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A Família, lugar de
comunhão e de amor

"A família tem a missão de se tornar cada vez mais aquilo que é".   
(Familiaris Consorcio, 17) 
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                               comunhão e de amor
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1. A importância da oração

O convite deste “Caminho para Deus” é que se renove a consciência do 
maravi-lhoso dom de pertencer a uma família e animar você a, na sua cir-
cunstância con-creta, sonhar e se esforçar mais por viver os autênticos va-
lores familiares e a vi-vência do amor no aqui e agora de sua história.

Quais são os 
membros da sua 

família? Agra-
deça a Deus por
pertencer a ela

e pense em cada
um, nas 

necessidades que
possam ter e

que você possa
ajudar.

Todos recebemos a vida de alguém. Nunca damos a vida a nós mesmos. 
Esta experiência vital é uma bênção. Temos marcado em nosso ser uma 
realidade de gratuidade: somos um dom. Ao mesmo tempo, evidencia-nos 
um sentido de pertencimento que devemos valorizar: nascemos de alguém 
que nos vincula.

Recebemos a existência no seio de uma família, embora seja pe-
quena e frágil, mas sempre estamos profundamente enlaçados e 
chamados a fortalecer, cu-rar e fazer crescer este vínculo.

Por outro lado, conscientemente não decidimos em que família 
nascer, mas hoje, assim que você tenha lido este Caminho para 
Deus, terá a possibilidade de decidir por que tipo de família você 
quer lutar ou que tipo de família está decidido(a) a formar. Esta 
decisão sim está em suas mãos.



2. A alegria de viver
em comunhão  

Um dos salmos mais bonitos, e ao mesmo tempo um dos mais curtos da 
Sagrada Escritura, é o Salmo 133, que canta a alegria de viver em comun-
hão:

Espírito Santo, através do autor sagrado, inspira a alegria de viver em co-
munhão, cuja razão mais fundamental, a origem, é a própria Santíssima 
Trindade: Deus, que é comunhão das Três Pessoas Divinas que se amam 
eternamente e desdo-bram seu amor na criação, na reconciliação e na vi-
vificação constante do ser hu-mano.

Assim, toda comunhão é fruto e reflexo desta comunhão 
trinitária.

Este salmo canta a alegria das comunhões possíveis 
entre os seres humanos, entre as quais se pode destacar 
de forma preliminar e esplendorosa a vida familiar. 

¡Vede como é bom, como é agradável os irmãos viverem unidos. É como 
óleo fino sobre a cabeça,… Porque é ali que Javé manda a sua bênção e 

a vida para sempre”. (Salmo 133,1)

Dedique uns
momentos para 

meditar o salmo 133 e veja
o que esta passagem lhe

diz sobre sua vida
familiar.

"A família, fundada e vivificada pelo amor, é uma comunidade de pessoas: 
dos esposos, homem e mulher, dos pais e dos  filhos, dos parentes. A sua pri-
meira tarefa é a de viver  fielmente a realidade da comunhão num constante 

empenho por fa-zer crescer uma autêntica comunidade de pessoas".
(Familiaris Consortio 18)
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3. Deus está presente

na comunhão familiar

Quando um homem e uma mulher se unem de coração para formar uma 
nova família e se abrem à dimensão da graça e do sacramento, Deus está 
presen-te. 

O Papa Francisco, em sua Exortação “Amoris laetitia”, diz que: 

Esta comunhão no amor de Deus que vivem os esposos se estende a todos 
os outros laços familiares e cada um a vive a partir de sua particularidade 
de filho, irmão, neto, avô, etc. De fato, como dizia São João Paulo II,

 

Cada um a partir de sua particularidade e de seu lugar na família, 
pode comunicar o amor de Deus em sua família, sempre 
que permitir que Ele se faça presente e se manifeste em 
sua vida pessoal,por mais dificuldades que se possam 
apre-sentar na vida familiar. Ele nos sustenta com sua 
providência e sua graça.

“Sempre falamos da inabitação de Deus no coração da pessoa que vive na 
sua graça. Hoje podemos dizer também que a Trin-dade está presente no 
templo da comunhão matrimonial. Assim como habita nos louvores do seu 
povo (cf. Sl 22/21, 4), as-sim também vive intimamente no amor conjugal que 

Lhe dá gló-ria” (AL, 314). 

