser ditas e feitas, 
ao invés de partilhar o que “eu sinto”?

• A prece é para nós um momento para nos comuni-
car em profundidade com o outro? Nós nos abando-
namos de maneira transparente à ação do espírito?

VI.  Desenvolvimento da reunião
Algumas pistas

Coparticipação 

“Se quiser fazer Deus rir, conte-lhe seus planos.”
O amor desmonta os projetos cuidadosamente estabele-
cidos em nossa vida. Se amamos, devemos em certo sen-
tido perder o controle de nossa vida, pois não podemos 
prever o que o amor nos solicitará.

• Sabemos ler as mudanças sociais que atingem a 
família hoje? Que reflexos isso tem em nosso coti-
diano à luz da fé?

• Nós nos deixamos ser acompanhados com con-
fiança pelo Pai “para que Ele possa tecer a tela de 
nossos dias?”. 

(H. Câmara)

Partilha 
O caminho na vida de casal, e com as outras famílias, 

exige que não nos concentremos em nós mesmos, para 
nos voltar aos outros na verdade; não é fácil, mas pode-
mos achar a força necessária no encontro com Jesus.
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• Eu me oriento, estou a caminho para a escolha de 
uma regra da vida?

• Escutar não é apenas ler: como saboreio e contem-
plo a Palavra, e que resposta provocou em mim?

Intercâmbio/Reflexão sobre o Tema 

• Cada um de nós carrega em si a lembrança de uma 
pessoa em particular, com a qual sentiu proximida-
de em um momento de sua própria história. Essa 
experiência teve uma influência em mim, em você, 
no casal?

• Sou capaz de ser um companheiro, testemunha e 
profeta dentro de minha família? Quais são hoje os 
obstáculos para caminhar “ao lado do outro”?

VII.  Prece final
Ande com aquele que ama você, mas não ande à sua 
frente, pois não perceberias se ele parasse por alguma 
dificuldade.

Nunca fique atrás, porque nos momentos felizes você 
não conseguiria ver a alegria no seu rosto, e nos mo-
mentos tristes não veria suas lágrimas.

Ande a seu lado e lembre-se de socorrê-lo se ele cair...

Você nunca deve ser peso para os que amam você, 
mas companhia feliz no caminho de sua vida.
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“A Criação de Eva”  (The Criation of de Eva)”. WILLIAM BLAKE (1757-1827). De origem inglesa, Blake nasceu em 
Londres, de família de classe média. Logo cedo a Bíblia teve uma profunda influência em sua personalidade, 
tornando-se grande fonte de inspiração.  Viveu numa época marcada pelo Iluminismo e pela Revolução 
Industrial e muito cedo já conseguia enxergar o que muitos se negavam a ver: a pobreza e a injustiça social 
que aparecem em evidência em seu trabalho. Com apenas 10 anos ingressou numa escola de desenho já dando 
início a sua produção artística.  Além de atuar nas artes plásticas como impressor e gravador, que inclui a 
ilustração artística seus próprios poemas, esteve  também em sua lista de trabalhos, sem contudo terminar,  
parte  das  ilustrações da obra de Dante Alighieri, a “Divina Comédia”.  Foi um artista completo: poeta, pintor, 
ilustrador, místico e revolucionário, além de profundamente religioso.
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“Ele os abençoou e disse...” 

A VOCAÇÃO AO CASAMENTO

I.  A Palavra de Deus  
       Gênesis (1,26-28)

Deus, a seguir, disse: “Façamos o homem à Nossa ima-
gem, à Nossa semelhança, para que domine sobre os pei-
xes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais do-
mésticos e sobre todos os répteis que rastejam pela terra”. 
Deus criou o homem à Sua imagem, criou-o à imagem de 
Deus; Ele os criou homem e mulher. Abençoando-os Deus 
disse-lhes: “Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a 
terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos 
céus e sobre todos os animais que se movem na terra”

       Gênesis (2,22-25)

Da costela que retirara do homem, o Senhor Deus fez a 
mulher e conduziu-a até o homem. O homem exclamou: 
“Esta é realmente osso dos meus ossos e carne da minha 
carne. Chamar-se-á mulher – Isshah – ela que foi tirada do 
homem – Ish”. Por este motivo o homem deixará o pai e a 
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mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão uma só car-
ne. Estavam ambos nus, tanto o homem como a mulher, 
mas não sentiam vergonha.

“Quando lemos no Gênesis o relato da criação, nós 
nos arriscamos a imaginar que Deus foi um mágico com 
varinha mágica, habilitado a fazer todas as coisas. Mas 
não é bem assim. Ele criou os seres e deixou-os desenvol-
ver-se de acordo com as leis internas dadas por ele a cada 
um, a fim de se desenvolver, chegando à plenitude. Ele 
deu autonomia aos seres do universo, assegurando-lhes 
sua presença permanente, e dando existência a cada re-
alidade. E assim, a criação foi sempre avante durante sé-
culos e séculos, milênios e milênios, até se tornar o que 
conhecemos hoje... No que diz respeito ao homem, em 
compensação, há uma mudança e uma novidade. Quan-
do, no sexto dia do relato do Gênesis, houve a criação 
do homem, Deus dá ao ser humano outra autonomia, 
uma autonomia diferente daquela da natureza (feita de 
um destino necessário) que é a liberdade. E ele disse ao 
homem que desse nome a todas as coisas e fosse adian-
te no curso da história. Ele o faz responsável da criação, 
para que domine igualmente a criação, para que ele a 
desenvolva e assim até o fim dos tempos” (Papa Francis-
co, 27 de outubro de 2014).

Por este gesto divino, que marca a descontinuidade 
entre o ser humano e o resto da criação, Deus coloca o 
homem no território difícil da liberdade, dizendo “ao ish” 
(ao homem) em uma linguagem cheia de dignidade e de 
responsabilidade, que lhe oferece na mesma medida. Em 
seguida Deus sai de cena e deixa Adão admirado com a 
criação de Eva: “Esta é realmente osso dos meus ossos 
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e carne da minha carne”. Adão não vê algo diferente 
dele, mas algo semelhante, a mesma carne, os mesmos 
ossos, ele a reconhece como uma parte dele próprio. 

Agora o homem e a mulher têm a mesma dignidade e 
são os únicos soberanos da criação; eles são livres para 
responder ao apelo de Deus.

Meditação e reflexão 
em casal sobre a Palavra de Deus

II.  Apresentação do capítulo
Continuamos nossa reflexão neste terceiro capítulo para 

compreender o que significa a vocação ao casamento.

Desde nossa adolescência nós nos perguntamos a res-
peito do sentido de nossa vida, e todos os dias continu-
amos a nos perguntar. Nossa resposta de cristãos é que 
a vida é vocação ao Amor. O que significa ser chamado 
ao Amor?

No sentido figurativo, a palavra vocação significa ser na-
turalmente inclinado para algo; mas familiarmente se atribui 
a ele o sentido de atitude, disposição, inclinação, tendência.

A Gaudium et Spes, proclamando a grandeza da vo-
cação do homem convidado à comunhão e ao diálogo 
com Deus, já nos oferece um ponto de reflexão: Deus 
é amor (1Jn 4,8) e vive em si mesmo um mistério de 
comunhão pessoal de amor. Criando-a a sua imagem 
e conservando-a continuamente no ser, Deus inscreve 
a vocação na humanidade do homem e da mulher e, 
assim, a capacidade e a responsabilidade do amor e da 
comunhão (GS 12). O amor é, consequentemente, a vo-
cação fundamental e primordial de cada ser humano.
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Na Familiaris Consortio 11, encontramos escrito que 
“A Revelação cristã conhece dois modos específicos de 
realizar a vocação da pessoa humana na sua totalidade 
ao amor: o Matrimônio e a Virgindade. Quer um quer 
outro, na sua respectiva forma própria, é uma concreti-
zação da verdade mais profunda do homem, do seu ser 
à imagem de Deus”.

O livro do Gênesis afirma: Deus criou o homem à sua 
imagem... homem e mulher Ele criou. O ser humano que 
Deus tinha em espírito era uma pessoa, uma pessoa sexu-
ada, uma unidade inseparável: corpo e alma. Sendo do-
tada de um corpo, a pessoa sente uma inclinação natural 
perante o outro sexo e o desejo de ter alguém ao seu lado.

Na adolescência, começamos a nos perguntar quem 
somos e qual a razão de nossa existência, e experimen-
tamos progressivamente, ao mesmo tempo, nossa cor-
poreidade, nossa vida afetiva e nossa genitalidade. Ex-
perimentamos as diferentes fases do amor, desde amor 
por si até o amor mais adulto: o amor oblativo (ágape) 
no qual os níveis fisico-biológico e o afetivo-psíquico se 
encontram. Agora, como casal, compreendemos a fun-
do a verdade do amor. O casal experimenta o laço mais 
sólido que seres humanos podem construir. Casar-se na 
Igreja, além disso, significa colocar à disposição de Deus 
seu próprio amor, de maneira a transformá-lo em anún-
cio de Seu Amor. O Papa Francisco lembra-nos que é em 
virtude desse amor que “os cônjuges, pelo sacramento, 
são de fato investidos de uma verdadeira missão, para 
que possam evidenciar, a partir de coisas simples, ordiná-
rias, o amor com o qual o Cristo ama sua Igreja” (Papa 
Francisco, 2 de abril de 2014).
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III.  A realidade contada
Antes de iniciar a celebração, queremos compartilhar 

com vocês nossos pensamentos... e o quanto pensamos 
neste dia! Sonhos, desejos, desde a adolescência... mas 
o rosto ao nosso lado nunca estava bem definido, até o 
momento de nosso encontro...

Às vezes chegamos a pensar: Carlos, se não o tivesse 
encontrado?

Marta, se nossos caminhos não se tivessem cruza-
do? Alguma coisa nos faltaria! Faltaria alguma coisa em 
nossa vida...

Mas, saibam, compreendemos que não faltaria a 
outra metade da maçã, a que se ajusta sempre perfei-
tamente... Não, teria falhado aquele que nos escolhe! 
Cada manhã, ao acordar, todas as noites voltando can-
sados para casa após uma jornada de trabalho, depois 
de cada discussão ou mal-entendido...

Hoje estamos aqui para dizer reciprocamente, peran-
te Deus e vocês, que nós nos escolhemos...

Eu, Marta, eu escolho você, é exatamente você, Car-
los, que escolho...

Eu, Carlos, eu escolho você, é exatamente você, 
Marta, que eu quero ao meu lado...

Todos vocês vivenciaram conosco nosso caminho, al-
guns de perto, outros de um pouco mais longe... E hoje 
pedimos a vocês que vivam conosco este novo ponto 
de partida... Sabemos que, se andarem conosco, nosso 
casamento durará e será sólido e forte!
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Porque o casamento não é um assunto particular, mas 
a relação de duas pessoas que se abrem ao mundo; eis 
por que pedimos a vocês, a vocês que são nosso mundo, 
que permaneçam conosco, hoje, amanhã e muito mais!”

(Marta e Carlo)

“Deus disse: casal cristão, tu és meu orgulho e minha 
esperança.

Quando criei o céu e a terra, e no céu as grandes es-
trelas, eu vi em minhas criaturas vestígios de minhas per-
feições e achei que isto era bom. Quando encobri a terra 
com seu grande manto de campos e florestas, eu vi que 
isto era bom. Quando criei os inúmeros animais de acor-
do com sua espécie, eu contemplei nestes seres vivos e 
abundantes um reflexo da minha vida transbordante e 
achei que isto era bom. De toda a minha criação subia 
então um grande hino solene e jubiloso, celebrando a 
minha glória e minhas perfeições.

E, todavia, em nenhum lugar eu via a imagem de mi-
nha mais secreta e fervorosa vida.

Então despertou em mim a necessidade de revelar o 
melhor de mim mesmo; e foi a minha mais bela inven-
ção. E assim ‘que eu te criei, casal humano, à minha ima-
gem e minha semelhança’ eu vi que isto era muito bom. 
No meio deste Universo onde cada criatura pronuncia 
a minha glória, celebra minhas perfeições, enfim havia 
surgido o amor, para revelar o meu Amor.

Casal humano, minha criatura bem-amada, meu tes-
temunho privilegiado, compreendes por que tu és o mais 
querido de todas as criaturas, compreendes a imensa 
esperança que coloco em ti? Tu és o portador de minha 
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reputação, de minha glória, tu és para o Universo a 
grande razão da esperança... porque tu és o Amor.”

(H. Caffarel)

“Estou há mais de dois anos com meu namorado. 
É um cara legal. Naturalmente às vezes brigamos, mas 
em geral nós nos entendemos. Apesar disso, às vezes eu 
descubro que me pergunto se não haveria outra pessoa 
mais conveniente para mim. Serei feliz com ele? Como 
posso saber que ele é o homem de minha vida?” 

(Andreina)

IV.  Reflexão
“Como posso saber que ele é o homem de minha 

vida?”

A pergunta de Andreina é o resultado de uma re-
flexão interior, necessária para chegar a compreender 
quem somos. O homem sempre procurou sua identidade 
profunda, essa voz que o chama a “ser”: mas é inca-
paz de conseguir sozinho compreender o mistério de sua 
identidade. Ele somente pode fazê-lo em relação com 
outrem. Desde o princípio, ele não se dá a vida, mas a 
recebe de outros. É sempre assim no caminho da vida, 
sua identidade profunda nasce e se define no relaciona-
mento com os outros. O homem é chamado à liberdade, 

Para saber mais
J. Allemand: Henri Caffarel – Um Homem Arrebatado por Deus. Equipes de Nos-
sa Senhora  •  Bernadette e Bernard Chovelon: L’Avventura del Matrimonio. Ed. 
Qiqajon, Magnano (B1), 2013  •  Filmes: Tutti i Santi Giorni, de Paolo Virzi, Itália, 
2012  •  Il Cammino per Santiago, de Emilio Estevez, EUA, 2010  •  Caravaggio: 
Vocação de São Mateus (Saint Louis des Français, Roma, 1599-1600)  •  Conversa 
com o Papa Francisco: Por Antonio  Spadaro, Santa Maria, 19 de agosto de 2013
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a ser protagonista de sua vida, mas sempre a partir de 
uma ligação com alguém. Ele não é um self-mademan, 
uma pessoa autorreferencial. Por essa razão, diz-se que 
a vida do homem é “vocação”, “chamada”. Sua identi-
dade profunda é despertada, evocada por outros. Tudo 
é como que animado interiormente por uma voz, que 
conduz a pessoa em direção ao princípio e suas promes-
sas. A vocação modifica-nos. Com ela o homem é como 
que desenraizado de si mesmo, é uma ruptura com o 
passado, quase uma morte. Deve-se abandonar tudo 
para ser o que Deus quiser. A vocação é um nome novo: 
“quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: 
ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e 
dar-lhe-ei uma pedra banca, e na pedra um novo escrito, 
o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe” 
(Apocalipse 2,17). Essa voz, que chama o homem para 
sua verdadeira identidade, vem de Deus. A vocação é 
chegar à união com a vontade de Deus, e somente à 
luz dessa união o homem se conhece verdadeiramente. 
A vocação não é a expressão de algo que já existe, mas 
o cumprimento dado pela graça daquilo que o homem 
é chamado a ser. “Graça” é algo que me é dado, algo 
sobre que não tenho poder, nem direito, mas que me 
faz, ela somente, o que desejo ser. Através da vocação o 
homem é chamado ao seu próprio ser.

Ao mesmo tempo, porém, algo protesta dentro de nós, 
porque pensamos que Deus poderia apresentar-nos um 
programa a cumprir, estabelecido sem nossa participação, 
sem mesmo nos dar meios seguros para conhecê-lo.

O homem é constantemente surpreendido pela vida 
(no sentido literal de “sur-pre”, preso por cima), que 
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“acontece” além de qualquer cálculo e previsão, e é 
chamado a responder em liberdade. O caminho ético do 
homem não se inicia pelo que ele gostaria de ser, mas se 
baseia naquilo que ele é para se tornar o que deve ser. 
Inútil e estúpido seria sonhar um ponto de partida dife-
rente. O homem é chamado a se tornar livremente aqui-
lo que é, ou seja, aquilo que a vida, passo a passo, lhe 
revela com suas promessas. Em outros termos, podemos 
ainda dizer que Deus, ao nos criar à sua imagem, chama 
cada qual a dar a essa imagem sua semelhança particu-
lar. Eis a expectativa e a esperança de Deus, a grandeza e 
o risco de nossa vida, a de sermos chamados a suscitar a 
alegria de Deus, pela qualidade e generosidade de nossa 
resposta. 

Um exemplo desse caminho interior é dado na Bíblia, 
na história de Tobias e Sara. Eles baseiam seu matrimônio 
no projeto de Deus, como descrito no Gênesis, reconhe-
cem que sua história de amor é conforme o projeto que 
Deus tem para eles. Sua vida de casal apoia-se na palavra 
de Deus, e é à luz dessa palavra que eles são capazes de 
descobrir sua própria identidade profunda e sua vocação. 
Para encontrar Sara, Tobias viaja, procura, aposta, e por 
fim, com a ajuda de um anjo, ele compreende que existe 
uma rota já pensada para ele, cabe a ele percorrê-la.

