
	Capítulos e Grifos 
                            																																	

INTRODUÇÃO	

1. ALEGRIA DO AMOR  em		família		
é	também		júbilo	da	igreja;		
-	“o	desejo	de	família	permanece	vivo	nas	
jovens	gerações”;		
-	“o	anúncio	cristão	que	diz	respeito	à	família	
é	deveras	uma	boa	notícia.”	
	
2. O	Caminho	Sinodal:	
-		analisar	a	situação	da	família	hoje;	
-	alargar	perspectivas;	

-	reavivar	em	nossa	consciência	a	importância	do		
matrimônio	e	da	família;	

-	diante	da	complexidade	dos	temas,	continuar		aprofundar	,	com	liberdade,	
algumas	questões	doutrinais,	morais,	espirituais	e	pastorais;	
	
3. Nem	todas	discussões	doutrinais	,	morais	ou	pastorais	devem	ser	
resolvidas	com	intervenções	magisteriais;	
-	Há		maneiras	diferentes	de	interpretar		alguns	aspectos	da		doutrina	ou	
algumas	consequências	decorrentes		dela;	

	
4. Caminho	Sinodal:	beleza	e	luz	

-	gratidão	por	toda	colaboração;	
-	proposta	da	Exortação	Apostólica	pós-sinodal;	
-	orientar	o	diálogo	e		a	prática	pastoral;	
-	coragem	às	família	na	doação	e	dificuldades;		

	
	
5. Significado	especial:		Ano	Jubilar	da	Misericórdia;	
	

-Estimulo	a	apreciar	os	dons	do	matrimônio	e	da	família	e	a	manter	um	amor	
forte	e	cheio	de	valores:	generosidade,	compromisso,	fidelidade	e	paciência;	
também	encorajar	:	sinais	de	misericórdia	e	proximidade	para	a	vida	familiar	
que	não	há	paz	e	alegria;	

	
6. 	Texto,	estrutura:	

-	Sagrada	Escritura;	
-Doutrina	da	Igreja	sobre	matrimônio	e	família;		
-	Dois	capítulos	centrais	dedicados	ao	amor;		
-Caminhos	 Pastorais	 para	 famílias	 sólidas	 e	
fecundas,		segundo	o	Plano	de	Deus;		
-Educação	dos	Filhos,	um	capitulo;	
-Convite	à	Misericórdia	e	Discernimento	Pastoral		
diante	 de	 situações	 que	 não	 correspondem	 ao	
que	 o	 Senhor	 	 propõe;	 linhas	 de	 espiritualidade	
familiar;	

	
	
7. Famílias:		



“Não são um problema, sobretudo uma 

oportunidade.” 
	
	
	
CAPÍTULO	I	
	

À LUZ DA PALAVRA 
	

8. A	Bíblia		nos	traz:	famílias,	
gerações,	histórias	de	amor	e	de	crises	
familiares;	desde	Adão		e	Eva	–	
violência	(Gn.4),		a	força	da	vida	
continua,	as	núpcias	da	esposa	e	do	
cordeiro	(Ap.	21,2-9);		
-	duas	casas	-	areia	e	rocha;	(Mt	7,24-
27);	

-	“toda	casa	é	um	candelabro”	
-	Salmo	(Sl		128/127,1-6):	liturgias	nupciais	judaicas	ou	cristãs;	
	
“ Feliz quem teme o Senhor 
e segue seus caminhos. 
Viverás do trabalho de tuas mãos, 
viverás feliz e satisfeito.	 
Tua esposa será como uma vinha fecunda 
no interior de tua casa; 

teus filhos, como brotos de oliveira 
ao redor de tua mesa. 
Assim será abençoado 
o homem que teme o Senhor. 
de Sião o Senhor te abençoe! 
Possas ver Jerusalém feliz 
todos os dias de tua vida. 
e vejas os filhos de teus filhos. 
Paz sobre Israel! ”(Sl	128/127,1-6)” 

	
	
	
	

TU E TUA ESPOSA 
	

9. 09.	No	limiar	desta	casa	serena	com	sua	família	
sentada	ao	redor	da	mesa	em	dia	de	festa;	no	
centro,	o	casal:	pai	e	mãe-	com	toda	história	de	
amor=	desígnio	primordial	de	Cristo:	em	Mateus	“ 
Nunca lestes que o Criador, desde o 
principio, os fez homem e mulher ?”	(Mt	
19,4)	que	retoma		Gênesis	“Por  isso deixará o 
homem o pai e a mãe se unirá à sua 
mulher, e eles serão uma só carne.”	(Gn.2,24);	