“Todos os membros da família, cada um segundo o dom que lhe é peculiar, pos-
suem a graça e a responsabilidade de construir, dia após dia, a comunhão de 
pessoas, fazendo da família uma «escola de humanismo mais completo e mais 
rico»: é o que vemos surgir com o cuidado e o amor para com os menores, os 
doentes e os anciãos; com o serviço recíproco de todos os dias; com a co-partici-

pação nos bens, nas alegrias e nos sofrimentos”.  (Familiaris consortio, 21). 

Coloque-se na
presença de Deus,

e peça-Lhe em oração,
a expe-riência de reconhecer-se

cada vez mais amado(a) por Ele

para acolher com seu amor algum
membro de sua famí-lia,

que necessita de ti.
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“Só podemos crescer 
respon-dendo à graça

divina com mais atos de
amor, com atos de carinho

mais frequentes, mais intensos, 
mais genero-sos, mais ternos, 

mais ale-gres”.

 “Deus é amor” (1 Jo 4, 8)

O amor se aprende ao viver em família

4. Crescer no amor autêntico

para viver em comunhão

O amor é a essência divina e também é a essência da família. É o amor 
que deve-ria começá-la, alimentá-la, enriquecê-la e levá-la a bom fim na 
morada eterna do céu. Viver em família é uma escola para aprender a 
viver o amor, desde que so-mos crianças.

Viver em comunhão em nossa família é muito bonito, mas também é um 
desafio e por isso estamos chamados a nos esforçar para acolher a graça 

e contribuir para que nossa família cresça e se plenifique. É 
uma das missões mais importantes que recebemos como 

seres humanos e como cristãos. 

"Que o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor 
mútuo e para com todos". (1 Tessalonicenses 3,12)

 “A presença do Senhor habita na família real e concreta, com todos os seus 
sofrimentos, lutas, alegrias e propósi-tos diários. Quando se vive em família, 
é difícil fingir e mentir, não podemos mostrar uma máscara. Se o amor 
ani-ma esta autenticidade, o Senhor reina nela com a sua ale-gria e a sua 
paz. A espiritualidade do amor familiar é feita de milhares de gestos reais e 
concretos. Deus tem a sua própria habitação nesta variedade de dons e en-
contros que fazem maturar a comunhão. Esta dedicação une «o huma-no e o 
divino», porque está cheia do amor de Deus. Em su-ma, a espiritualidade 
matrimonial é uma espiritualidade do vínculo habitado pelo amor divino” 

(AL, 315). 

Papa Francisco
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5. A Sagrada Escritura

ilumina a comunhão familiar

Existem algumas passagens bíblicas que aparentemente não falam da 
realidade familiar, mas que aprofundando um pouco, vemo-nos intensa-
mente iluminados e motivados por elas a crescer nos laços familiares. Ve-
remos algumas: 

5.1. Que todos sejam um 

No capítulo 17 do Evangelho de São João, no discurso chamado de “despe-
dida de Jesus”, o Senhor faz uma oração ao Pai pensando em todos aque-
les que O segui-ríamos. Pede, de coração:

Estamos chamados a viver a unidade à semelhança daquela união que existe 
entre Deus Pai e seu Filho Unigênito. É o próprio Cristo que põe diante de nós 
este horizonte, especialmente para todas as famílias, chamadas a viver a 
comunhão. Parece impossível vivê-lo, mas tomemos consciência de que é 
uma oração do próprio Jesus e que por isso mesmo abre a uma realidade 
sobrenatural que pode fazer-se presente em nossa realidade, se assim per-
mitirmos. Não é um simples trabalho humano, mas uma obra da graça em 
nós.

Qual é o horizonte?

Que sejamos um. Que nossas famílias não vivam a divisão e sim a experiên-
cia de unidade. Isso não significa que todos sejam iguais ou que não exis-
tam brigas ou desencontros, mas que a tendência a procurar a comunhão 
seja constante. Trabalhar juntos para ar-rumar aquilo que se quebrou e 
voltar para a sintonia quando os mal-entendidos aparecerem.