O encontro do homem com a mulher, e da mulher 
com o homem, é determinante nessa visão vocacional 
da vida. Essa vocação não é para todo mundo, mas para 
a maioria dos seres humanos. É o caminho que, partindo 
do primeiro encontro (encantamento), conduz a escolha 
livre de construir juntos uma história, um projeto, para se 
tornar sempre mais “uma só carne” (Gn 2,24). Já não se 
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trata de uma pessoa só, mas de duas pessoas, que de-
cidem um caminho comum de vida; no entrelaçamento 
de suas existências, elas chegam à plenitude definitiva de 
suas identidades respectivas de marido e mulher (e de-
pois de pai e de mãe, na abertura fecunda de seu amor). 
O tornar-se “uma só carne” não subsiste por si só; ao 
contrário, deve ser continuamente desejado, renovado, 
construído, defendido (R. Guardini, Ética).

Às vezes, na realidade atual, a passagem do tempo 
e a sucessão dos eventos colocam em crise a realidade 
vocacional e sua escolha.

O coração da vocação ao matrimônio – como de to-
das as vocações – é o amor. Que não é apenas emoção, 
sentimento, afetividade. É isso também, mas o amor 
conjugal é essencialmente decisão, escolha, vontade, 
projeto; uma resposta ao convite bom e promissor que 
Deus colocou em sua história.

Até mesmo pode acontecer que, após um primeiro pe-
ríodo de diversa duração, o eros do início diminua, se mo-
difique, ou se transforme: é exatamente esse o momento 
decisivo para saber se nascerá um casamento verdadeiro 
ou se a promessa do encontro terminará como fogo de 
palha. O matrimônio é a construção do próprio ser “uma 
só carne” através de duradouro estar junto, que desafia 
e ultrapassa o tempo. Portanto, não só nos sentimentos, 
mas também no conjunto dos fatos, da ação e do destino. 
É assim que cada cônjuge completa sua identidade; não 
apenas nos momentos de fantasia, de sonho, de entusias-
mo, mas também no mundo da realidade. O casamento 
perpassa gradualmente a realidade do outro, suas qualida-
des positivas e negativas, a família e o lar construído junto.
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Sabemos discernir, acompanhar e deixar-nos acompa-
nhar ao longo do caminho da vocação ao matrimônio?

V. Dever de Sentar-se
Algumas pistas

Tentemos relembrar as sensações vividas quando dis-
cernimos nossa vocação ao casamento.

• Em nossa relação de casal, quais são os êxitos do ca-
samento do ponto de vista “da identidade” e “da al-
teridade”?

• Tentamos perguntar-nos que valores como casal re-
descobrimos hoje no casamento?

• Que mudanças aceitamos para permanecer fiéis ao 
nosso amor?

VI. Desenvolvimento da reunião
Algumas pistas
Coparticipação

A palavra vocação pressupõe um apelo vindo do Alto, 
é uma palavra endereçada ao homem, para que ele se 
comprometa no caminho que o próprio Deus designou 
para ele. 

• Somos capazes de ouvir o apelo divino, fazendo calar 
nossa vontade?

Para saber mais
Concílio Vaticano II: Gaudium et Spes  •  FR. Guardini: Accettare se Stessi. Brescia: 
Morcelliana, 1992  •  FR. Guardini: Ética. Brescia: Morcelliana, 2001  •  P. Ricoeur: 
La Persona. Brescia: Morcelliana, 2013  •  FC. Theobald: Vocazione. Bologna: EDB, 
2011  •  C. Yannaras: La Libertà dell´Etos. Qiqajon, Magnano (BI), 2015
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Partilha 

• Qual o novo nome (qualidade/essência) você encon-
trou/procurou na pedra branca que lhe foi dada? 
(Ap. 2,17).

Intercâmbio/Reflexão sobre o tema

• Por que muitas comunidades e muitos crentes já não 
sabem o que é uma experiência de vocação?

• Por que não sabemos ligar nossa fé cristã a uma voca-
ção, e ainda menos compreender essa fé como uma 
maneira de viver nossa “profissão de homem”?

VII.  Prece final
Meu sim

Fui criado para fazer e ser alguém
e ninguém foi criado como eu.
Ocupo um lugar que é meu
nos projetos de Deus, no mundo de Deus:
um lugar ocupado por mais ninguém.

Pouco importa que eu seja rico ou pobre,
desprezado ou estimado pelos homens:
Deus conhece-me e chama-me por meu nome.

Ele me confiou um trabalho, tenho minha missão.
De algum modo sou necessário às suas intenções,
tão necessário no meu lugar 
como um arcanjo no céu.
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Ele não me criou inutilmente,
farei o bem, farei seu trabalho.

Serei um anjo de paz,
um pregador da verdade
no lugar designado por ele,
e que me confiou e a mais ninguém.

Ainda que eu não o saiba,
contanto que siga seus mandamentos
e que o sirva na minha vocação.

(John Henry Newman)
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“O Casamento da Virgem”, também conhecida como “As Núpcias da Virgem” 
– RAFAEL (Rafaello) SANZIO  - Veja detalhes  sobre o pintor no rodapé da p. 32.

Esta obra de Rafael  representa o casamento de Maria e José em seu momento 
mais importante: a entrega do anel que sela o compromisso da união. O 
Renascimento foi pródigo em retratar cenas cristãs como forma de ensinamento 
a um povo que não sabia ler nem escrever.

O sacerdote, que ministra o casamento, encontra-se ladeado por dois grupos: 
as mulheres que acompanham a noiva (Maria), à sua direita, e os homens que 
acompanham o noivo (José), à sua esquerda. Ele se inclina levemente em 
direção ao noivo. Todos os convidados aparentam ser bem jovens e mostram-
se expressivos em suas posições.

Todos os homens trazem consigo um bastão, mas um deles, em primeiro plano, 
quebra o seu com o joelho direito. Observem que somente o bastão de José, 
apoiado em seu ombro, traz uma flor na ponta, ou seja, foi dele o único bastão a 
florescer, sinal indicativo de que fora José o escolhido para ser o pai do Salvador.

A Virgem Maria veste vermelho com um manto azul, cores que, segundo a 
tradição católica, possuem uma simbologia própria. O azul expresa a pureza 
e a divindade, enquanto o vermelho representa o sangue que Jesus derramou 
para salvar a humanidade. O manto de José é dourado e retrata a sua grandeza, 
ao ser escolhido como pai de Jesus. Estar descalço simboliza a sua humildade.

Atrás do grupo, há um imponente templo de arquitetura esplêndida. Se 
medirmos o tamanho das figuras em primeiro plano, veremos que possuem o 
mesmo tamanho do templo.

Espaço e figuras integram-se harmoniosamente na composição, num equilíbrio 
perfeito. Há também uma preocupação com a simetria. O templo encontra-se 
no meio da composição, ao fundo, e as figuras próximas a ele estão distribuídas 
pelos dois lados.

O quadro é bem parecido com “Esponsais da Virgem” de seu mestre Perugino, 
que também traz uma praça lajeada e com fundo arquitetônico. Fica evidente 
a influência do velho mestre na perspectiva e na relação proporcional entre as 
figuras líricas e a arquitetura. 
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Ousar o evangelho Pontes sim, Muros não

64

“Farei de ti minha esposa para sempre”

EDUCAR PARA A FIDELIDADE

I.   A Palavra de Deus      
      Oseias  (2,16-17; 21-22)

Oráculo do Senhor:
“É assim que a vou seduzir,
ao deserto a conduzirei
para lhe falar ao coração.
...Aí ela responderá como no tempo de sua juventude.
Como nos dias em que subiu da terra do Egito.
Então te desposarei para sempre,
desposar-te-ei conforme
a justiça e o direito, com misericórdia e amor.
Desposar-te-ei com fidelidade
e tu conhecerás o Senhor”.

A fidelidade é uma questão primordial. É o que o texto 
sagrado parece querer dizer-nos. Ela nos introduz ao conhe-
cimento da verdadeira realidade de Deus.

O livro do Antigo Testamento, do profeta Oseias, é um 
texto verdadeiramente dramático que trata de um assunto 
que é a antítese do amor-relação: a infidelidade.

A dimensão de uma promessa não cumprida faz parte 
do desafio implícito em qualquer relação de amor; podemos 
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dizer que faz parte da própria experiência do amor, que é 
tudo menos um percurso linear. O amor é tão desejado, tão 
carregado de expectativas que produz naturalmente decep-
ções, quedas e ferimentos. O amor deve ser, além disso, 
constantemente defendido, pois poucas coisas são tão as-
sediadas quanto o amor.

Em um momento difícil de sua vida familiar, quando seu 
amor se confronta com a traição da pessoa amada, Oseias 
compreende o sentido mais profundo do amor de Deus por 
seu povo, colocando-o no centro de sua predicação de profeta.

Iahweh em confronto a Israel é como um esposo traído, 
que continua a amar sua esposa, fazendo o máximo para 
que ela abandone seus amantes e volte para ele. Como es-
poso traído, também Oseias é chamado a seguir o mesmo 
caminho da fidelidade. 

À luz dessa intuição e visto sob o viés da fidelidade de 
Deus, a relação dos cônjuges adquire novas nuances de amor 
e de ternura. Como símbolo da aliança entre Deus e seu 
povo, o amor humano é enobrecido e aprofundado: ele se 
torna o laço indissolúvel que une duas pessoas, conduzindo-
-as a comunicar e compartilhar todos os aspectos de sua vida.

Meditação e reflexão 
em casal sobre a Palavra de Deus

II. Apresentação do capítulo
Devido aos estudos científicos que fazem surgir aspec-

tos sempre novos, a natureza não cessa de nos maravilhar: 
animais que permanecem fiéis para sempre! O mundo ani-
mal sugere-nos que o que, às vezes, parece limitar-nos ou 
prender-nos, torna-se estimulante e fonte de salvação.
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Fidelidade é manter um compromisso. É a partilha total 
de todos os aspectos da vida. É continuar a se maravilhar 
sempre com o que já se conhece, para renovar a paixão. É 
permanecer estável mesmo quando se anda em equilíbrio 
instável. Em suma, a fidelidade é um daqueles valores que 
têm um pouco o perfume da foto antiga que olhamos de 
novo quando queremos lembrar-nos de alguém que foi im-
portante para nós. A fidelidade tem o sabor das comidas 
da tradição camponesa, das coisas que ainda têm sabor 
definido, porque cultivadas com fadiga e suor, que vence-
ram o medo, chuvarada abundante após a sementeira, ou 
a seca que queima o que vai brotando. Pode-se ter a im-
pressão que a fidelidade somente veste as velhas roupas da 
tradição; poderá parecer fora de moda, antiquada como 
um corpete apertado, a cobrir tudo num tempo de decotes 
vertiginosos. 

A fidelidade é o valor que relembra aos homens não sua 
natureza, mas sua chamada, sua vocação. É isso mesmo, 
pois o homem renega muito frequentemente a genética da 
fidelidade. E não queremos referir-nos exclusivamente ao 
aspecto sexual. Ao contrário, queremos que neste capítulo 
cada um faça um esforço para chegar à fidelidade sexual 
como consequência lógica de uma fidelidade mais profun-
da, mais enraizada, podemos dizer mais completa. 

Nesse percurso de virtude são tantos os obstáculos e as 
dificuldades; são diversas as formas de infidelidade, com-
preendida como abandono do projeto original, do pacto 
de reciprocidade, de cuidado e de compreensão recíproca, 
de confiança e de respeito, do ser e sentir-se unidos e úni-
cos: o egoísmo e a arrogância são carunchos que minam 
o casal, para engrandecer o indivíduo como ser solitário, 
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voltado unicamente sobre si mesmo. A indiferença e a falta 
de interesse pelo outro e pelo destino do casal são o espe-
lho no qual vemos somente a nós mesmos; a dificuldade de 
comunicação livre e aberta torna-se o castelo no qual nos 
fechamos rodeados de nossas verdades absolutas; a falta 
de colaboração e a fuga das responsabilidades partilhadas 
são a ilusão de uma liberdade eterna e sem condições.

III.  A realidade contada
“Eu traí Mimmo, fui infiel!
Dou-me conta do que digo, e gostaria que me ouvisse 

sem muita severidade. Eu o traí cada vez que não o acolhi 
como pessoa, como marido, como amante, como pai. Eu 
o traí quando pensei em ser somente mãe, esquecendo-
-me que era antes de tudo sua amiga, sua esposa. Eu o 
traí quando deixei meu trabalho colocar-se acima de nossa 
relação, quando cansadamente preparei um jantar insípi-
do e triste, quando meus cabelos pareciam estar e estavam 
mais cansados do que eu. Eu o traí quando minha preguiça 
inata transformou nossa sala de estar em uma imensa sala 
‘lava-enxuga-passa’, com cestos de roupas num contínuo 
de cá para lá. Eu o traí quando, para caçar aquele teimoso e 
último grão de poeira, o deixei sozinho a olhar, pela janela, 
o pôr do sol. Eu o traí quando o deixei embaraçado com 
minha exuberância, que sacrificava sua vontade de ser uma 
presença discreta. Eu o traí quando permiti que meus peca-
dos de gula se tornassem tão evidentes...

Para saber mais
Batistello Caracciolo: Pintura José e a Mulher de Putifar  •  Filme: Hachiko il tuo Mi-

gliore Amico, de Lasse Hallström, 2009  •  Teatro: La Fidélité, de Andrzej Zulawski  
•   La Fedeltà, de Giorgio Gaber
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‘A verdade do outro não está naquilo que lhe revela, 
mas naquilo que ele é incapaz de lhe revelar. Se você quer 
compreendê-lo, então não ouça apenas o que ele diz, mas 
também o que ele não lhe diz’ (Luigi Verdi).

Somos fiéis quando avançamos lentamente, apesar dos 
olhos que não veem, dos sentidos que não sentem, das 
emoções que não palpitam. Mas nós estamos ali, estamos 
presentes para manter com força aquilo no que continu-
amos a crer: a fidelidade parece estática, mas ela anda; 
parece estática porque anda lentamente, no escuro e apa-
rentemente sem pontos de referência. Permanecer fiel não 
significa engessar a vida, é simplesmente, conscientemente 
esperar ser alcançado.

Em nosso amor, os momentos vazios, de sofrimento, de 
falta de compreensão são aqueles que fizeram com que 
nosso relacionamento não parasse; ao contrário, deixaram 
que evoluísse em novas formas de encontro, que nos per-
mitiram olhar mais longe.”

(Francesca e Mimmo, Equipistas)

IV.  Reflexão  
Em termos gerais, a etimologia da palavra “fidelidade” 

vem do latim fides (fé), passa por fideles (fiel) para chegar a 
fidelitas (fidelidade). Indica a atitude de coerência e de cons-
tância na adesão a um valor ideal de amor, de bondade, de 
justiça; mas podemos também considerá-la como compro-
misso no qual uma pessoa se liga a outra, para que esse vín-
culo seja estável e durável ao longo do tempo. Por isso o valor 
da fidelidade encontrou sempre sua mais perfeita expressão 
na fidelidade entre cônjuges, pela exclusividade e unicidade 
do relacionamento de amor consagrado pelo casamento.
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Na teologia cristã, a fidelidade de Deus Pai à promessa da 
salvação de seus filhos é a expressão mais alta de seu amor 
por nós. Um amor sólido, forte, definitivo, um amor a nós 
oferecido como dádiva, e que apenas pede para ser acolhi-
do. Nos tempos modernos, ao contrário, a ideia de dádiva é 
pouco aceita, dando lugar a uma concepção de fidelidade 
na qual parece que a pessoa amada deva merecer o amor. 
Assim, quando o outro age de maneira a não mais o mere-
cer, julgamo-nos autorizados a romper o laço da fidelidade.

Educar para a fidelidade significa, então, antes de mais 
nada estimular e promover a relação constante entre o ho-
mem e Deus, porque somente ele é o educador que pode 
ensinar-nos a arte da fidelidade. Para nós, homens, apren-
der a fidelidade significa pedir o dom da fé antes ainda do 
dom da fidelidade. Nesse sentido, o sacramento do casa-
mento é uma força que sustenta os cônjuges e sua vontade 
para permanecer juntos na fidelidade, respeitando o amor 
que se prometeram.

O amor não é apenas sentimento, mas a resposta a uma 
vocação conjugal que na própria “conjunção” encontra 
ajuda para carregar o mesmo jugo, mantendo o mesmo 
passo durante a vida toda. O amor, pois, não é procura de 
prazer, sem jamais chegar a uma decisão, mas é a capacida-
de de decidir por um dom definitivo e exclusivo. Somente 
quem promete para sempre demonstra ser o senhor de seu 
futuro, que carrega em suas mãos, entregando-o à pessoa 
amada. Compreende-se assim por que a fidelidade inclui a 
confiança: confiança no futuro e na outra pessoa, a quem 
se faz a doação total de si.

Introduzidos assim nesse fascinante caminho em dire-
ção a uma educação da fidelidade, vamos tentar percorrer 
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diversos itinerários, sabendo que cada um, entrelaçado com 
os outros, leva a uma compreensão melhor da verdadeira 
face da fidelidade.

Fidelidade a si
O primeiro e imediato objetivo, que os homens se pro-

põem desde a idade da razão, é percorrer o caminho da 
vida com a firme vontade de conseguir sua própria realiza-
ção. Para simplificar, podemos dizer: “querendo ser algo ou 
alguém”. É o velho problema que gerações inteiras conti-
nuam a enfrentar. Educar-se para a fidelidade a si mesmo 
não tem apenas um sentido egoísta, mas também um valor 
social, pois quando uma pessoa se descobre, ela enriquece 
a coletividade toda. Uma famosa canção italiana diz: “Acre-
dito nos seres humanos que têm a coragem de serem hu-
manos”. É uma maravilhosa síntese que fala da fidelidade 
ao projeto da criação de um homem, que já não é autor de 
si mesmo, mas compartilha do projeto de Deus.