10. 	
11. 10.	Dois	primeiros	capítulos	de	Gênesis:	“Deus criou o ser humano à 

sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher ele 
os criou”	(Gn.	1,27)	imagem	de	Deus:	homem	e	mulher;	Deus	criador	=	a	



fecundidade	do	casal	humano	é	“imagem”	viva	e	eficaz,	sinal	visível	do	ato	
criador;	

12. 	
11.	casal	que	ama	e	gera	=	“escultura	viva”;	história	da	salvação		se	dá	no	
caminho		que	é	esta	capacidade	de	gerar		vida;	
-	Deus	Trindade	é	comunhão	de	amor;	e	a	família	seu	reflexo	vivente;	
-	São	João	Paulo	II:	“o	nosso	Deus,	no	seu	mistério	mais	íntimo,	não	é	
solidão,	mas	uma	família,	dado	que	tem	em	si	mesmo	paternidade,	
filiação	e	a	essência	da	família,	que	é	o	amor.	Este	amor,	na	família	divina	
,é	o	Espirito	Santo.”		
-Teologia	paulina	:	Efésios,	(Ef.5,21-33)		
						

13. 12.Gênesis:		“uma auxiliar que lhe corresponda”		(Gn	2,18-19)	;	
(Eclo	36,24);	Cântico	dos	
Cânt.:	“eu sou para o meu 
amado e meu amado é 
para mim”(2,16;6-3);	

14. 	
13.	a	geração,	a	família	surge	
do	encontro	que	cura	a	
solidão;		uma	só	carne,	

genética	e	espiritualmente:	“a ti está ligada a minha alma” (Sl.63/62)	

OS TEUS FILHOS COMO BROTOS DE OLIVEIRA 

14.	cheios	de		energia	e	vitalidade:	homem	e	esposa	sentados	à	mesa,	os	
filhos	“como brotos de oliveira”	(Sl	128/127,3)		

-	pais	,	alicerces	da	casa	;	filhos,	“pedras	vivas”		da	família(1pd2,5),com	
papel		edificador	(hebraico	“filho”(ben	significa	construir;	“se o Senhor  

não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros.(...) os 
filhos são herança do Senhor, é graça sua o fruto do ventre. 
Como flechas na mão de um guerreiro são os filhos gerados na 
juventude. Feliz o homem que tem uma aljava cheia deles; não 
ficará humilhado quando vier à porta para tratar com seus 
inimigos”	(sl	127/126,3-5)	

-	a	família	em	plenitude	na	continuidade		da	mesma		história	de	salvação,	
de	geração	em	geração;	

15.outra	dimensão:	oração	comum	,	já	no	antigo	testamento,	“igreja	que	
se	reúne	em	casa”	(1Cor	16,19;Rm	16,5;Cl4,15;Fm2)	o	espaço	vital	da	
família	:	Igreja	Doméstica,	local	eucarístico,	presença	de	Cristo	sentado	à	
mesa:		“Eis  que estou à porta e bato; se alguém ouvir minha 
voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a 
refeição, eu com ele e ele comigo”(Apo.3,20)	

-	Aclamação	final	do	Salmo:	“Assim será abençoado o homem que 
teme o Senhor. De Sião o Senhor te abençoe!” (v.4-5)	

	

16.Segundo	a	Bíblia	,	família	é	local	de	catequese	dos	filhos:	rito	da	Ceia	
Pascal		Judaica:  “o que nós ouvimos, o que aprendemos, o que 
nossos pais nos contaram, não ocultaremos a seus filhos; 
mas vamos contar à geração seguinte as glórias do Senhor, o 
seu poder e os prodígios que operou. Ele estabeleceu uma 



regra em Jacó, pôs uma lei em Israel; 
ordenou a nossos pais que a 
ensinassem a seus filhos, para que 
tomasse conhecimento a geração 
seguinte, a dos filhos que vão nascer, 
que por sua vez dirão a seus filhos”	
(Sl	78/77,3-6);	

-	tarefa	“artesanal”:	assim, entoarão o 
seu canto ao Senhor as diferentes 

gerações, “rapazes e moças, os velhos  junto com as 
crianças”	(Sl	148,12).	