“Eu mesmo lhes dei a glória que Tu Me deste, para que eles sejam um, 
como Nós somos um. Eu neles e Tu em Mim, para que sejam per-feitos na 
unidade e para que o mundo reconheça que Tu Me envias-te e que os 

amaste, como Me amaste a Mim.” (Jo 17, 22-23). 
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5.2. Se Deus estiver no centro da vida familiar, a unidade é possível

Os primeiros cristãos foram exemplo de que esta união era possível.

Vivem justamente o que Jesus pediu em oração na despedida da Última 
Ceia. Tinham tudo em comum. Este é o mesmo chamado para todas e 
cada uma de nossas famílias. Com segurança estes primeiros cristãos, de 
todas as idades e pro-cedências, eram muito diferentes e até contrários, 
posto que se juntaram judeus e gentios, letrados e ignorantes, mas isso não 
impediu que a comunhão aparecesse. O que os unia era algo maior que as 
possíveis separações: ter conhecido Jesus de Nazaré e sua mensagem de recon-
ciliação. 

Que pistas esta realidade dos Atos dos Apóstolos
nos dá para nossa famí-lia?

Se Deus estiver no centro da vida familiar e o encontro com Ele é a priori-
dade e motivação cotidiana, apesar das dificuldades e desafios, a unidade 
é possível. E isto, porque o que une a família não são simplesmente laços huma-
nos, mas também divinos.

“A multidão dos fieis era um só coração e uma só alma. Ninguém consi-
derava propriedade particular as coisas que possuía, mas tudo era posto 

em comum entre eles.” (At 4, 32).

“A família cristã é, portanto, chamada a fazer a experiência de uma co-
munhão nova e original, que confirma e aperfeiçoa a comu-nhão natu-
ral e humana. Na realidade, a graça de Jesus Cristo, «o Primogênito 
entre muitos irmãos», é por sua natureza e dina-mismo interior uma 
«graça de fraternidade» como a chama Santo Tomás de Aquino. O Espí-
rito Santo, que se infunde na celebração dos sacramentos, é a raiz viva e 
o alimento inexaurível da co-munhão sobrenatural que estreita e vincula 

os crentes com Cris-to, na unidade da Igreja de Deus”.
(Familiaris Consortio, 21).
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6. A título de conclusão

Baste para esta última reflexão trazer para colação umas palavras do 
Papa Fran-cisco que ficaram famosas e que nos ajudam a viver concreta-
mente o amor fami-liar. Às vezes poderíamos pensar que viver a unidade 
da qual estamos falando é fazer gestos grandiosos ou sacrifícios heróicos. 
Pode ser que alguma circunstância extraordinária lhe peça isso, mas não 
costuma ser o natural. Talvez não caiba a você viver algo extraordinário, 
mas o que Francisco assinala sim, pode e deve-se viver em cada momento:

Quem pode afirmar que não tem condições para dizer
“por favor”, “obriga-do” e “perdão”?:

Está em nossas mãos, embora às vezes, por ter o coração mergulhado em 
senti-mentos negativos ou egoístas, não as digamos. Comece-
mos por estas três pala-vras, ditas cada vez mais de coração, 
para que nossos laços familiares se nutram da unidade e da pre-
sença do próprio Deus, Comunhão Eterna de Amor.

“O amor de amizade unifica todos os aspectos da vida matrimo-nial e ajuda os 
membros da família a avançarem em todas as su-as fases. Por isso, os gestos que 
exprimem este amor devem ser constantemente cultivados, sem mesquinhez, 
cheios de palavras generosas. Na família, «é necessário usar três palavras: com 
licença, obrigado, desculpa. Três palavras-chave».[AL 132] «Quando numa famí-
lia não somos invasores e pedimos “com licença”, quando na família não somos 
egoístas e aprendemos a dizer “obrigado”, e quando na família nos damos conta 
de que fizemos algo incorreto e pedimos “desculpa”, nessa família existe paz e 
alegria».[AL 133] Não sejamos mesquinhos no uso destas palavras, sejamos ge-
nerosos repetindo-as dia-a-dia, porque «pesam certos silêncios, às vezes mesmo 
em família, en-tre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos».[AL 134] Pelo 
contrário, as palavras adequadas, ditas no momento certo, protegem e alimen-

tam o amor dia após dia.” (A L, 133).

Em tua família, 
pense para quem 

você teria que
dizer estas pala-

vras, hoje?
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