Fidelidade ao outro
Educar para a fidelidade ao outro é uma escola do res-

peito. Isto é, ser fiel é resultado de exercício e de treino. 
Fidelidade a outra pessoa é a dádiva total de toda uma exis-
tência. Sem condições. Sem interesse, ainda que para per-
der. Cada um deveria educar-se para a fidelidade ao outro 
percorrendo três direções:

• Fidelidade à diversidade do outro. Perante a diversi-
dade do outro, nós nos defendemos afastando-o, ou 
nos aproximamos tanto dele que o tornamos idênti-
co (que relação é possível entre duas pessoas idênti-
cas?). Fidelidade ao outro significa, portanto, antes 



71

de tudo respeitar sua alteridade e sua diferença. Fiel é 
o cônjuge que reconhece e estima os valores, os dons 
do outro, e o incentiva e ajuda a viver e realizar seus 
valores, superando toda forma de competição.

• Fidelidade ao devir do outro. Não se ama uma pes-
soa somente por aquilo que ela é atualmente, mas 
pela maravilha que ela pode atingir e ser ao longo de 
sua existência. “Fundados sobre este amor, homem 
e mulher podem prometer-se amor mútuo com um 
gesto que compromete a vida inteira (...) prometer 
um amor que dure para sempre é possível quando se 
descobre um desígnio maior que os próprios proje-
tos, que nos sustenta e permite doar o futuro inteiro 
à pessoa amada” (Papa Francisco, Lumen Fidei 52). 
O passado e o presente fazem parte da pessoa, mas 
são a parte menor. A parte maior é o futuro. A pes-
soa tem mais futuro do que passado. Cada indivíduo 
tem possibilidades inesgotáveis para descobrir e fazer 
brotar; tem em si um impulso criativo.

• Fidelidade à distância do outro. Por mais que nos 
aproximemos do outro, ele permanece sempre o 
outro. Levinas escreve: “Somos chamados a amar 
o outro sem compreendê-lo, antes de compreendê-
-lo, sem nenhuma necessidade de compreendê-lo”. 
A palavra “compreender” significa aqui levar para 
dentro, e indica, portanto, a atitude de quem deseja 
reduzir o outro à sua compreensão: o outro é, ao 
contrário, incompreensível, não pode ser capturado.

O casal fiel, testemunha pela sua fidelidade à fidelida-
de de Deus Pai, que perdoa e acolhe todos os seus filhos, 
esperando que retornem a ele.
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Marido e esposa podem viver episódios de infidelidade 
cotidiana como os citados no preâmbulo. Cada um reivin-
dica, de maneira mais ou menos consciente, um espaço 
exclusivo, individual. As formas de infidelidade e de trai-
ção são numerosas e não obrigatoriamente ligadas à vida 
sexual. O casal pode entrar em crise, renegar-se, decidir 
separar-se. Nesses casos a única via para mudar de rota é a 
capacidade do perdão. O perdão é o amor que se lembra 
de ser mais forte que o mal.

“Somente o perdão real, fruto de um amor muito puro, 
poderá fazer jorrar uma fonte viva no coração do infiel, 
poderá regenerar aquele que traiu e fazê-lo renascer para 
o amor. Para Deus também, para Deus, acima de tudo, 
perdoar é amar. Amar tanto que um amor completamente 
novo nasce na obscuridade e na impureza da alma, purifi-
ca-a, transforma e encaminha para uma nova perfeição” 

(H. Caffarel, Nas Encruzilhadas do Amor).

Deus criou o homem e a mulher e a eles confiou seu 
reino: a criação inteira. Dessa maneira o casal é o depo-
sitário da fidelidade do Pai, que estabelece um pacto de 
confiança, encarregando-os de gerar a humanidade intei-
ra. É aí que tudo começa. Essa é a fidelidade “desde sem-
pre e para sempre”.

A fidelidade ao Outro encontra sua fonte natural de 
inspiração na fidelidade que o Outro nos manifesta des-
de sempre. O homem trai essa confiança. Deus manifesta 
toda a sua decepção: uma fidelidade traída é sempre a 
fonte de desordem completa e de dor.

Não obstante isso, o amor prevalece. É um Pai que 
escolheu amar e não romper seu laço com o homem. 
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O relacionamento de fidelidade ao Outro começa no Éden 
e é para onde ele quer reconduzir-nos. Não nasce, portan-
to, do homem para retornar a Deus, mas é um movimento 
de resposta a sua ação.

“A fé não é primariamente ação humana, mas dom 
gratuito de Deus, que se enraíza na sua lealdade, no seu 
‘sim’, que nos faz compreender como viver nossa vida 
amando-o e a nossos irmãos.” Nesse caso podemos afir-
mar que trata-se de uma fidelidade “teocêntrica”. “Toda 
a história da salvação é uma revelação progressiva dessa 
fidelidade de Deus, apesar de nossas infidelidades e ne-
gações, na certeza que ‘os dons de Deus e a vocação são 
irrevogáveis’, como declara o apóstolo na Carta aos Ro-
manos (11,29)” (Bento XVI, 30 de maio de 2012). A fide-
lidade de Deus se reflete na fidelidade do casal.

Mas, se a fidelidade é uma virtude essencial em toda 
relação interpessoal, a perseverança é a virtude específica 
do tempo. Não somente; os valores que proclamamos se-
rem grandes e absolutos não existem nem tomam forma 
senão graças a elas. Que é a justiça sem a fidelidade dos 
homens justos? Que é a liberdade sem a perseverança dos 
homens livres? Sem perseverança e sem liberdade não 
existem nem valor nem virtude! Da mesma maneira, 
sem fidelidade não existe uma história compartilhada, 
vivida junto. Na hora atual, neste tempo fragmentado e 
sem laços, essas realidades representam um desafio ao 

 Para saber mais
Papa Bento XVI: Carta Encíclica Deus Caritas Est  •  Papa Francisco: Lumen Fidei
Enzo Bianchi: Lessico dela Vita Interiore  •  Gabriella Gambino: Lo Straordinario 
Potere della Fedeltà Conjugale  •  Susana Tamaro: Per Sempre. Ed. Giunti  •  Jean-

-Christophe Rufin: Il Collare Rosso. Ed. Sonzogno



74 75

homem, e particularmente ao cristão. De fato, esse últi-
mo bem sabe que seu Deus é um Deus fiel, que manifes-
tou sua fidelidade em seu Filho Jesus Cristo.

Sabemos discernir, acompanhar e deixar-nos acompa-
nhar ao longo do caminho da educação à fidelidade?

V. Dever de Sentar-se
Algumas pistas

• Vamos fazer um esforço para lembrar e relatar-nos 
quais as experiências concretas vividas a fim de per-
manecermos fiéis ao nosso “ser casal”? 

• Quais foram os momentos de confusão quando per-
cebemos que “erramos em tudo”?

• Continuamos fiéis ao compromisso de ser um motor 
para o crescimento de nosso cônjuge?

VI.  Desenvolvimento da reunião 

Algumas pistas

Coparticipação

• No momento atual de nossa história de amor, somos 
fiéis em relação ao nosso projeto inicial?

• Como conseguimos “liberar plenamente” o “nos” 
em nós mesmos vivendo plenamente a fidelidade?

Partilha

• Ao examinar a minha história, posso afirmar que o 
Senhor foi fiel comigo?  Lembro-me de períodos du-
rante os quais percebi particularmente sua fidelidade, 
sinais através dos quais a reconheci?  E períodos em 
que, ao contrário, a percebi como distante?
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Intercâmbio/reflexão sobre o tema 

• Quem não é fiel nas pequenas coisas também não 
o é nas grandes.  Quem “maltrata” as coisas do dia 
a dia, “maltrata” o amor.  Quais são as alegrias e 
fadigas cotidianas vivenciamos como casal no dom 
recíproco?

VII.  Prece final
Escolher-se cada dia

Senhor ensina-me que a fidelidade é escolher-se   
novamente cada dia.  

É descobrir em nós caminhos inexplorados.

É viver junto, não com o amor de ontem, mas  
com o de hoje.

Senhor ensina-me que a fidelidade não pode ser  
fechada, sufocada em estruturas ou esquemas.

A fidelidade deve ser inventada cada instante, para 
descobrir que o verdadeiro amor tem sempre novas 
exigências. Quando não as tem, o amor está morto.

Ensina-me que a fidelidade é uma conquista difícil.  
É o fato de nós traçar juntos um sulco profundo. Que 
não se pode apagar.  Um sulco contra o qual nem os 
ventos nem as marés nada conseguem.

Um sulco cavado na realidade da existência, seguindo 
sempre a mesma direção: a direção do amor.
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“A Criação de Adão” Capela Sistina (detalhe) – MICHELANGELO DI LODOVICO BUONARROTI  (1475/1564). 
Pintor, escultor, poeta e arquiteto. Foi considerado um dos artistas mais geniais da história da arte de todo o 
Ocidente e a maior expressão  do Renascimento italiano. Autor das obras ”O Juízo Final”,  “Pietá”,  “Moisés”,  
“Davi” pintou o teto da Capela Sistina e tantos outros de grande magnitude. Nasceu em Caprese, perto de 
Florença, Itália no século 14. Foi criado por uma ama de leite cujo marido era cortador de mármore, fato que 
muito cedo já o coloca em contato com o material que lhe seria tão caro pelo resto de sua vida. Interessava-se na 
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escola apenas em aprender a desenhar , tornando-se aprendiz no ateliê de Domênico  Ghirlandaio aos 13 anos, 
e no ano seguinte ingressa na escola de escultura de Lourenço Medici,  passando a viver no seu palácio, onde se 
empolga, e a partir deste momento passa a se interessar fortemente pelo Movimento Renascentista Italiano 
numa atmosfera poética e erudita que evoca um ideal de beleza  baseado no equilíbrio das formas e numa forte 
concepção da filosofia de Platão. Michelangelo escreveu ainda livros de poesia e foi grande arquiteto, chegando 
a projetar a cúpula da Basílica de São Pedro. Continuou trabalhando até sua morte, aos 89 anos, em Roma.
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Ousar o evangelho Pontes sim, Muros não
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I.  Palavra de Deus:     
      Epístola de São Paulo aos Romanos     
      (8,35-39)

“Quem poderá separar-nos do amor de Cristo?                 
A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nu-
dez, o perigo ou a espada? Conforme está escrito: 
‘Por Tua causa sofremos a morte durante o dia inteiro; 
fomos tomados por ovelhas destinadas ao matadou-
ro’. Mas, em tudo isso somos nós mais que vence-
dores por aquele que nos amou. Porque estou certo 
que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os 
principados, nem o presente, nem o futuro, nem as 
potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem 
qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor 
de Deus que está em Cristo Jesus, Nosso Senhor.”

São Paulo enumera uma série de realidades que 
são as pequenas e grandes dificuldades da vida. Além 
dessas, próprias dos relacionamentos entre as pesso-
as, existem outras realidades (a morte e a vida...) que 

“...Mais que vencedores” 

A FRAGILIDADE DO CASAL 
E DA FAMÍLIA
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não dependem de nossa vontade, mas que influenciam 
nosso relacionamento de amor com Deus e entre nós.

Essas duas listas de perigos vencidos pelo amor po-
dem aplicar-se à experiência conjugal. O amor nupcial, 
fecundado pelo amor divino, enfrenta a obscuridade 
da prova, vence o cerco de nossas fragilidades e das 
coisas exteriores, superando as crises. Os esposos fiéis 
iniciam a caminhada de sua vida a dois conscientes 
que nela haverá pedras, zonas desertas, noites géli-
das. Estão, porém, seguros que “o amor é forte como 
a morte” (Ct 8,6).

Na última parte de sua reflexão, São Paulo lança a 
seus leitores uma derradeira mensagem de esperança, 
baseada na imensidade do amor que Deus revelou em 
seu plano divino para a salvação. Em virtude da es-
colha que fez em seu favor, Deus está definitivamen-
te ao lado dos fiéis. Os novos relacionamentos com 
Deus, estabelecidos pela infusão do Espírito Santo no 
coração dos crentes, comportam uma transformação 
radical de todo o nosso ser. Toda a vida do fiel desen-
rola-se assim marcada pela confiança em Deus, pela 
convicção de que nada poderá separá-lo do amor que 
Deus lhe demonstrou em Cristo. O fato de ser cristão 
não atenua a ferida do sofrimento, mas oferece a for-
ça para conservar sua própria segurança e dignidade.

Se, então, nada nos separa do amor de Cristo, te-
mos certeza que, permanecendo nesse amor, podere-
mos enfrentar nossas fragilidades, aceitar as de nosso 
cônjuge e de outros companheiros de viagem. Conse-
guiremos também não condenar o erro do próximo, e 
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poderemos até nos tornar companheiros fiéis de suas 
tribulações.

Meditação e Reflexão 
em casal sobre a Palavra de Deus

II. Apresentação do capítulo
Na época em que vivemos, assistimos a um aumen-

to das situações de fragilidade, como se o homem 
vivesse sem certezas. O apelo do Papa Francisco para 
entrar na lógica da misericórdia sugere-nos uma nova 
construção do homem, reconquistando a certeza que 
o amor, ou melhor dizendo “o Amor”, há de nos aju-
dar a enfrentar todas as dificuldades.

Voltemos nossa atenção aos desafios contemporâ-
neos, que influem sobre múltiplos aspectos da vida. O 
desenvolvimento do individualismo exacerbado altera 
os laços familiares, fazendo dominar a ideia de um 
sujeito que segue somente seus próprios desejos, su-
primindo a força de qualquer relação.

“No mundo contemporâneo não faltam tendências 
culturais que parecem impor uma afetividade ilimita-
da, da qual se deseja explorar todas as vertentes, até 
as mais complexas. Com efeito, a questão da fragili-
dade afetiva é de grande atualidade: uma afetividade 
narcisista, instável e mutável nem sempre ajuda os 
protagonistas a alcançar uma maior maturidade. (...) 
Neste contexto, os casais sentem-se às vezes incertos, 
hesitantes e têm dificuldade de encontrar modos para 
crescer. São muitos aqueles que tendem a permane-
cer nas fases primárias da vida emocional e sexual. 
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A crise do casal desestabiliza a família e, através das 
separações e dos divórcios, pode chegar a provocar 
sérias consequências sobre os adultos, os filhos e a 
sociedade, debilitando o indivíduo e os vínculos so-
ciais” (Sínodo, Lineamenta 10).

A esses fatos acrescenta-se também a crise da fé, 
que tocou inúmeros católicos, e que está frequente-
mente na origem das crises do casamento e da famí-
lia. O casamento como “vocação” torna-se cada vez 
mais “pacto” e “contrato” facilmente rescindível. A 
escolha do casamento como vocação ou já não é le-
vada em conta (veja-se a difusão da simples coabita-
ção), ou então é abraçada por hábito e tradição, sem 
verdadeiras motivações.

Esse é o terreno onde a Igreja deve trabalhar prin-
cipalmente. O Sínodo, além das questões específicas 
e das eventuais modificações disciplinares, exorta-nos 
a aprofundar a vontade da escolha do sacramento do 
casamento, que pede plena adesão do coração. Esse 
coração saberá ajudar-nos na reconciliação e na pro-
cura de uma nova vida após os erros.

Podemos tentar ver em nossa fragilidade pessoal, 
de casal e de Igreja, uma ocasião para mudar de vida 
(conversão), pois é nela que se baseia Deus para cons-
truir a santidade.

III.  A realidade contada
“André e eu casamo-nos na Igreja há onze anos, 

seguindo um percurso de fé e acreditando intensa-
mente... após sete anos a crise estourou! Quantas 
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perguntas fizemos nessa hora, e entre elas: Por que 
acontece precisamente para nós? Onde erramos? Em 
seguida, pensávamos: mas esta mulher não é aquela 
com quem casei; este homem não é aquele com quem 
casei. Representávamos, um para o outro, apenas ex-
pectativas fracassadas, e nosso relacionamento era o 
resultado de uma grande ilusão, que nos levava a ali-
mentar um sentimento negativo de cólera, que preva-
lecia e nos afastava a ponto de não sermos capazes de 
nos comunicar. Tudo isso nos levou a uma separação 
total e dolorosa, em que cada um vivia na escuridão, 
tocando o fundo da infelicidade. Foi nesse momento 
que começou nosso percurso de subida, cada um de 
seu lado, pois havíamos feito tentativas de terapia de 
casal que não funcionaram.

Durante este percurso, em paralelo com um tra-
balho de psicoterapia, intensificamos nossa fé, e 
nossa relação com Deus reforçou-se. Eram muitos 
os pedidos de ajuda a nossos guias espirituais, e 
igualmente muitas foram as respostas que nos aju-
daram a reencontrar o bom caminho.

Esses dois percursos paralelos permitiram-nos 
entrever um pouco de luz... e em nosso percurso 
de fé, sentimo-nos amados e aceitos pelo Senhor, 
apesar de nossos limites, fraquezas e erros huma-
nos. Amados e perdoados, e sentindo-nos perdoa-
dos, conseguimos viver o perdão recíproco e nossa 
consciência amadureceu, permitindo reencontrar-
-nos, depois de dois anos de crise, com um cora-
ção renovado e o amor reaparecendo entre nós. 
Recomeçamos esse caminho de casados com uma 
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tomada de consciência diferente em relação ao 
passado.”