17.Os	sábios	da	Bíblia	ensinam	os	pais	a	cumprir	com	seriedade	a	missão	
educativa;	receber	e	praticar	o	mandamento:	“Honra teu pai e tua 
mãe”	(Ex	20,12)	.com	efeito	“Quem honra seu pai intercederá 
pelos pecados evitará cair neles e será ouvido na oração 
coditiana. Quem respeita 
sua mãe é como alguém 
que ajunta tesouros” 
(Eclo	3,3-4);	

18.Filhos	não	são	uma	
propriedade	da	família:	
espera-os	o	seu	caminho	
pessoal	de	vida.	Jesus	

obediente:	  51 e desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes 
sujeito. e sua mãe ...	(	Lc	2,51)	;	vocação	cristã	exige	separação: 59 a 
outro disse: "siga-me". Mas o homem respondeu: "Senhor, 
deixa-me ir primeiro sepultar meu pai".60 Jesus lhe disse: 
"deixe que os mortos sepultem os ... (Lc	9,59) 

-	Aos	12	anos	está	além	de	sua	família		histórica;	deseja	laços	familiares	
mais	profundos:	“Minha mãe e meus irmãos são estes: os que 
ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática”	(Lc	8,21)		

-	crianças:	desconsideradas	pelo	Oriente	Médio	Antigo,	Jesus	toma	
como	mestres	para	nós,	devido	a	confiança	simples	e		espontânea:	

	“Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos 
tornardes  como crianças, não entrareis  no Reino dos Céus. 
Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no 
Reino dos Céus.”(Mt	18,3-4	

	

UM RASTRO DE SOFRIMENTO E SANGUE 

19.	Há	uma	amarga	realidade	em	toda	Sagrada	Escritura:	a	presença	do	
sofrimento,	do	mal,	da	violência,	que	dilaceram	a	vida	da	família	e	a	sua	
comunhão	íntima	de	vida	e	de	amor.	Com	o	pecado	a	relação	de	amor	e	
pureza	entre	o	homem	e	a	mulher	se	transforma	em	um	domínio:		“teus 
desejos te arrastarão para teu marido e ele te dominará”.(Gn	
3,16)	



20.	Há	rastro	de	sofrimento	e	sangue	na	Bíblia:	violência	fraticida	de	Caim	
contra	Abel	e	vários		litígios	entre	os	filhos		e	esposa	dos	patriarcas	
Abraão,	Isaac	e	Jacó,	Davi,	Tobias	.Deus		“	afastou de mim os meus 
irmãos, e meus parentes, como estranhos, me evitaram. (...) 
minha mulher enojou-se do meu hálito e tornei-me asqueroso 
aos filhos de minha mãe”	(Jo.	19,13.17)		

21.	Jesus	vive	tensões:	nasce	e	já	tem	que	fugir	para	terra	estrangeira.	
entra	na	casa	de	Pedro	com	a	sogra	doente.	Casa	de	Jairo,	Lázaro,	viúva	
de	Naim,	publicanos,	Zaqueu,	pecadoras,	fariseus.	Tensões	familiares:	
filhos	difíceis,	vítimas	da	violência;	bodas	sem	vinho,	perda	da	moeda	em	
família	pobre;	

22.	Portanto,		a	Palavra	de	Deus	não	se	apresenta	como	uma	sequência	
de	teses	abstratas,	mas	como	uma	companheira	de	viagem,	mesmo	para	
as	famílias	que		estão	em	crise	ou	imersa	em	alguma	tribulação;	
Mostrando-lhe	a	meta	do	caminho,	quando	Deus	enxugar		“ toda 
lágrima dos seus olhos. a morte não existirá mais, e não 
haverá mais luto, nem grito, nem dor”(Ap	.21,4)		

	

O FRUTO DO TEU PRÓPRIO TRABALHO 

	

23.	Pai:	“viverás do trabalho de tuas mãos, viverás feliz e 
satisfeito”(v.2)	trabalho	como	parte	fundamental		da	dignidade	da	vida	

humana:	deus	“ tomou o homem e o colocou no Jardim do Eden 
, para o cultivar e guardar”	(Gn	2,15)	imagem	do	trabalhador	que	
transforma	a	matéria	e	aproveita	as	energias	da	criação	para	além	de	
cultivar		a	si	mesmo:		“pão ganho com suor”	(sl	127/126,2)	

	

24.	trabalho:	estabilidade	e	fecundidade: “possas ver Jerusalém 
feliz todos os dias de tua vida. E vejas os filhos de teus filhos” 
(Sl	128/127,5-6)	em	Provérbios	a	tarefa	da	mãe	merece	o	elogio	do	
marido	e	dos	filhos	(cf.31,10-31).em	Coríntios	,	Paulo		apóstolo	sentia-se	
orgulhoso	por	ter	vivido	sem	ser	fardo	para	os	outros:	“quem não quer 
trabalhar também não coma”	(2	Ts	3,10)	

	

25	.	A	falta	de	emprego	afeta	a	serenidade	das	famílias:	livro	de	Rute;	
Parábola	dos	trabalhadores	(Mt	20,1-16)	;	Jesus	rodeado	de	necessitados	
e	famintos,	

	

26.	Degeneração	introduzida	
pelo	pecado	contra		a	natureza;	
homem	tirano,	brutal		e	egoísta	
produz	desertificação	do	
solo(Gn.3,17-19)	desequilíbrios	
econômicos,	desde		Elias	(cf.	1	



Rs	21)	até	palavras	do	próprio	Jesus	contra	injustiça	(Lc.	12,13-21;	16,	1-
31).	