(Federica e André – Reencontro)

IV.  Reflexão
“A família, comunidade humana fundamental, na 

atual crise cultural e social, sofre dolorosamente por 
causa da sua debilitação e fragilidade. De igual modo, 

demonstra que pode encontrar em si mesma a cora-
gem para fazer face à insuficiência e à carência das 
instituições em relação à formação da pessoa, à qua-
lidade do vínculo social e ao cuidado dos indivíduos 
mais vulneráveis. Portanto, é particularmente neces-
sário apreciar de maneira adequada a força da famí-
lia, para poder ir ao encontro das suas fragilidades. 
Esta força reside essencialmente na sua capacidade 
de amar e de ensinar a amar. Por mais ferida que uma 
família possa estar, ela pode sempre crescer a partir 
do amor” (Sínodo, Relatório final 10).

É a partir dessas palavras de esperança que não de-
vemos crer no que ouvimos frequentemente: “Antes 
era melhor” ou “Não há mais nada a fazer”.

Existem fragilidades no interior do casal e da fa-
mília, nos relacionamentos com outras famílias e na 
sociedade.

           Para saber mais
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No mundo atual, encontramos uma grande difusão 
da comercialização do corpo, a mentalidade antina-
talista, as práticas por meio das quais a vida humana 
e a paternidade-maternidade tornaram-se realidades 
que podemos compor e descompor, prevalentemente 
de acordo com os desejos de indivíduos ou de casais. 
Tudo isso repercute profundamente na dinâmica das 
relações, na estrutura da vida social e nas disposições 
jurídicas... Nesse contexto, os casais estão, às vezes, 
incertos, hesitantes, e têm dificuldades em achar os 
meios de crescer (cf. Sínodo, Relatório final 32-33).

A fragilidade humana, em suas múltiplas formas, 
é suportada normalmente com resignação, como es-
paço onde se expressa o limite do homem; o esforço 
é, portanto, simplesmente para sair desse impasse, 
superando da melhor maneira as diversas situações. 
Papa Francisco, em contrapartida, pelo apelo premen-
te para a misericórdia, orienta-nos para uma interpre-
tação da fragilidade como lugar onde se manifesta 
e age a força libertadora de Deus, como espaço de 
salvação, colocando o acento na ação de Deus que se 
realiza exatamente onde o homem é vencido e expe-
rimenta a sua pobreza.

Nossas fragilidades são ou podem tornar-se im-
portantes motores para nosso crescimento no amor, 
se forem reconhecidas e acolhidas com simplicidade, 
compartilhadas pelo casal e feitas objeto de oração.

Perante as fragilidades no âmbito do casal, estamos 
em vantagem, porque aderimos a um método que nos 
ajuda a superá-las e a nos santificar através delas. Esse 
método nada mais é do que viver do mesmo amor 
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que Jesus. Certamente nem tudo será fácil, haverá 
necessidade de muito tempo, mas a alegria está no 
caminhar juntos, mesmo se houver dificuldades. Re-
conhecer-nos frágeis é o primeiro passo para pedir e 
aceitar a ajuda do outro; isso muda a perspectiva do 
olhar que temos sobre o outro, e reconhecemos que 
nada podemos conseguir sozinhos, e que acima de 
tudo precisamos do amor de Deus.

“O Padre Caffarel parece, às vezes, permanecer nas 
alturas do ideal, mas não se esquece da fragilidade hu-
mana. Encontrando casais feridos por várias falhas, ele 
afirma que a esperança pode ser fruto da reconciliação, 
quando a comunidade conjugal se torna penitente, 
dentro da grande comunidade penitente que é a Igre-
ja, implorando a fidelidade do Senhor a sua criatura, 
a fidelidade do Senhor que ama e salva. O perdão de 
Deus encoraja o perdão e a reconciliação dos cônju-
ges, para uma renovação de seu amor em direção a 
uma comunhão mais perfeita.” 

(Mons. Fleischmann, Sassone, 8/11/2004) 

Na experiência moderna, o caráter individual dos 
sentimentos e o inquestionável caráter privado de sua 
interpretação, bem como a concepção do casamento 
como puro contrato, são a origem da fragilidade dos 
casais. Quando uma cláusula do contrato falha, então 
já não há razão para permanecerem juntos, as rela-
ções tornam-se conflitantes, cada um tentando fazer 
valer seus próprios direitos, e também os filhos po-
dem assim ser motivo de disputas. 

Em compensação, é a prática do perdão que nos 
mantém sempre atentos e disponíveis às razões do 
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outro. Ela permite acolher o outro e olhar para a pes-
soa e não para seus limites.

A questão fundamental da família cristã é o teste-
munho, que coloca a vida em família como um desa-
fio atual, atrativo, capaz de dar um sentido à vida hu-
mana. O casamento é o lugar em que a humanidade 
se abre a uma vida rica de sentido, experiência de vida 
que coloca em movimento a afetividade, a responsa-
bilidade, a consciência.

Devemos, pois, lembrar que a experiência da fragi-
lidade se transforma em desafio para a comunidade 
cristã na sua capacidade de acolher e apoiar. Perante 
as inúmeras situações dos separados e dos divorciados, 
devemos aproximar-nos das pessoas sem julgá-las, po-
rém com amor, que é a proximidade de quem sabe so-
frer com quem sofre e alegrar-se com quem é feliz.

“...O slogan que vocês usam é muito interessante: 
‘Não um movimento de ação, mas um movimento de 
pessoas ativas’. Deve-se definir o que significa ‘ati-
vas’; são pessoas que cultivam e manifestam uma es-
piritualidade, e que conseguem antecipar as situações 
difíceis ou remediá-las.

Hoje a Igreja tem uma grande missão em relação 
ao casal, ao casamento, à família: a de intervir para 
remediar como médico quando não foi possível preve-
nir o mal. Todavia, ainda não estamos bem equipados 
para essa missão, e, de fato, nosso esforço consis-
te em prevenir (curso de preparação ao casamento 
nas paróquias, grupos de famílias, etc.); mas, quando 
acontece o pior, ficamos bloqueados.



87

Nesse sentido, creio que a definição de “movimen-
to de pessoas ativas” deva ser aprofundada, apesar 
de não saber dizer como. Se me permitem, volto à 
minha primeira preocupação: Como ajudar os casais 
em dificuldades, que estão entrando, ou já entra-
ram, em um período de crise? Creio que a função de 
médico compete particularmente a vocês, pois vocês 
têm o dom de uma experiência da santidade no re-
lacionamento do casal, e podem, portanto, intervir 
de várias maneiras para medicar as relações doentes.

Não tenho a intenção de predefinir como devem 
agir; quero mais convidá-los a se perguntar como 
sua identidade é chamada a reagir em relação à cri-
se maciça do mundo contemporâneo. Creio que há 
necessidade de inventividade e de criatividade para 
poderem dar à Igreja, sem perderem sua identidade, 
uma linguagem capaz de enfrentar a crise com a be-
nevolência atenciosa do médico e a misericórdia de 
Deus.” 

(Cardeal Carlo Maria Martini                                                

Discurso às Equipes de Nossa Senhora, 1998)

“Em segundo lugar convido os casais, fortalecidos 
pelo encontro em equipe, à missão... Sem dúvida, 
vocês já são missionários mediante a irradiação de 
sua vida de família em seus ambientes de amizade 
e de relações, e mesmo além. Com efeito, uma 
família feliz, equilibrada, habitada pela presença 
de Deus fala por si mesma do amor de Deus por 
todos os homens. Mas eu os convido também a 
se comprometer, se possível, de modo cada vez 
mais concreto e com criatividade sempre renovada, 
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nas atividades que podem ser organizadas para 
acolher, formar e acompanhar na fé particularmente 
os jovens casais, antes e depois do matrimônio.

Eu os exorto também a continuar próximos das fa-
mílias feridas, que hoje são tão numerosas, devido à 
falta de trabalho, à pobreza, a problemas de saúde, 
luto, preocupação causada por uma criança, desequi-
líbrio provocado por distância, ou ausência, clima de 
violência. Devemos ter a coragem de entrar em conta-
to com essas famílias, de modo discreto, mas genero-
so, materialmente, humanamente ou espiritualmente, 
nas circunstâncias em que são vulneráveis.

Por fim, não posso deixar de encorajar os casais 
das Equipes de Nossa Senhora a serem instrumentos 
da misericórdia de Cristo e da Igreja para com as pes-
soas cujo matrimônio fracassou. Nunca se esqueçam 
que sua fidelidade conjugal é um dom de Deus, e que 
todos nós fomos tratados com misericórdia. Um casal 
unido e feliz pode compreender, melhor do que qual-
quer outro, como que a partir de dentro, a ferida e 
o sofrimento causados pelo abandono, pela traição, 
pela falência do amor. Portanto, é necessário que pos-
sam contribuir com seu testemunho e sua experiência 
para ajudar as comunidades cristãs a discernir as situ-
ações concretas dessas pessoas, a acolhê-las com suas 
feridas e a ajudá-las a caminhar na fé e na verdade, 
sob o olhar de Cristo Bom Pastor, para participar de 
maneira apropriada na vida da Igreja.”

(Papa Francisco – Discurso aos Casais Responsáveis Regio-
nais das Equipes de Nossa Senhora, 10 de setembro de 2015)
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Isso deveria motivar-nos a achar a maneira de ir ao 
encontro dos numerosos casais e famílias em coabitação, 
ou apenas unidos pelo laço civil, e transmitir-lhes a Boa 
Nova do Matrimônio. Procurando também ver o bem 
que certamente está presente nessas relações, e tentan-
do dizer pela nossa vida que há algo bem maior a nos 
esperar, a nós e a eles.

Às vezes ficamos sabendo de casais em situação di-
fícil, porque sempre com maior frequência isso acon-
tece também em nossas famílias, e também entre 
equipistas. Deveríamos ter a coragem de achar os me-
lhores modos de intervir, leves como o sopro do Espí-
rito Santo, profundos na caridade e atentos à pessoa.

Sabemos discernir, acompanhar e deixar-nos acompa-
nhar ao longo do caminho da fragilidade no casal e na 
família?

V.  Dever de Sentar-se
Algumas pistas

• Que espaço tem o perdão entre nós? 

• Quando nos sentimos acolhidos em nossa fra-
gilidade?

• Como enfrentamos os momentos difíceis?

Para saber mais
Sínodo dos Bispos: Relatório Final, setembro de 2015   •  João Paulo II: Exortação 
Apostólica Familiaris Consortio 84, 1981  •  Bento XVI: Sacramentum Caritatis 29
Cardeal D. Tettamanzi: Lettera Pastorale: O Senhor está perto daquele que tem o 
coração ferido (Lettera Pastorale: Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito)
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VI. Desenvolvimento da reunião
Algumas pistas

Coparticipação 

• Que experiências vivenciamos com amigos sepa-
rados ou divorciados?

• Como nos posicionamos perante nossos filhos 
que começam a coabitar ou se unem apenas ci-
vilmente?

Partilha 
• Que palavra nos trouxe alívio e misericórdia ao 

coração?

• Que experiência espiritual tentamos para aco-
lher as fragilidades de nosso cônjuge, de nossos 
coequipistas ou outros, e aproximar-nos deles?

Intercâmbio/Reflexão sobre o tema 
• Como combinar misericórdia e verdade em nos-

sa vida de casal?

• Compreendemos a beleza e a necessidade da 
missão que Deus nos confiou? Em nossa vida de 
casal, como pensamos realizá-la?

• Experimentando a ajuda de Deus, de nossos co-
equipistas e de outras pessoas nos momentos 
difíceis, como podemos também nós permane-
cer ao lado daqueles que vivem as dificuldades 
da família
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VII.  Prece final
Vinde, Espírito Santo,
e dai-nos a energia do bem,
motor do cotidiano,
guardião do conteúdo e da qualidade 
do dia a dia,
fonte de confiança para o futuro.
Ajudai-nos a confiar sempre na energia do bem
que nos foi dada no casamento,
que está acima de nós e nos acompanha,
que nos abençoa e nos protege,
não pelo nosso esforço pessoal,
mas pela força de Deus, que age na história 
do homem, e às vezes fala através dos pequenos.

(Ação Católica Ambrosiana)
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“Educação da Virgem” – GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO (1696-1770). Pintor nascido em Veneza, filho de 
Domenico, pequeno armador. Com 14 anos, aproximadamente, começa a ter suas primeiras formações. 
No ateliê de Gregorio Lazzarini inicia seus primeiros e rudimentares estudos sobre pintura. É influenciado 
pela pintura de Frederico Bencovich e de Piazzeta, mas também recebe grande influência dos mestres da 
Renascença veneziana, Tintoretto e Paolo Veronese. Sua pintura tem estilo grandioso e é fortemente 
caracterizada pela sofisticação e elevado senso estético que marcaram os artístas do século XVIII. Os 
monumentais afrescos de Tiepolo  influenciaram quase todos os grandes decoradores do século XIX que o 
consagraram como o último dos pintores antigos e o primeiro dos pintores modernos. 
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“...Somos suas testemunhas e, 
portanto, nós vos falamos...” 

EDUCAR A FÉ

I – Palavra de Deus 
      Primeira Epístola de São João, (1-4)

“O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que 
vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, 
e as nossas mãos tocaram do Verbo da vida – porque a 
vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e 
anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi 
manifestada – o que vimos e ouvimos isso a vocês anun-
ciamos para que também tenham comunhão conosco. 
E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus 
Cristo. Estas coisas a vocês nós escrevemos para que a 
sua alegria seja completa.”

Essa passagem foi escolhida porque encontramos nela 
o caminho passional do ser humano, que transmite o que 
acredita. Uma fé ligada ao cotidiano, tangível e palpável, 
que fala de comunhões e Comunhão e, acima de tudo, 
prepara a alegria. “A testemunha não transmite simples-
mente informações, mas compromete-se pessoalmente 
com a verdade e, por meio da coerência em sua própria 
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vida, torna-se um ponto de referência seguro. Todavia, 
ele não se refere a si mesmo, mas a alguém infinitamen-
te maior, em quem confiou e cuja bondade confiável ex-
perimentou” (Bento XVI).

Contar e testemunhar são, portanto, um privilégio do 
ser humano: cada um com seu dom, sua beleza, com 
suas misérias e seu espanto diante de seus recursos e 
propostas. Consequentemente, “sem o testemunho fe-
liz dos cônjuges e das famílias, as igrejas domésticas, o 
anúncio, mesmo correto, corre o risco de ser incompre-
endido, ou perder-se no mar das palavras que caracteri-
zam nossa sociedade” (Sínodo, Lineamenta 30).

Meditação e Reflexão 
em casal sobre a Palavra de Deus

II.  Apresentação do capítulo
Educar para a fé é uma afirmação complexa. De fato, 

a etimologia das palavras que a compõem (educar e fé) 
indica duas situações contrastantes com o movimento e 
a estabilidade.

Educar (movimento) vem do verbo latino educere, li-
teralmente “conduzir para fora”, portanto, liberar, fazer 
aparecer alguma coisa escondida. A família cristã acolhe 
a ideia e o compromisso não somente de ser a “promo-
tora”, que faz emergir o melhor de seus filhos, mas tam-
bém o cuidado de aconselhar, de contar, de transmitir o 
que ela estima importante para o crescimento deles. É 
importante sermos protagonistas de nossa própria educa-
ção, compreendida de maneira autônoma e adulta, como 
se deixássemos o que temos para procurar o que somos.
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A fé (estabilidade) é nas Escrituras uma maneira de 
ser, uma experiência, uma relação. Sua “espessura hu-
mana e vital” faz com que no Antigo Testamento a lín-
gua hebraica, para defini-la, use várias palavras. Em he-
braico, primeiramente temos o verbo batach, que evoca 
um senso de segurança, uma base sobre a qual podemos 
apoiar os pés, um senso de tranquilidade. Em seguida 
vem o verbo amàn, derivado do termo que indicava a 
faixa usada pela mãe para prender a si o filho. O verbo 
amàn indica, portanto, adesão.

Na frase “educar para a fé”, encontramos, pois, as 
duas situações de movimento e de estabilidade. Lembre-
mos que, para unir de forma ideal a educação e a fé, há 
necessidade de pesquisa.

“O verdadeiro caminho da fé começa quando desco-
brimos que nenhuma coisa, nenhuma pessoa, nenhuma 
situação responde de maneira definitiva à tensão profun-
da que levamos no coração” (C. Molari).

Antes de ser o lugar da educação para a fé cristã, a 
família é o local natural onde temos a primordial experi-
ência de confiança: cada criança, ao nascer, abandona-se 
instintivamente à sua mãe. Podemos dizer que ela acre-
dita em sua mãe, ou melhor, que ela tem necessidade 
disso para viver. A mulher também, ao sentir-se mãe, es-
tabelece uma relação de confiança na criança. E mesmo 
o homem acredita na mulher que o fez pai, e acredita 
no filho.

A família, como igreja doméstica, realiza no seu coti-
diano a fé, porque é composta de pessoas que acreditam 
umas nas outras.
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Essa confiança fundamental, experimentada nas rela-
ções familiares, transforma-se no húmus da educação na fé 
cristã. A intervenção educativa não se reduz à ação de uma 
só pessoa, mas a uma interação de pessoas que trabalham 
em rede, numa lógica de verdadeira colaboração (pai, mãe, 
pároco, professores). A educação para a fé passa, assim, 
por várias estruturas relacionais, pois ela é sempre relacional 
e se realiza sempre em relações interpessoais.

III. A realidade contada.
“Aí está! Digo intencionalmente com um paradoxo, 

meu pai educou-nos porque não tinha o problema “de 
nos educar”, de nos convencer de qualquer coisa. Cer-
tamente ele o desejava e orava por isso, mas era como 
se ele nos desafiasse: Sou feliz, olhem para a minha 
vida, vejam se acham algo melhor para escolher.

Ele procurava obstinadamente sua santidade, não a 
nossa. Ele sabia que nós também poderíamos ser santos 
somente por uma escolha livre.

Quando acontece a crise, que frequentemente 
acompanha o crescimento, o educador deve ser a tes-
temunha da misericórdia. Essa identificação da educa-
ção com a misericórdia leva em si consequências que 
me parecem decisivas: a educação não se baseia sobre 
técnicas psicológicas, pedagógicas ou sociológicas, mas 
é a oferta da própria vida ao outro. É a oferta de uma 
proposta de vida existencialmente significativa e con-
vincente, que tem suas raízes na experiência alegre e 
certa do testemunho.” 

(Prof. Nembrini, Encontro da Diocese de Roma)
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“...Em minha casa a religião não tinha nenhum cará-
ter solene: nós nos limitávamos a recitar diariamente as 
preces da noite, todos juntos. Há, contudo, um particular 
do qual me lembro bem e me lembrarei enquanto viver: 
As orações eram conduzidas por minha irmã, e como 
para nós pequenos eram longas demais, acontecia fre-
quentemente que nossa ‘diaconisa’ acelerava o ritmo e 
se atrapalhava pulando palavras, até que meu pai inter-
vinha, obrigando-a a recomeçar do início.

Aprendi então que com Deus se deve falar lentamen-
te, com sabedoria e delicadeza. Permanece vivamente 
marcada na minha memória também a posição que meu 
pai tomava nesses momentos de prece. Ele voltava can-
sado do trabalho no campo, e após o jantar ele se ajoe-
lhava no chão, apoiando os cotovelos em uma cadeira, e 
colocava a testa nas mãos sem olhar para nós, sem fazer 
um movimento, nem o mínimo sinal de impaciência.

Eu pensava então: meu pai que é tão forte, que co-
manda a casa, que conduz os bois, que não se submete 
perante o prefeito, perante os ricos e os homens maldo-
sos... meu pai perante Deus é como uma criança. Como 
se modifica quando fala com ele! Deus deve ser muito 
grande se meu pai se ajoelha perante ele! Mas ele deve 
ser muito bom se podemos falar com ele sem trocar de 
roupa. Ao contrário, nunca vi minha mãe ajoelhar-se. À 
noite, ela estava cansada demais para fazê-lo. Ela se sen-
tava entre nós, tendo nos braços a criança menor... Ela 
também recitava as orações do começo ao fim, e não 
parava um instante de olhar para nós, um após o ou-
tro, repousando seu olhar mais longamente nos meno-
res. Mesmo se os menores a importunavam, não dizia 
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uma palavra, nem mesmo se a tempestade açoitava a 
casa, ou o gato aprontava algum desastre. E eu pensava: 
Deus deve ser muito simples, se podemos falar com ele 
carregando uma criança no colo e usando um avental. 
Ele deve ser também uma pessoa muito importante, se 
minha mãe, quando fala com ele, não dá nenhuma aten-
ção ao gato e à tempestade! As mãos de meu pai e os 
lábios de minha mãe ensinaram-me coisas muito impor-
tantes sobre Deus!”

(P. Duval – texto mencionado 

no Serviço da Palavra, outubro-novembro 1998)

IV.  Reflexão
Sobre a educação das crianças, o Papa Francisco as-

sim se expressa: “Uma das características essenciais da 
família, isto é, sua vocação natural, é educar os filhos 
para que cresçam na responsabilidade por si e pelos ou-
tros. ‘Filhos obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso 
agrada ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos para que 
eles não percam o ânimo’ (Col 3,20-21). A relação entre 
pais e filhos deve ser de sabedoria e de equilíbrio. Tudo 
se torna difícil quando, por exemplo, devido ao trabalho, 
a família se encontra somente à noite, quando o cansaço 
é grande e a paciência limitada. É também difícil quan-
do os pais são separados, e os filhos são tomados como 
‘reféns’ dos ferimentos dos outros: é difícil, mas não 

Para saber mais
G-Battista Tiepolo: Pintura Educação de Maria (Veneza, Igreja de Santa Maria dela 
Fava)  •  Filme: A Vida é Bela, de Roberto Begnini, 1997  •  
Alda Merini: La vita facile: a Tutti i Giovani. Bompiani Editore, 1996 (poesia)  •  
Canção: La Cura, Franco Battiato, La emboscada, 1996, https://www.youtube.com/
watch?v=cLJp-YJeuzc
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impossível. Com amor é possível. Pois, se é verdade que 
não há pais perfeitos, existem ‘erros’ que somente os 
pais são autorizados a fazer, porque podem compensá-
-los de uma maneira que seria impossível para os outros. 
Muitos pais sentem-se incomodados pelas novas exigên-
cias dos filhos, e ficam como paralisados, por medo de 
se enganar; eles inventam palavras e palavras, diálogos 
e diálogos; o problema, porém, não é apenas falar; ao 
contrário, fazê-lo de maneira superficial não leva a um 
verdadeiro encontro de espírito e de coração. Devemos 
antes nos perguntar em que ponto de seus caminhos 
se encontram os filhos? Sabemos realmente onde estão 
suas almas? Queremos saber? Estamos convencidos que 
esperam isso e nada mais? Na base de tudo está o amor, 
aquele que Deus nos dá, que “nada faz de desagradá-
vel, não procura seu interesse, não se irrita, não fica com 
rancor... tudo desculpa, acredita em tudo, espera tudo, 
suporta tudo.” (1 Cor 13, 5-6)

As palavras do Papa trazem grande esperança a quem 
está à procura. Trazem também o apelo a que nos abra-
mos ao desafio mais entusiasmante: educar os filhos 
para a vida de fé. Porque isso implica aceitar a ocasião de 
nos pôr à procura no infinito amor, abrindo-nos a todas 
as ajudas possíveis no caminho do encontro sempre mais 
profundo com Deus.

“É preciso aprender como Jesus educava para a fé, 
como gerava para a fé os homens e as mulheres que ele 
encontrava nos caminhos da Palestina, para sermos nós 
mesmos confiáveis na educação para a fé.

Jesus não tinha preconceito, sabia criar um espaço de 
confiança e de liberdade no qual o outro podia entrar 
sem medo e sem se sentir julgado. Jesus criava um espaço 
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acolhedor entre si e o outro que vinha a seu encontro, 
ou que ele mesmo procurava nos caminhos, ao longo das 
praias, nas casas, nas sinagogas; ele ouvia o outro procu-
rando o que o magoava, sua necessidade. Quando Jesus 
encontrava alguém, ele o encontrava como homem e não 
como pecador ou doente ou pobre. Jesus acolhia o homem 
na sua totalidade e procurava nele a fé, pois sabia que a fé é 
um ato pessoal que cada um deve viver livremente: ninguém 
pode crer em lugar de outro. Por meio de sua presença de 
homem confiável e acolhedor, Jesus possibilitava a fé, fazen-
do-a emergir simplesmente por ele estar perto do outro.” 

(E. Bianchi – La Pedagogia di Gesù nell’Educare alla Fede)

Portanto, a confiança como ato pessoal é a chave para 
ter acesso à procura de Deus. Acreditamos no homem que 
avança na fé, sendo capaz de testemunhá-la. Não nos per-
guntamos como começou, se sua família o ajudou ou obri-
gou, se seus encontros foram insignificantes ou importantes, 
se suas relações foram sólidas ou devem ser reforçadas. Pro-
vavelmente em certo momento foi Deus quem o procurou.

“Eu procurava por Deus nos livros, 
no milagre de falar pouco de mim mesmo, 
no jardim onde um melro passeava, 
nos campos onde o trigo, 
em julho, amadurece e amarela, 
na igreja quando não havia ninguém, 
e de repente ele chegou inesperado, 
com o coração nas mãos e disse: 
por que me procuras? 
Às vezes deves saber me esperar.”

(J. Twardowski do livro 
“Affrettiamoci ad amare”, poesia, Cercavo)
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O homem é feliz pelo simples fato de ter descoberto 
Deus. Ele o fez feliz pela sua proximidade e encheu-o de 
alegria. Ele o fez capaz de amar e, portanto, de testemu-
nhar seu encontro.

Educar para a fé é uma transmissão de amor. A ado-
lescência dos filhos, o momento do “não”, da irritação, 
das situações mais absurdas, tudo parece interromper 
essa transmissão. No entanto, mesmo nesses momentos, 
devemos continuar a esperar e a amar.

“Há as noites da fé, durante a qual parece que o grão 
morreu sob a terra gelada do inverno. Mas Deus não dor-
me, não é vencido à noite, não é detido pelo gelo, na hora 
certa ele acordará a boa semente. No momento em que 
nossos filhos parecem ter-se transformado em ‘extrater-
restres’, devemos ficar perto deles, não somente com toda 
a inteligência educativa, mas acima de tudo com uma 
alma recolhida em prece e apoiada na segura esperança 
que Deus ama esses ‘extraterrestres’ mais do que nós.

...Parar diante do Tabernáculo e deixar transformar-
-se nosso coração, para ver e compreender o que Deus 
nos diz. Educar significa ter os mesmos sentimentos 
do Senhor.

E ainda mais, ajudar os filhos a amar desde a infância 
os sacramentos, esse tesouro da graça que nos leva à 
liberdade apesar de nós mesmos. Portanto, como pais, 
somos convidados a não esquecer como éramos na ida-
de da adolescência, com nossas dúvidas e mentiras. Essa 
memória ajuda-nos a ter um olhar de esperança sobre os 
jovens: como fomos transportados por Deus para fora 
dos ‘espinheiros’ da adolescência, feridos e cheios de 
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curativos, mas salvos, assim acontecerá com eles” 
(Irmã Roberta Vinerba  - da coluna mensal “Quello che 

i vostri figli non dicono.” (O que seus filhos não dizem), do 
suplemento “Noi Genitori e Figli” (Nós pais e filhos)

A família, que acompanha seus filhos, que os escuta, 
sem criticá-los, que os educa para procurar a esperança, 
a caridade e a fé, é uma família que já acolhe em si mes-
ma a atenção e a abertura para o mundo.

“Na vida social, na política, na crise econômica, há 
sempre um trabalho a ser feito para melhorar a situação. 
Gosto de ver o homem de fé como um trabalhador in-
cansável. A raiz de seu compromisso é o Evangelho que 
provoca nele o despertar.” 

(M. Bellett)

“Mais do que uma comunidade, a vida cristã é uma 
comunhão. Com a fé – certamente uma fé viva –, os cris-
tãos entram em comunhão com o pensamento divino... 
Com a caridade eles amam a Deus, com o próprio Cora-
ção de Deus... Sua fé é uma paixão por conhecer – por 
conhecer Deus e seus pensamentos. Eles se esforçam por 
manter essa fé viva e em expansão, com a meditação da 
Palavra divina e com a atenção ao que Deus quer dizer 
nos eventos cotidianos.” . 

(H. Caffarel – Anel de Ouro nº 56 – abril de 1954)

Sabemos discernir, acompanhar e deixar-nos acompanhar ao 
longo do caminho da educação para a fé?
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V. Dever de Sentar-se  
Algumas pistas

• Tempos atrás, em uma história de amor, primei-
ro éramos noivos, “comprometidos” um com o 
outro; em seguida consolidávamos a história de 
amor com um anel não por acaso chamado alian-
ça. Ao longo de nossa vida devemos manter fi-
delidade, ter confiança, crer em alguém. E você, 
acredita em mim?

VI.  Desenvolvimento da reunião
Algumas pistas
Coparticipação 
• É possível crescer sem ter confiança em alguém, a 

começar dos pais?

• É possível começar uma história de amor, de ami-
zade sem ter fé no outro?

Partilha

• Como os Pontos Concretos de Esforço estiveram 
presentes em nossa vida durante este mês: “Entre 
cristãos agora transparentes uns aos outros, a co-
munhão dos Santos já não é apenas um dogma no 
qual acreditamos, mas uma experiência vivida”.

Intercâmbio/Reflexão sobre o tema de estudo  

• É possível educar ou se educar para a fé, se a fé é 
um dom?

• E, se é possível, com que fundamento o podemos 
afirmar à luz do desígnio divino revelado na história?
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VII.  Prece final
A sabedoria dos principiantes
Amo os homens do começo, essa revolta de juven-
tude, que recusa compromisso, centelhas de palha 
que esmagam os muros gigantescos do mundo.

São uma descarga tranquila, livre e ingênua, rápida 
e dócil, necessitada do imprevisto. Seguem indica-
ções e impulsos sem precisão, luz que gera luz, via 
que sugere outra via. Enxergam além do horizonte 
onde a eternidade toca a beleza.

Tentam movimentar um dedo, mesmo se não como 
o mundo o desejaria.

Estremecimento interior, golpe de vento em plena 
face, amálgama de pó e lágrimas, lembrança de mar.

Quem navega pode dispensar âncora, leme e re-
mos, e muito mais ainda medo de naufragar.

Nada têm além de pés, mãos e olhos. Pés como 
asas de aves migrantes, passos de povo marchan-
do, mãos corajosas mesmo no sonho, casa do pão 
para todos. Olhos vagantes, o ouro dos olhares 
como única riqueza.

Eu te amo como és, continua a manter teus sonhos 
loucos, tua febre profética, tua liberdade mantida so-
bre dunas queimadas. O vento te desarraiga e te leva, 
abre teu coração e espalha as sementes, os brotos.

Dizem-te que as raízes são ainda fracas, que a som-
bra é pouca; não acredites, os brotos já refrescam 
o ar e nas suas folhas tu ouves o vento do outono. 
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Tem confiança, o inverno há muitos anos se trans-
forma em primavera.

Que um profundo respiro proteja teu sonho, guar-
da dentro da alma a primavera como uma chama 
que envolve outra. Deixa falar a cavidade mais pro-
funda de teu coração, o sopro dos sentimentos, a 
tal ponto que o amor e a alegria te conduzam ao 
tesouro.

Que o Espírito desça e continue a amedrontar o 
coração dos que não têm um modo de ser, mas 
simplesmente são.

Faz o óleo durar ainda em suas lâmpadas.
(Dom L. Verdi)

 Para saber mais
Ermes Ronchi e Maria Marcolini: Una Fede Nuda. Ed. Romena, 2014  •  Antonietta 
Potente: La Fede. Ed. Icone, 2006  •  Arturo Paoli e Dino Biggio: Mi Formavi nel 
Silenzio. Ed. Paoline, 2013  •  Giovanni Vannuci: Nel Cuore dell’Essere. Ed. Romena, 
2004  •  Walter Kasper: O Evangelho da Família. Editora Paulinas, 2014
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“A Separação da Luz e das Trevas” – MICHELANGELO DI LODOVICO BUONARROTI  (1475/1564) - Detalhes  
sobre o pintor consulte p. 74.
Cronologicamente, o primeiro painel narrativo desta obra é visto por último quando se entra na Capela 
Sistina.  Michelangelo  escolheu começar a pintar por este lado e trabalhou para trás em direção ao altar. Os 
primeiros cinco painéis mostram as criações de Deus, começando pela criação da forma pelo caos (separação 
da luz e das trevas).  Sendo o primeiro artista a tentar ilustrar o inatingível assunto da criação do universo, 
escolheu uma versão literal da tradução da Bíblia dando foco exclusivo ao reconhecido: a figura de Deus  que 
preenche quase todo o painel. Pintada num único dia, ela reflete o próprio Michelangelo no ato da criação do 
afresco, expresso em narrativa de poema de sua autoria que retrata ele mesmo, em desenho, a pintar Deus. 
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“E assim a luz se fez” 

O VALOR SOCIAL DO CASAMENTO 
E DA FAMÍLIA

I – Palavra de Deus 
      Evangelho de São Mateus (5, 13-16)

Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se corromper 
como tornaria a ser sal? Não serve para mais nada se-
não para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. 
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma 
cidade situada sobre um monte; nem se acende a can-
deia para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim em 
cima do velador e assim ilumina a todos os que estão 
em casa. “Brilhe a vossa luz diante dos homens de 
modo que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem 
vosso Pai que está nos Céus”.

Ao ler o comentário do Papa Francisco, tentem 
substituir cristãos e cristão por cônjuges e família.

“Para melhor compreender estas imagens, deve-
mos tomar em consideração o fato de que a lei ju-
daica impõe colocar um pouco de sal em cada ofe-
renda apresentada a Deus, como sinal de aliança. A 
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luz para Israel era o símbolo da revelação messiânica 
que triunfa sobre as trevas do paganismo. Os cristãos, 
novo Israel, são, portanto, encarregados de uma mis-
são perante todos os homens: com a fé e a caridade 
eles podem orientar, consagrar e tornar fecunda a hu-
manidade. Nós, os batizados, somos discípulos mis-
sionários, chamados a ser no mundo evangelho vivo: 
com uma existência santa colocaremos ‘sabor’ nos di-
versos ambientes, protegendo-os da corrupção como 
faz o sal; e levaremos a luz do Cristo pelo testemu-
nho de uma caridade verdadeira. Mas se nós, cristãos, 
ficamos insípidos, sem sal nem luz, perdemos nossa 
eficácia. Quão bela missão a de dar luz ao mundo! 
É a nossa missão, uma bela missão! É também mag-
nífico conservar a luz recebida de Jesus, protegê-la, 
conservá-la. O cristão deve ser uma pessoa radiante 
que sempre oferece luz! Uma luz que não lhe perten-
ce, pois é um dom de Deus, o dom de Jesus. E temos 
esta luz. Se o cristão apagar esta luz, sua vida já não 
tem sentido, ele só é cristão apenas de nome, já não 
carrega a luz, é uma vida sem sentido. Então, gostaria 
de perguntar como desejam viver hoje? Como lâmpa-
da acesa ou como lâmpada apagada? Como querem 
viver? Como lâmpada acesa! E é Deus que nos dá essa 
luz. E nós a damos aos outros. Como lâmpada acesa! 
É a vocação cristã.”