	

	

	

	

A TERNURA DO ABRAÇO 

	27.	A	lei	do	amor	e	o	dom	de	si	
mesmo	=	distintivo		dos	discípulos		 que	
Jesus	fez	por	meio	do	princípio	de	testemunho	de	um	pai	e	uma	mãe:		
“Ninguém tem amor  maior do que aquele que dá a vida por 
seus  amigos”(Jo	15,13).	

-	Frutos	do	amor:	Misericórdia	e	Perdão:	adúltera	em	Jerusalém	não	é	por	
ele	condenada,	mas	a	convida	a	uma	vida	mais	digna	(Jo.8,1-11)	

28.	virtude	de	experiência	cristã	destacada	por	Jesus:	a	ternura.		15 "será 
que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e 
não ter compaixão do filho que gerou? embora ela possa se 
esquecer, eu não me ...(Is 49-15,16)   

- ainda	o	salmo	27		10 porque, quando meu pai e minha mãe me 
desampararem, o Senhor me 
recolherá. – a	união	entre	o	fiel	e	o	
senhor	é	expressa	com	traços	de	
amor	paterno	e	materno.		

-	Há	por	parte	de	Deus	uma	
intimidade		carinhosa	de	mãe	para	
conosco;	por	isso	o	salmista	canta:	“ 
antes, me acalmo e tranquilizo 

, como criança desmamada no colo da mãe”	(	sl	131/130,2)		

-	em	Oséias,	com	pai	uma	cena	comovente:	“quando Israel era 
criança eu o amava(...).sim, fui eu quem ensinou Efraim a 
andar, segurando-o pela mão(...) só que eles não percebiam 
que era eu quem deles cuidava”(os.11,1.3-4)		

29.	Família	com	olhar	feito	de	fé	e	amor,	de	graça	e	compromisso,	de	
família	humana	e	trindade	divina,	contemplamos	a	família	que		a	Palavra	
de	Deus	confia	nas	mãos		do	marido,	da	esposa	e	dos	filhos	=	comunhão	
de	pessoas	que	seja		a	imagem	da	união	entre	o	Pai,	o	Filho	e	o	Espírito	
Santo.	

-	A	atividade	geradora	e	educativa	é	um	reflexo	da	obra	criadora	do	pai.	

-	A	família		e	chamada	a	compartilhar	a	oração	diária,	a	leitura	da	Palavra	
de	Deus	e	a	Comunhão		Eucarística,	para	fazer	crescer	o	amor	e	tornar-se	
cada	vez	mais	um	templo	onde	habita	o	Espírito	de	Deus; 

 



30.	Cada	família	tem	em	si	o	ícone	da	Família	de	Nazaré	feito	de	fadigas,	
pesadelos,	tragédias,	e	experiências	de	descarte	e	insegurança;	

-	Como	os	magos	as	famílias	são	convidadas		as	contemplar		o	menino	e	
sua	mãe,	prostrar	e	adorar;	

-	Como	Maria,	as	famílias	são	exortadas	a	viver	com	coragem	e	
serenidade	os	desafios	familiares	tristes	e	entusiasmantes	e	guardar	e	
meditar	no	coração	as	maravilhas	de	Deus	(Lc.2,19.51)	Maria	pode	nos	
ajudar		a	reconhecer	a	mensagem	de	Deus	na	historia	familiar.	

	

	

ü EM PRECES: Partilha para Oração Familiar, Conjugal ou Equipes: 

  A CIRANDA DA FAMILIA   

1. Vinde Espírito Santo... 

2. Tesouros do coração: 
• Por que minha família é uma oportunidade para mim? 
• Que boas memórias brotaram no meu coração, após este Capítulo? 

 

3. Buscando redenção: 
• Quais as maiores dificuldades conjugais ou familiares que estamos 

vivenciando no momento?  
 

4. Consagremos nossas famílias à Sagrada Família: 

Jesus, Maria e José, em Vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor 
e, confiantes, a Vós nos consagramos. 

Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de 
comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e 
pequenas igrejas domésticas. 
Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de 
violência, de fechamento e divisão; e quem tiver sido ferido ou 
escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. 
Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do 
carácter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. 
Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. 

Papa Francisco 
    

O casamento tem uma alma, que é o amor, 

e deixar de lado o amor é condenar o matrimônio. Pe. Henri Caffarel 