Meditação e Reflexão
em casal sobre a Palavra de Deus
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II.  Apresentação do capítulo
“A família fundada no casamento é uma sábia ins-

tituição do Criador, para realizar na humanidade seu 
desígnio de amor” (HV 8). Em relação à pluralidade 
das tipologias de “família” presentes hoje, desejamos 
evidenciar neste capítulo as razões que colocam o ca-
samento, os cônjuges e a família (identificáveis pela 
existência de uma relação entre pais e filhos) como 
base da construção da sociedade.

Face ao anonimato e individualismo de numerosas 
sociedades contemporâneas, que reduzem a família 
a uma realidade particular, desejamos, ao contrário, 
sublinhar que os cônjuges e a família são seus ele-
mentos constitutivos. A sociedade globalizada encon-
trará um futuro sólido de civilização se for capaz de 
promover uma nova cultura da família, pois é dentro 
da família, e graças ao seu carisma específico, que se 
começa a construir, a difundir e a promover o “nós” 
da humanidade. A dimensão “familiar” pode assim se 
ampliar até a família dos povos.

A fecundidade dos cônjuges realiza-se de três mo-
dos. Em primeiro lugar, com a fecundidade conjugal, 
que se efetiva na construção do próprio casal. Temos 
depois a fecundidade mais evidente e reconhecida 
desde sempre, a biológica e parental, por meio da 
qual se transmite a vida e se educam os filhos. A ter-
ceira é a fecundidade social: como esposos e família, 
somos chamados a testemunhar perante o mundo 
os valores específicos da relação conjugal e familiar, 
“como meio eficaz de humanizar e personalizar a so-
ciedade (FC 43).
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III.  A realidade contada
“De volta da Albânia, estamos ainda atordoados 

pelo rio de emoções experimentadas em um acam-
pamento para jovens, onde vivemos um período de 
voluntariado aberto ao mundo e no mundo. Uma ex-
periência de família, desejada e decidida com obstina-
ção e força, mas também com algumas perplexidades 
e contestações. O retorno a um passado, já vivido por 
Enza e por mim, noivos havia pouco, naquela terra 
ainda em revolta. Quando, no mês de maio, comu-
nicamos às nossas filhas o desejo de ir todos juntos, 
Eleonora, de catorze anos, mostrou sua discordância 
e revolta. ‘Que vamos fazer em um lugar onde não 
há nada, onde não conhecemos ninguém? Vocês dois 
são sempre assim; não lhes basta rodear-se de pesso-
as aqui em casa?!’ A não aceitação de nosso estilo de 
vida arde como sal na ferida... Nós nos olhamos, Enza 
e eu, sem saber se devíamos responder, explicar os 
motivos e convicções. No silêncio amontoavam-se as 
imagens e as emoções vividas durante os vinte anos 
de vida em comum. Desde o noivado sempre reco-
nhecemos nossa vida de casal, e depois nossa família, 
como um dom recebido e pelo qual éramos devedo-
res. Mostramos isso abrindo aos outros nossa casa, 
nosso tempo e toda a nossa vida. Sabendo que não 
temos muito, mas querendo tudo partilhar.

Para nós a Albânia foi a vizinha da porta ao lado, 
e o começo... Depois vieram Tiziana, que nos foi con-
fiada como filha; Khadim, seus vistos de permanência 
cada vez mais complicados; Miriam, colega de nossa 
filha, com sua família à procura de uma casa; Tat e seu 
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mundo oriental, tão diferente do nosso; nossos pais, 
naquela idade em que voltam a ser filhos... e nova-
mente duas semanas na terra das águias .1

De volta da Albânia, Eleonora convoca toda a famí-
lia para a cozinha, enquanto Sofia olha algumas fotos 
de grupos e Carla cantarola o Pai-Nosso em uma lín-
gua incompreensível, mas que nos lembra os amigos 
que acabamos de deixar. ‘Gostaria de perguntar uma 
coisa – começa Eleonora, corada e cruzando os dedos 
em nós improváveis –, eu me diverti tanto!!! Podemos 
voltar o ano que vem?’”

(Enza e Michele, equipistas)

“Conhecemos Sara, mãe solteira e sem trabalho, 
que habita no alojamento social perto de nós, e nós 
nos perguntamos se ela teria sucesso em prover as 
necessidades de sua pequena Cristina. Nossos vizi-
nhos são também Mohamed e Fatima, e Karim, um 
menino que acaba de nascer. Seu pai perdeu o em-
prego e não consegue pagar o aluguel desde alguns 
meses, e podem perder a casa. A crise econômica, 
que atinge concretamente a vida de numerosas pes-
soas e famílias, não leva em conta a nacionalidade. E 
infelizmente há também Luca, um de nossos amigos 
dos tempos de patronato na paróquia, que perdeu 
seu emprego; sua esposa deixou o trabalho no call 
center durante a gravidez; agora não sabe se poderá 
retomar uma atividade profissional, pois precisa cui-
dar do pequeno Jorge.

1 Albânia, Shqipëria em albanês, que significa “Terra da águia”.
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Para esses nossos amigos, o nascimento dos filhos 
é uma alegria que se transformou em fonte de inquie-
tação e de apreensão com o futuro. Uma bênção? 
Assim pensamos, porque a vida é sempre uma bên-
ção, seja qual for a condição em que é acolhida. Nós 
nos dissemos: o segredo é partilhar o que recebemos. 
Contar e partilhar nossas experiências de jovens pais 
nos unem e, apesar das dificuldades, nos deixam feli-
zes. E enfrentamos juntos as dificuldades. Ajudamos 
uns aos outros porque vivemos as mesmas situações, 
temos as mesmas necessidades para a educação dos 
filhos; mas, acima de tudo, temos necessidade de re-
lação e de fraternidade. As leis regionais permitem-
-nos criar creches familiares? Bem, então colocamos 
à disposição nossa casa, e pedimos a Sara, mãe sol-
teira, e a Lucia, titular de um diploma de educadora, 
que, além de seus próprios filhos, cuidassem também 
de nosso filho Marco, de Karim e dos filhos de ami-
gos. Na creche, Fatima conheceu Paula, que se tornou 
‘mãe-amiga’, que a apoia e acompanha, ajudando-a 
a se integrar e a se orientar em um mundo ainda es-
tranho para ela.

Não guardamos somente para nós o dom de ser 
família; nós o compartilhamos com outros, gerando 
assim solidariedade, amizade, fraternidade.”

(Família energia para a vida,                                             
Ação Católica Ambrosiana)

Para saber mais
Filme: Qu´est-cequ´on a fait au Bom Dieu (O que fizeram ao Bom Deus) 2014.  •  
Pintura: Os primeiros passos, de Van Gogh, 1890.
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IV.  Reflexão
Os sociólogos insistem que a família é a primeira 

célula de socialização; isto é, o lugar onde se apren-
dem os valores, os hábitos e os costumes da socieda-
de na qual vivemos.

De outro lado, é evidente que as sociedades con-
temporâneas vivem um processo de “individualiza-
ção”, que impele o eu a prevalecer sobre o nós, o 
indivíduo sobre a sociedade. E isso comporta a de-
sagregação mesmo dos laços sociais mais estáveis e 
duráveis.

Acreditamos que sociedades como as nossas têm 
necessidade urgente da família. De fato, não existem 
“equivalentes funcionais” para a família que repro-
duzam recursos tais como reciprocidade, confiança, 
sentido de laços com os outros, e portanto sentido do 
bem comum. A família pode contribuir para criar e di-
fundir a “cultura do encontro”, que o Papa Francisco 
propõe como um “bálsamo” para curar as feridas da 
humanidade contemporânea, para fazer do mundo a 
verdadeira casa de todos. “Se a família for plenamen-
te viva, a sociedade o será também. Se a família é 
forte, a sociedade também será forte” 

(Discurso de Mons. Vincenzo Paglia,                                       
no Encontro Mundial das Famílias, Filadélfia, 2015).

Não se pode considerar a pessoa humana como 
indivíduo isolado; mas, ao contrário, como “ser em 
relação”. A família é única em sua capacidade criado-
ra de relações. O Papa Francisco lembrou-nos em seu 
Discurso à Assembleia do Pontifício Conselho da Fa-
mília (em 2013): “A família é o lugar onde se aprende 
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a amar, o centro natural da vida humana. Ela é feita 
de rostos, de pessoas que amam, dialogam, se sacri-
ficam pelos outros e defendem a vida, especialmente 
na sua forma mais frágil e mais fraca. Podemos dizer, 
sem exagero, que a família é o motor do mundo e da 
história”. A família é, portanto, a primeira sociedade 
natural, origem e fonte de qualquer outra agregação 
social, querida por Deus desde o início do mundo. De 
fato, na narração do Gênesis (1, 27-28), Deus confia 
a Criação ao casal.

O valor social do matrimônio e dos esposos decor-
re de seu carisma específico de comunhão e de dom 
da vida. “Da profundeza do compromisso assumido 
pelos cônjuges, que aceitam entrar em uma união de 
vida total” (EG 66), nasce um “sujeito plural”, que 
transcende as individualidades para criar um “nós” 
que enfrenta a construção de um futuro comum. “A 
promoção de uma autêntica e madura comunhão de 
pessoas na família torna-se a primeira e insubstituível 
escola de sociabilidade, exemplo e estímulo para as 
mais amplas relações comunitárias na mira do respei-
to, da justiça, do diálogo, do amor” (FC 43). Assim, 
“a família cristã é chamada a tomar parte viva e res-
ponsável na missão da Igreja de modo próprio e ori-
ginal, colocando-se a serviço da Igreja e da sociedade 
no seu ser e agir, enquanto comunidade íntima de 
vida e de amor” (FC 50)

Mons. Renzo Bonetti destaca quatro aspectos que 
caracterizam, de maneira original, a comunhão/amor 
conjugal: a complementaridade, a partilha, a corres-
ponsabilidade e a coparticipação.
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Os esposos vivem a complementaridade porque se 
levam mutuamente à plenitude, acolhendo suas di-
ferenças e compondo-as na unidade. A complemen-
taridade não desvaloriza a realização da pessoa, mas 
lhe dá a dimensão da reciprocidade e da relação. Essa 
capacidade dos cônjuges, quando se manifesta, tor-
na-se recurso para construir uma sociedade unida, na 
qual cada membro se realiza na relação com o resto 
da comunidade. É também antídoto para o isolamen-
to que se vai difundindo como sistema de vida. A arte 
de formar comunidade permite construir uma vida so-
cial na medida humana, onde cada um é valorizado 
por ser aceito na diversidade.

A partilha: trata-se de um verdadeiro estilo de vida 
que os cônjuges praticam, colocando em comum toda 
a sua existência e suas pessoas. Isso pode tornar-se 
um estilo de vida que se constrói em volta da família, 
na Igreja e na sociedade. Acolhendo-se reciprocamen-
te e intimamente, o casal poderá compartilhar as ale-
grias, as penas e o contentamento dos que encontra 
ao longo de sua vida.

A vida das famílias necessita muito da corresponsa-
bilidade do casal no que tange à organização do coti-
diano, à gestão dos filhos e dos recursos financeiros. 
Sabendo que ambos cooperam para o bem do casal e 
da família, o preocupar-se com o bem-estar do outro 
faz a felicidade de todos. Além disso, aprender a cor-
responsabilidade na vida de casal significa educar-se 
para o bem comum da humanidade, significa habi-
tuar-se a carregar os fardos uns dos outros e assumir 
uma maior responsabilidade na Igreja e na sociedade.



116 117

Finalmente, a última dimensão, talvez a mais impor-
tante, que sintetiza todas as outras, a copresença, o 
casamento das almas. Significa um ser presente para o 
outro, intimamente, acolher o outro em si até o pon-
to em que, mesmo sem a presença física, o outro está 
sempre junto e sua presença é sentida. O amor é tão 
forte que você habita em mim, acolho você dentro de 
mim, sou uma só coisa com você. A copresença é vivi-
da também com os filhos, mas de maneira diferente. 
Nossas comunidades civis são infelizmente marcadas 
por um fraco senso de pertença, assim a vida social 
se limita a procurar equilíbrios e compromissos entre 
tantos individualismos. Testemunhar a copresença na 
sociedade para quem já não sente a proximidade, o ser 
próximo, significa aumentar a coesão social.

O valor social da família se expressa essencialmente 
no fato de a família ser o santuário da vida, o lugar por 
excelência onde a existência dos seres humanos se de-
senvolve, é sustentada e protegida em todas as fases de 
sua história, de sua origem no ventre materno ao cres-
cimento, ao declínio na doença e na morte. E mais, a 
família é uma escola de socialização. Na família o indi-
víduo cresce em liberdade e com senso de responsabili-
dade, bases indispensáveis para qualquer compromisso 
na sociedade, demonstrando assim respeito e senso de 
acolhimento, perdão e reconciliação, gratidão e justi-
ça; atitudes que podem humanizar nossas sociedades. 
Educar-nos para esses valores, e para eles educar signi-
fica responder às problemáticas mais atuais de nossas 
sociedades, como o interesse pelo bem comum, a con-
fiança no próximo e as relações com outras culturas.
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O Papa Francisco aconselha-nos três palavras que 
podem contribuir para nos educar neste sentido:

Com licença! Esta expressão ilustra uma atitude de 
respeito com todos seus componentes: delicadeza, 
discrição, paciência, acolhimento, que mostram a ca-
pacidade de reconhecer o outro como uma realidade 
preciosa. A família é o lugar ideal para treinar nos-
sa capacidade de respeito, especialmente perante os 
mais vulneráveis (crianças, pessoas idosas, doentes). 
Como Papa Francisco nos diz: “O laço de fraternidade 
que se forma em família entre os filhos, se acontecer 
em um clima de educação para abertura aos outros, 
é uma grande escola de liberdade e de paz. Em fa-
mília, entre irmãos e irmãs, aprende-se a convivência 
humana, como viver juntos em sociedade. Talvez nem 
sempre tenhamos consciência disso, mas é exatamen-
te a família que introduz a fraternidade no mundo! A 
partir dessa primeira experiência de fraternidade, nu-
trida dos laços afetivos e da educação familiar, o estilo 
da fraternidade irradia-se como uma promessa sobre 
a sociedade inteira e as relações entre os povos”.

Desculpe! Esta palavra expressa um pedido de per-
dão: dar-nos conta de ter errado, ofendido, traído a 
confiança do outro, esquecido suas necessidades. É a 
base para viver a misericórdia e a compreensão tam-
bém nas relações sociais. Mas na família se dá um 
passo além do perdão, pois o clima de amor implica 
e sustenta uma reconciliação profunda que renova as 
relações, tornando-se fonte de vida nova.

Obrigado! Exige a consciência de não sermos o cen-
tro do mundo, e que abramos espaço para o outro, 
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reconhecendo tudo que foi feito por outros, que tal-
vez viveram antes de nós. A este respeito o Papa Fran-
cisco insiste: “Devemos ser intransigentes em matéria 
de educação para a gratidão, e o reconhecimento: 
disso dependem a dignidade da pessoa e a justiça so-
cial. Se a vida familiar negligenciar esse estilo de vida, 
a vida social também o perderá. Para nós que cremos, 
a gratidão está no âmago da fé: um cristão que não 
sabe agradecer é alguém que esqueceu a própria lin-
guagem de Deus”. Por outro lado, as relações entre 
os membros da comunidade familiar são inspiradas 
e guiadas pela lei da “gratuidade” que... “se torna 
acolhimento cordial, encontro e diálogo, disponibili-
dade desinteressada, serviço generoso, solidariedade 
profunda” (FC 43).

O povo de Deus necessita da caminhada cotidia-
na na fé, no amor e na esperança dos casais e das 
famílias, com todas as alegrias e tristezas que este 
percurso contém. “Para responder plenamente à vo-
cação de esposos, para orientar a fecundidade, é in-
dispensável crescer na convicção de que cada casal 
faz parte de uma história humana maior, a história 
de todos os homens de todas as regiões da terra, sua 
história passada, a presente e a futura. Com um estilo 
evangélico, os esposos cristãos fazem a história e sua 
história com a humanidade” (Equipes Nossa Senhora, 
Amor e Casamento, 1997). Para realizar essa missão 
social, devemos ir para o mundo e “simplesmente vi-
ver, simplesmente nos amar, mas com tanta força e 
transparência que as pessoas ao redor sejam incons-
cientemente tocadas, a ponto de dizer ‘mas olhe!’. 
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Em nosso mundo onde, mesmo entre os jovens se 
perde a fé no amor, esse testemunho dado ao amor 
conjugal por casais cristãos é de grande valor”. 

(H. Caffarel)

Sabemos discernir, acompanhar e deixar-nos acompanhar 
ao longo do caminho da abertura ao mundo?

V.  Dever de Sentar-se
Algumas pistas
• Entre nós, casal, vivemos a complementarida-

de, a partilha, a corresponsabilidade e a coe-
xistência que caracterizam nosso carisma de 
esposos?

VI.  Desenvolvimento da reunião
Algumas pistas
Coparticipação 

• Em que contexto social comprometemo-nos 
como esposos/família cristã com nosso “simples-
mente viver, simplesmente nos amar?” (mais do 
que com o fazer...).

Partilha 
• Confiamos a Deus nossa dificuldade de sair do 

mundinho feliz de nossa família?

Para saber mais
Renzo Bonetti: Famiglia, sorgente di comunione. 2004  •  Nicoletta e Davide Ore-
glia: Famiglia, credi in ciò che sei. 2008.  •  João Paulo II: Familiaris Consortio, 
1981.  •  Pontifício Conselho para a Justiça e a Paz: Compêndio da Doutrina Social 
da Igreja, 2006.
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Intercâmbio/Reflexão sobre o tema do estudo  

• Estamos conscientes de que nossa fecundidade 
de casal é a fonte de nossa fecundidade como 
pais e cidadãos?

VII.  Prece final
Queremos construir uma casa convosco, Senhor,

uma casa onde estejamos bem porque nos amamos,

onde ninguém quer ser maior nem mais importante,

mas onde todos servem os outros,

como Jesus lavou os pés da família de seus amigos.

Uma casa que resista às dificuldades 

e a tantos perigos,

pois nosso amor é verdadeiro e fiel; 

o amor de filhos e de pais, 

o amor de pai e de mãe,

como Jesus se doou para a grande família 

da humanidade.

Uma casa acolhedora onde tanta gente pode entrar,

o pobre e o rico, quem está feliz e quem procura 
o reconforto, como Jesus se aproximava de cada 

pessoa e caminhava ao lado dos pobres e sofredores.
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Ajudai-nos, Senhor, a fazer de nossa casa 

uma pequena igreja, 

para viver juntos, unidos no vosso amor.



“Adoração dos Magos” – DOMINGOS ANTÓNIO DE SEQUEIRA (1768/1837). Pintor português, filho 
de família modesta, nascido em Lisboa. Foi educado na Casa Pia de Lisboa, após o qual frequentou o 
curso de Desenho e Figura na Aula Régia. Trabalhou como decorador e como recebia uma pensão de 
D. Maria I, então com 20 anos, partiu para a Itália, onde passou a estudar na Academia Portuguesa 
em Roma; lá recebeu aulas do importante Antonio Cavalucci. Foi admitido como professor na 
Academia di San Luca, época em que pintou diversas obras: “São João Baptista”, “O Milagre de 



Ourique”, chegando a ganhar vários prêmios concedidos pelas academias italianas. Em regresso 
para Lisboa foi nomeado pintor da Corte e também codiretor da empreitada de pintura do Palácio 
da Ajuda. A “Adoração dos Magos” é uma tela panorâmica gigante pintada quando estava em Roma 
e que integra a série Palmela, com quatro pinturas religiosas que retratam a chegada do cortejo dos 
Reis Magos a Belém. A luz representada  pelo pintor consegue dar à tela uma ideia de transcendência 
em perfeita sintonia com o tema abordado. 
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Ousar o evangelho Pontes sim, Muros não

124

“Como não sabeis interpretar 
o tempo presente?” 

DINAMICAS CULTURAIS

I – Palavra de Deus 
      Evangelho de São Lucas (12, 54-57)

Dizia também às multidões: “Quando vedes uma nu-
vem levantar-se do poente, dizeis logo: Vem lá a chuva, 
e assim sucede. E quando sopra o vento sul, dizeis: Vai 
haver calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpre-
tar o aspecto da terra e do céu, como é que não sabeis 
interpretar o tempo presente?”

O Concílio Vaticano II se expressa assim: “...É dever 
da Igreja investigar a todo momento os sinais dos tem-
pos, e interpretá-los à luz do Evangelho; para que assim 
possa responder, de modo adaptado em cada geração, 
às eternas perguntas dos homens acerca do sentido da 
vida presente e da futura, e da relação entre ambas. É, 
por isso, necessário conhecer e compreender o mundo 
em que vivemos, as suas esperanças e aspirações, e o seu 
caráter tantas vezes dramático” (GS 4). No Evangelho de 
São Lucas Jesus pede a seus contemporâneos que reco-
nheçam os sinais dos tempos. Somos capazes de fazê-lo? 
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Somos capazes de compreender o que nos dizeis, hoje, 
Senhor, ler vossa presença no meio de nós?

“Tens toda razão, Senhor, somos hipócritas, fingi-
mos não ver, não perceber o que sucede, brincamos 
perante os eventos que nos obrigam a compreender 
e a crer. Agimos como se nada devêssemos mudar, 
como se a Igreja fosse eterna, como se tudo estivesse 
previsto” (Comentários de Paolo Curtaz).

São palavras fortes que nos obrigam a refletir so-
bre quanto nos agrada ficar comodamente sentados 
numa poltrona de leis e regras a serem cumpridas, sem 
pensar que o homem concreto, o homem em carne e 
osso vem antes da lei. O Senhor Jesus pergunta-nos 
por que não assumimos a responsabilidade de olhar 
de frente a mudança da realidade no lugar e no tempo 
em que vivemos.

Meditação e Reflexão 
em casal sobre a palavra de Deus

II.  Apresentação do capítulo
Este capítulo convida-nos a considerar algumas mu-

danças na maneira de ser e de viver os relacionamentos 
de casal e de família.

Somos ajudados nesta reflexão pelas palavras pronun-
ciadas pelo Papa Francisco na Homilia de 23 de outubro 
de 2015 em Santa Marta: 

“Os tempos fazem o que devem: mudam. Os cristãos 
devem fazer o que Cristo quer: avaliar os tempos e mu-
dar com eles, permanecendo firmes na verdade do Evan-
gelho. O que não se admite é o conformismo tranquilo 
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que, efetivamente, nos deixa imóveis. Deus criou-nos 
livres, e para ter essa liberdade devemos abrir-nos à força 
do Espírito e compreender bem o que acontece dentro e 
fora de nós, usando o discernimento. Temos a liberdade 
de julgar o que acontece fora de nós. Mas para julgar 
devemos conhecer bem o que sucede fora de nós. Como 
podemos fazer isso, que a Igreja chama de ‘conhecer os 
sinais dos tempos’?

É um trabalho que normalmente não fazemos: nós 
nos conformamos e tranquilizamos repetindo: ‘Eles di-
zem, eu ouvi, todo mundo diz, eu li...’; assim ficamos 
tranquilos. Mas qual é a verdade? Qual é a mensagem 
que o Senhor quer dar-nos com os sinais dos tempos? 
Para compreender os sinais dos tempos é necessário an-
tes de tudo o silêncio: ficar em silêncio, observar e depois 
refletir dentro de nós. E orar. Silêncio, reflexão e prece. 
Somente assim poderemos compreender os sinais dos 
tempos, o que Jesus quer dizer-nos.

E compreender os sinais dos tempos não é trabalho 
exclusivo de uma elite cultural. Jesus não disse: ‘Devem 
observar o que fazem os universitários, o que fazem os 
doutores, o que fazem os intelectuais...’, Jesus fala com 
os camponeses que, em sua simplicidade, sabem distin-
guir o trigo do joio.

Os tempos mudam e nós cristãos devemos adaptar-
-nos continuamente. Devemos mudar firmes na fé em Je-
sus Cristo, firmes na verdade do Evangelho; porém nossa 
atitude deve mudar continuamente de acordo com os 
sinais dos tempos. Somos livres. Somos livres pelo dom 
da liberdade dada por Jesus Cristo.”



127

Com esses preliminares, propomos refletir e partilhar 
nossos pensamentos sobre alguns desafios culturais que 
dizem respeito à família. Em particular os ligados aos di-
ferentes modos de compreender a família e sua evolu-
ção. Como quer o Papa Francisco, podemos refletir jun-
tos com uma atitude de humildade e atentos à verdade 
da qual o outro pode ser o portador.

III. A realidade contada
“Casaremos na Igreja na próxima primavera. Convi-

vemos há cinco anos, e temos um lindo menino, Matias, 
de dois anos e meio. Decidimos morar juntos um ano 
e meio depois de nos conhecer, porque tínhamos uma 
grande vontade de começar a construir algo de mais im-
portante e concreto. Viver juntos ajudou a nos conhecer 
melhor e a compreender quais são os ingredientes ne-
cessários para uma relação a dois funcionar. Depois Ma-
tias chegou fortemente desejado, e com ele finalmente 
a família que queríamos construir juntos aumentou. De 
fato, o sonho e a vontade de nos casar sempre existiram 
desde o princípio de nosso relacionamento afetivo, mas 
os adiamos por várias razões, especialmente econômicas 
e de trabalho, pois não poderíamos fazer uma bela festa 
a compartilhar com amigos e parentes.

Agora terminamos um curso de preparação ao casa-
mento, de oito encontros de duração, acompanhados 
por dois casais e um padre. Conosco havia sete outros 
casais preparando-se para o casamento. Todos já regu-
larmente... convivendo. Foi bom não nos sentir julgados, 
mas simplesmente levados pela mão com disponibilidade e 
atenção. A confrontação com os outros casais em preparação 
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para o casamento foi muito positiva: quem sabe se não 
seria possível continuar a nos encontrar após o casamen-
to...?”

(Alessandro e Silvia – testemunho colhido                    

em um grupo de preparação ao casamento)

“Nunca pensei em abortar, porque para mim T. era 
e é o fruto do amor. Agora nossa família é composta 
por mim e por ela, agora com dezesseis anos. Sim, mi-
nha história é dolorosa, porém ao mesmo tempo mara-
vilhosa, e começou no fim dos anos 1990, quando me 
apaixonei pela pessoa inadequada... Essa relação resul-
tou, após um ano, em uma gravidez que me deixou feliz, 
mesmo quando ele me disse que deveria abortar. Ele até 
procurou provocar um aborto mediante uma relação se-
xual violenta.

Com o apoio psicológico de minha irmã e de meus 
pais, levei a gravidez até o fim. Com a menina, fui aco-
lhida na casa deles durante seis anos. Depois decidi viver 
sozinha com minha filha, porque nós duas formavam a 
verdadeira família.

Enfrentei vários problemas econômicos e de organiza-
ção. Mesmo os amigos da paróquia, passado o primeiro 
momento de curiosidade, afastaram-se de minha vida. 
Passamos momentos duros, minha filha em particular 
sentiu-se rejeitada pelo pai, que nem quis encontrá-la... 
e eu ao vê-la sofrer.

Para saber mais
Filmes: Mine Vaganti, de Ferzan Ozpetek  Le Fate Ignorante, de Ferzan Ospetek  •  
I Ragazzi Stanno Bene (The Kids Are All Right), de Lisa Cholodenko
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Além desses problemas, há dez anos tive o diagnósti-
co de um tumor. Quem sou eu após essa corrida de obs-
táculos? Sou uma mulher que teve de administrar pra-
ticamente sozinha as escolhas importantes que fiz e as 
que a vida me impôs. Essa é minha vida. E mesmo se for 
difícil acreditar, por tudo que aprendi sobre mim mesma, 
por tudo que encontrei, e pela minha maravilhosa filha, 
não gostaria de ter vivido outra vida.

Apesar de ser profundamente religiosa, com pesar 
devo dizer que comecei a viver bem e a aceitar essa 
situação somente quando superei meu senso de cul-
pa, transmitido por minha educação religiosa; de fato, 
os amigos que me acolheram e aceitaram, mostrando 
misericórdia e amizade, foram só os que conheci no tra-
balho, e, em todo caso, fora do meio da paróquia onde 
cresci até ficar grávida.”

(Virginia)

IV.  Reflexão
“A família atravessa uma crise cultural profunda, 

como todas as comunidades e vínculos sociais. No caso 
da família, a fragilidade dos vínculos reveste-se de espe-
cial gravidade, porque se trata da célula básica da socie-
dade, o espaço onde se aprende a conviver na diferença 
e a pertencer aos outros, e onde os pais transmitem a 
fé aos seus filhos. O matrimônio tende a ser visto como 
mera forma de gratificação afetiva, que se pode consti-
tuir de qualquer maneira e modificar-se de acordo com 
a sensibilidade de cada um. Mas a contribuição indis-
pensável do matrimônio à sociedade supera o nível da 
afetividade e o das necessidades ocasionais do casal. 
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Como ensinam os bispos franceses, não provém ‘do sen-
timento amoroso, efêmero por definição, mas da pro-
fundidade do compromisso assumido pelos esposos que 
aceitam entrar numa união de vida total’” (EG 66).

A fragilidade das ligações é comprovada pelo núme-
ro crescente de separações e divórcios. Em vários casos 
prefere-se evitar a ligação matrimonial, e se constata que 
o número de casamentos civis ultrapassa o de religiosos. 
São cada vez mais numerosos os casais que já estão con-
vivendo quando se apresentam para o casamento, e al-
guns já com filhos. As separações e os divórcios são mais 
numerosos que os casamentos, pelo menos no mundo 
ocidental. A crise dos casais não tem idade (são muitos 
os casais, com longos anos de casamento, que decidem 
separar-se). A dificuldade de ter filhos aumenta, conside-
rando que se desejam filhos em idade mais madura.

Sem entrar em julgamentos moralistas, nós, como 
Igreja de nosso tempo, devemos viver o presente e aco-
lher essa complexidade. Deve-se viver o hoje sem lamen-
tações e sem atitudes nostálgicas, pessimistas, ou, pior 
ainda, “demonizantes”.

Quanto a isso, o Santo Papa João XXIII, no discurso de 
abertura em 11 de outubro de 1962, durante o Concílio 
Vaticano II, usa palavras fortes ao se dirigir aos cristãos 
que ele chama de “profetas de desventura”: “No exercí-
cio cotidiano do nosso ministério pastoral ferem nossos 
ouvidos sugestões de almas, ardorosas sem dúvida no 
zelo, mas não dotadas de grande sentido de discrição 
e moderação. Nos tempos atuais, elas não veem senão 
prevaricações e ruínas; vão repetindo que a nossa épo-
ca, em comparação com as passadas, foi piorando; e
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portam-se como quem nada aprendeu da história, que é 
também mestra da vida, e como se no tempo dos Concí-
lios Ecumênicos precedentes tudo fosse triunfo completo 
da ideia e da vida cristã, e da justa liberdade religiosa.

Mas parece-nos que devemos discordar desses profe-
tas da desventura, que anunciam acontecimentos sempre 
infaustos, como se estivesse iminente o fim do mundo.

No presente momento histórico, a Providência está-nos 
levando para uma nova ordem de relações humanas, que, 
por obra dos homens e o mais das vezes para além do que 
eles esperam, se dirigem para o cumprimento de desígnios 
superiores e inesperados; e tudo, mesmo as adversidades 
humanas, dispõe para o bem maior da Igreja”.

Vamos examinar algumas realidades que, apesar de 
terem formas e dimensões diferentes, resultam evidentes 
em todas as latitudes.

Perante o número crescente dos casais em união de 
fato (ou em convivência), o relatório final do Sínodo 
sobre a família afirma no ponto 7 que: “Na sociedade 
atual observa-se uma multiplicidade de desafios que, em 
maior ou menor medida, se manifestam em várias par-
tes do mundo. Nas diversas culturas, não poucos jovens 
mostram resistência aos compromissos definitivos no 
que diz respeito às relações afetivas, e muitas vezes pre-
ferem conviver com um parceiro ou simplesmente man-
ter relações ocasionais. ...A sociedade de consumo pode 
também dissuadir as pessoas de ter filhos, com o único 
motivo de manter a sua liberdade e seu estilo de vida”.

Para nós cristãos não está em discussão a validade 
também social da opção pelo casamento. Quais são, 
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então, as razões que impedem o casamento de duas pes-
soas que se amam, que consideraram sua escolha como 
definitiva, que se respeitam e se comprometem a viver 
junto, e estão abertos à vida? Talvez um casamento an-
terior que falhou, talvez o receio de não possuir recursos 
suficientes para suportar as despesas da cerimônia, ou a 
precariedade do trabalho, ou ainda talvez o medo de não 
ter êxito. Pode haver muitas razões. Frequentemente os 
casais que vivem juntos procedem gradativamente, eles 
decidem por um casamento “religioso ou civil” somente 
quando certas condições se consolidaram (normalmente 
a chegada de um filho). Raramente a convivência nasce 
sem qualquer compromisso recíproco: a imagem de um 
amor totalmente livre, sem nenhum vínculo e disposto 
somente a aproveitar do instante que passa é em gran-
de parte um estereótipo e uma “lenda urbana” (mesmo 
as relações em união de fato expressam, à sua maneira, 
uma tendência à estabilidade e à duração); contudo, a re-
construção do nexo entre amor e vínculo, entre emoção 
e compromisso, é uma das necessidades mais urgentes 
de nosso tempo. A geração “líquida” deve reaprender a 
linguagem do amor como compromisso e não somente 
como emoção.

A escolha do casamento permite aos cônjuges bene-
ficiar-se da graça recebida com o sacramento. Isso nos 
oferece uma força especial para enfrentar juntos o ca-
minho da vida. Por que tantos casais, mesmo os que se 
declaram cristãos, se recusam a receber esse dom? Uma 
primeira resposta pode ser a fragilidade na esfera da fé. É 
normal questionar-nos perante um fenômeno tão vasto. 
É importante perguntar-nos se a graça, que é um dom 
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gratuito de Deus, não condicionada pela vontade do ho-
mem, não poderia de algum modo, conhecido somente 
por Deus, atingir todo casal que se ama, se respeita e se 
ajuda mutuamente, e está aberto à vida.

A desagregação de muitas famílias, por separações 
e divórcios, coloca-nos perante a realidade das famílias, 
chamadas “monoparentais”; isto é, alguém, pai ou mãe, 
pode encontrar-se só, por diferentes razões. Às vezes se 
trata de um divórcio, ou de uma gravidez extraconjugal, 
ou pelo falecimento de um dos cônjuges, ou ainda por 
situações de violência. Essas famílias vivem em condição 
difícil, que resulta de um trauma que traz sofrimentos.

Em nosso Movimento existem pessoas sozinhas que 
vivem a experiência da solidão, em particular as viúvas. A 
equipe oferece-lhes atenções especiais para aliviá-las da 
dor, da separação. No que tange às outras situações, que 
afligem a família e que nos são “confiadas” (Papa Fran-
cisco – Discurso aos Responsáveis Regionais do Mundo, 
10 de setembro de 2015), como os que convivem ou 
casais em segunda união, nós devemos orar para poder 
discernir “os sinais dos tempos”. Também quanto a esses 
casos abre-se no Movimento espaço para examinar as 
maneiras possíveis de nos aproximar e ajudar. 

Estou vivendo ou conheço situações deste tipo na mi-
nha família ou entre meus amigos?

“Qualquer que seja a causa, quem mora com o pró-
prio filho deve encontrar apoio e consolação junto das 
outras famílias que formam a comunidade cristã, as-
sim como junto dos organismos pastorais paroquiais” 
(Sínodo, Relatório final 80). Como casal e como equipe, 
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cuidamos do apoio, também econômico, a essas realida-
des familiares?

Outra realidade que surge é a das uniões homossexuais.

O Sínodo se expressa assim: “No que se refere aos 
projetos de equiparação ao matrimônio das uniões entre 
pessoas homossexuais, ‘não existe fundamento algum 
para equiparar ou estabelecer analogias, mesmo remotas, 
entre as uniões homossexuais e o plano de Deus sobre o 
matrimônio e a família’” (Sínodo, Relatório final 76).

Isto sendo dito, a questão complexa da homossexu-
alidade permanece aberta e, em particular, a das uniões 
entre pessoas do mesmo sexo. Pensamos que seria útil 
que os casais das ENS refletissem sobre isso, consideran-
do sua experiência direta em matéria de relação de casal 
e de família.

Essa reflexão encontra uma chave de leitura nas pala-
vras do Papa Francisco: “Se uma pessoa é homossexual 
e procura o Senhor com boa vontade, quem sou eu para 
julgar? Certa vez, uma pessoa, de maneira provocativa, 
me perguntou se eu aprovava a homossexualidade. Res-
pondi com outra pergunta: Diga-me, Deus quando olha 
uma pessoa homossexual se afasta, condenando-a?”

Achamos que podemos concordar com as afirmações 
seguintes, que podem constituir a base para uma consi-
deração serena relativamente às pessoas com uma orien-
tação sexual diferente:

• o homem, o homem inteiro e todos os homens, 
sem adjetivo, é a maior expressão da criatividade e 
do amor de Deus, é a imagem de Deus, irmão de 
nosso Senhor Jesus Cristo;
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• é difícil afirmar com certeza se a tendência homos-
sexual é um destino ou uma escolha. Certamente, 
não se trata de uma doença;

• um relacionamento sexual satisfatório se resume 
em alguns elementos que o constituem: a plena 
liberdade, o respeito, o dom recíproco do corpo, a 
união total e exclusiva, aberta à fecundidade.

Estas constatações podem ajudar a afastar de nosso 
espírito o medo eterno do “diferente”, que infligiu tan-
tos sofrimentos em todos os lugares e em todas as cul-
turas; o mesmo se aplica à tristeza dos casamentos que 
eram definidos de “fachada”.

A modificação progressiva do papel da mulher na so-
ciedade é vivida em formas originais nas diferentes regi-
ões do mundo. O Papa Francisco diz aos participantes na 
reunião plenária do Conselho Pontifício da Cultura: “Há 
tempos deixamos para trás, pelo menos nas sociedades 
ocidentais, o modelo da subordinação social da mulher 
ao homem, um modelo secular que jamais esgotou to-
talmente seus efeitos negativos. Ultrapassamos também 
um modelo secular, o da pura e simples paridade apli-
cada mecanicamente e a da igualdade absoluta. Em se-
guida, apresentou-se um novo paradigma, o da recipro-
cidade na equivalência e na diferença”. Depois, o Papa 
declarou que: a relação homem-mulher, portanto, deve-
ria reconhecer que cada um é necessário, uma vez que 
possui uma natureza idêntica, porém com suas próprias 

   Para saber mais
Sínodo dos Bispos: Relatório Final  • Papa Francisco: Evangelii Gaudium  • Consti-
tuição Pastoral do Concílio Ecumênico Vaticano II: Gaudium et Spes
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modalidades. “Uma é necessária à outra e vice-versa, a 
fim de que a plenitude da pessoa se revele.”

Entre os argumentos confrontados pelo Papa Fran-
cisco está o tema do corpo da mulher: “O corpo femi-
nino, entre cultura e biologia, nos faz lembrar a beleza 
e a harmonia que Deus deu à mulher, mas também os 
ferimentos infligidos a elas como mulheres, com às vezes 
violência atroz. Símbolo de vida, o corpo feminino vem 
sendo, infelizmente, frequentemente agredido e desfigu-
rado, mesmo por aqueles que deveriam ser seus guardi-
ões e companheiros de vida. As diferentes formas de es-
cravidão, de transformação em objeto, de mutilação dos 
corpos das mulheres obrigam-nos a trabalhar para vencer 
essa forma de degradação, que reduz o corpo da mulher 
a simples objeto à venda em diferentes mercados”.

Finalmente, fazer parte de um Movimento, que gos-
tamos de definir como “profético”, leva-nos a refletir se 
à valorização da mulher na sociedade pode corresponder 
também uma releitura de seu papel na Igreja. Há muita 
resistência e medo a respeito dessa questão, talvez ligados 
a receios residuais quanto ao enfraquecimento do papel 
masculino, que em várias sociedades representou um ver-
dadeiro e evidente domínio do homem sobre a mulher.

Sabemos discernir, acompanhar e nos deixar acompanhar 
ao longo do caminho das dinâmicas culturais da família?

V. Dever de Sentar-se
Algumas pistas
• Sentimo-nos preparados para a mudança nossa e 

de nosso cônjuge?
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• Que fazemos perante o aumento de casais que 
vivem juntos fora do casamento?

• Em nossa família existe o respeito pleno ao papel 
da mulher?

VI.  Desenvolvimento da reunião
Algumas pistas

Coparticipação 
• À luz da reflexão trazida neste capítulo, qual a expe-

riência por nós vivida com amigos que convivem com 
famílias monoparentais, com pessoas homossexuais?

Partilha 

• A palavra de Deus que nos convida a perscrutar os 
sinais dos tempos chama-nos  à responsabilidade,  ou 
nos amedronta?

Intercâmbio/Reflexão sobre o estudo 

•   Qual é nossa atitude diante de novidades: medo, des   
confiança, julgamento, prudência, atenção, acolhida?

• Nós nos esforçamos para compreender as mudanças 
dos costumes, para perceber o bem escondido em 
cada mudança?
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VII.  Prece final
Prece ao Espírito Santo do Ir. Pierre-Yves de Taizé

Espírito que flutuais sobre as águas,
acalmai dentro de nós as dissonâncias,
as ondas inquietas, o murmúrio das palavras,
os turbilhões de vaidade, fazei levantar no silêncio
a palavra que nos recria.
Espírito que num suspiro murmurais
ao nosso espírito o Nome do Pai,
vinde colher todos os nossos desejos,
fazei-os crescer em um feixe de luz,
que seja uma resposta a vossa luz,
a Palavra do novo dia.
Espírito de Deus, seiva do amor
da árvore imensa sobre a qual vós nos enxertais,
que vejamos todos os nossos irmãos como um dom 
para nós no grande Corpo no qual amadurece
a Palavra de comunhão.



Ousar o evangelho Pontes sim, Muros não
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PONTES SIM, MUROS NÃO 

Os desafios pastorais da família
na Nova Evangelização

I – Palavra de Deus 
      Epistola de São Paulo aos Romanos 
      (12, 1-2)

“Rogo-vos pois, irmãos, pela misericórdia de Deus 
que ofereçais os vossos corpos como hóstia viva, santa 
e agradável a Deus; este é o culto racional que Lhe de-
veis prestar. Não vos conformeis com este século, mas 
transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de 
conhecerdes a vontade de Deus: o que é bom, o que Lhe 
é agradável e o que é perfeito.”

A palavra do apóstolo leva-nos àquele culto leigo e 
secular, que não passa, como na antiga aliança, pela 
oferenda de animais como cabras ou bezerros, mas sim 
através da oferenda de nosso corpo: “sacrifício racional” 
(como se diz no texto grego original), que é a consagra-
ção a Deus Pai – em Cristo, por Cristo e com Cristo, na 
força do Espírito – de nossa vida, de nossas relações, de 
nossos impulsos profundos, de nosso afeto e de nosso 
coração.
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Um culto leigo e secular no qual se manifestam a be-
leza e a alegria da vida cristã, mas que traz também gra-
vada a ambiguidade e a contradição do mundo criado 
por Deus, porém ferido e às vezes dominado pela força 
do pecado. Daí a necessidade de uma conversão contí-
nua da “mente” (isto é, do olhar, da reflexão e do pensa-
mento) antes ainda que das “ações”.

Jesus deu-nos o Evangelho para evangelizar o mun-
do, mas devemos estar sempre atentos aos riscos de 
mundanizar o Evangelho! Não devemos nos conformar 
à mentalidade, aos lugares comuns, aos padrões deste 
mundo. Isso naturalmente não nos constitui juízes impla-
cáveis, porque sabemos bem que a fragilidade do mundo 
é nossa e nos perpassa. Antes, somos chamamos a fazer 
resplandecer na sua plenitude a alegria e a beleza da vida 
cristã, de modo que os erros e as imperfeições do mundo 
se mostrem como que em contraluz. Assim sendo, não 
queremos construir muros, mas construir pontes e praças.

Reflexão
Para preparar a reunião de balanço deste ano pode-

mos olhar o caminho percorrido.

Nos dois primeiros capítulos, nossa atenção voltou-
-se para o “centro”: antes de tudo o evangelho do casa-
mento e da família, luz divina que ilumina a experiência 
profundamente humana do amor entre homem e mu-
lher; em seguida examinamos “a arte do acompanha-
mento”, que une a verdade e a misericórdia. Procuramos 
colocar-nos, mais uma vez, diante do maravilhoso desíg-
nio de Deus sobre o amor humano, para o avaliar em 
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relação à visão simplesmente humana da relação entre 
homem e mulher. Ao mesmo tempo, procuramos ver a 
presença do Senhor no interior mesmo dessas experiên-
cias humanas ainda a caminho e imperfeitas, frequen-
temente afastadas da plenitude, mas sustentadas pelo 
Espírito de uma maneira que somente Deus conhece.

Podemos perguntar-nos se nosso pensamento e nossa 
oração foram capazes, este ano, ao longo das reuniões 
de nossa equipe, de ler verdadeiramente a realidade, in-
terpretá-la com o olhar de Deus e traduzi-la em caminhos 
possíveis. Tentamos fazê-lo sobretudo no que se refere à 
relação entre homem e mulher, a grande vocação ao amor 
(capítulo 3), capaz de se construir no tempo e através 
do tempo, na trama de uma fidelidade sempre renovada    
(capítulo 4). Fidelidade de tantos modos insidiada em nos-
so tempo, especialmente onde a civilização do consumo e 
do bem-estar tende a reduzir também as relações mais 
pessoais segundo a lógica do ter e do possuir. Medimos 
aqui a amplitude do desafio cristão e também a incidência 
negativa de uma visão secular e pagã do casamento.

Tivemos também de enfrentar o mistério, às vezes dila-
cerante, da fragilidade do casal e da família (capítulo 5). 
Uma fragilidade que encontramos não só nas divisões 
e fracassos conjugais, mas também no cansaço e na in-
comunicabilidade encontrados nos casais que apesar de 
tudo ainda “resistem”. Nesse capítulo especialmente fo-
mos levados a uma leitura sapiencial da realidade fami-
liar, para perceber o positivo que ainda permanece no 
desmoronar de tantas certezas e para abrir caminhos de 
crescimento e de consolidação em direção à plenitude do 
amor cristão.
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A leitura da realidade, referência básica ao Evange-
lho, e perspectiva de crescimento gradual caracterizaram 
também a consideração de dois deveres “clássicos” da 
família: a educação para a fé (capítulo 6) e a educação 
para a sociabilidade (capítulo 7). Consideramos também 
certas dinâmicas culturais que operam em nosso tem-
po (capítulo 8). Também aqui tentamos ler os sinais dos 
tempos, tendo a Palavra de Deus como farol de luz, ca-
paz de iluminar a altura e amplitude da vocação cristã, 
e ao mesmo tempo de nos conduzir, como pequeno ar-
chote, no caminho estreito e, às vezes, sombrio da vida.

Em nossas reflexões sobre o casamento e a família re-
ferimo-nos ao método indutivo-inclusivo-itinerante. Isso 
significa partir de uma leitura crítica e sapiencial da reali-
dade, levar de volta os fragmentos esparsos da realidade 
para aquela plenitude – o mistério do Cristo – que cons-
titui seu fundamento e sua realização, e agir como Igreja 
peregrina nos caminhos do reino, que também se faz 
companheira de viagem – “com um coração de mãe”.

Esses três segmentos correspondem às três grandes 
características da revelação cristã: a verdade, a beleza e 
a misericórdia.

A leitura da realidade (esse é o momento indutivo) 
implica sempre em discernimento capaz de realçar os as-
pectos positivos, os talentos e as graças de nosso tempo 
(que existem!), ou os limites, as contradições, os meca-
nismos de degradação e de fragmentação. A referência 
à verdade do homem e do bem mostra-se então indis-
pensável para podermos desembaraçar a complexa mea-
da de nosso tempo, separando o bom grão do joio. Seria, 
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todavia, erro grosseiro – e o Papa Francisco está sempre 
a recordá-lo – colocar-nos perante a realidade do mundo 
com uma atitude negativa, carrancuda e de lamentação. 
Mais importante do que um julgamento quanto à verdade 
– que apesar de tudo é necessário – o mundo hoje pede 
aos cristãos um testemunho positivo, rico, belo e entusias-
mante da esperança que neles habita.

A beleza da vida cristã, começando pelo casal e pela 
família, deve resplandecer em toda a sua sedução e toda a 
sua capacidade de atração, acima dos limites e das defor-
mações que devem ser denunciadas. A alegria dos tempos 
messiânicos, o “vinho novo” do Reino que o Cristo veio 
inaugurar representam essa plenitude de humanidade que 
sintetiza em si o melhor da história humana, libera-a das 
incrustações da fragilidade e do pecado, elevando-a à últi-
ma e perfeita medida de Deus (esse o momento inclusivo).

No caminho em direção a essa plenitude, o Senhor está 
ao nosso lado e nos acompanha. E o bálsamo suave de 
sua companhia tem um nome: misericórdia. Deus é maior 
do que nossas fragilidades, nossos limites e nossas que-
das, e ele revela toda a sua força na capacidade de curar 
as feridas do homem, e fazer superabundar a graça da re-
conciliação e do perdão onde o mal existe em abundância 
com sua força que divide. A misericórdia é o coração do 
Evangelho, da “boa nova”: é o verdadeiro nome de Deus 
e fonte inesgotável de esperança para o homem, cujo ca-
minho pode sempre recomeçar após cada queda e peripé-
cia, acompanhado pela vizinhança e apoio dos irmãos na 
fé (esse o momento itinerante).
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Perguntemo-nos:

• Durante nossas reuniões de equipe, fomos guia-
dos por esse método verdade-beleza-misericórdia? 
Durante nossos encontros, fomos capazes de sem-
pre colocar em evidência o lado positivo, de julgar 
sem condenar, de descobrir percursos possíveis de 
humanização e de crescimento, em todas as situa-
ções de fragilidade, para a Igreja inteira?

• Papa Francisco exorta-nos a ser uma Igreja mais 
materna: mestra de uma verdade que não lhe per-
tence, e que recebeu de graça, mas também ca-
paz de ser mãe que acolhe, acaricia e vai à procura 
de seus filhos. Conseguimos mergulhar-nos nessa 
compreensão materna do mistério da Igreja?

• Não se trata apenas de mudar o modo de conside-
rar os problemas, ou de ler a realidade, mas mui-
to mais de mudar nossos estilos de vida, nossos 
comportamentos e nossas ações para que estes 
deixem transparecer uma Igreja que caminha com 
o homem, procura com ele as melhores soluções 
e o acompanha nas diferentes etapas de cresci-
mento. Podemos dizer que mudamos nessa dire-
ção, como casal e como equipe? Tornamo-nos um 
pouco mais capazes de ser não somente faróis de 
verdade que iluminam a rota da navegação, mas 
também archote que indica o caminho, o pequeno 

Para saber mais

Papa Francisco: Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, 50, 51, 276, 278
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passo concretamente possível? Sabemos mostrar 
um rosto materno às tantas situações de fragilida-
de, de divisão, de afastamento que encontramos? 
Tornamo-nos capazes, como disse Papa Francisco, 
de levar a todos um impulso, um encorajamento, 
um estímulo ao crescimento?

• Soubemos abraçar e aplicar a nós mesmos, e não 
somente aos outros, a arte do caminhar, do cresci-
mento gradual e progressivo, exatamente a partir 
de nossas fadigas e de nossas fragilidades?
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