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FFAAMMÍÍLLIIAA,,    
EESSTTAAMMOOSS  AA  EESSCCUUTTAARR--TTEE!!  

PPAASSTTOORRAALL  JJUUVVEENNIILL  
                  CCOOMM  AA  FFAAMMÍÍLLIIAA  

 
Introdução 
 

 «Rezemos por isso todos juntos a fim de que, através destes 
acontecimentos, a Igreja realize um verdadeiro caminho de 
discernimento e siga os meios pastorais adequados para ajudar 
as famílias a enfrentar os desafios atuais com a luz e a força que 
o Evangelho oferece”. Assim concluía o Papa Francisco a “Carta 
às famílias”, escrita no dia 2 de fevereiro passado, na festa da 
Apresentação do Senhor. 
 Num dos seus encontros com os Superiores religiosos 
Francisco apresentou as diferenças da situação atual em relação 
ao passado, relativamente à educação das crianças e dos jovens,  
estes vivem em situações familiares muito difíceis, com pais 
separados, novas uniões e por vezes em uniões homossexuais e 
por aí adiante.       
  A educação e o anúncio da fé não podem prescindir destas 
realidades e devem estar atentos ao bem das novas gerações, 
acompanhando-as, com carinho, nas situações concretas em que 
vivem, para não lhes provocar reações negativas contrárias ao 
acolhimento da fé. “Recordo o caso de uma criança muito triste 
que acabou por confiar à professora o motivo do seu estado de 
ânimo: “a namorada da minha mãe não gosto de mim.” A 
percentagem de rapazes que estudam nas escolas e que têm os 
pais separados – disse na mesma ocasião Francisco – é muito 
elevada. As situações que hoje vivemos colocam-nos por isso 
novos desafios que, por vezes, temos muita dificuldade em 
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compreender. Como anunciar Cristo a estes rapazes e raparigas? 
Como anunciar Cristo a uma geração em mudança? É preciso 
estar atentos para não lhes administrar uma vacina contra a fé… 
O dever de educar, hoje, é uma missão radical!”. 1 
 

1. Escutar a família 
 Jesus, quando dirige à samaritana algumas das suas palavras 
mais significativas e a enviou como testemunha entre as pessoas, 
não ficou nada impressionado com o facto de ela ter tido cinco 
maridos. Acolheu com misericórdia a sua sede de verdade, de 
amor, e ajudou-a a mudar de vida.   
 É este episódio que nos vem à mente ao lermos o 
Instrumentum laboris como preparação do Sínodo do próximo 
mês de outubro. As perguntas enviadas às comunidades eclesiais 
do mundo inteiro tocam os pontos nevrálgicos da situação, vão 
ao coração do confronto entre a Igreja e a sociedade de hoje, 
para compreender situações reais, acolher e perdoar as pessoas 
concretas, que apresentam sofrimentos, desejos por vezes 
atraiçoados pela realidade, talvez até ideias erradas e, 
frequentemente, sede de aceitação e perdão. 
 É interessante a nova modalidade do questionário (enviado às 
dioceses e a cada Igreja local, paróquia ou comunidade) que o 
Papa Francisco quis inaugurar, para que se viva verdadeiramente 
um acontecimento sinodal com envolvimento de toda a Igreja: 
nota-se nesta modalidade a vontade de ouvir os cristãos, saber o 
que pensam sobre temas e problemáticas morais que devem ser 
enfrentados com urgência e sobre os quais deve ser pronunciada 
uma palavra profundamente evangélica.  
  

                                                 
1 Cf. SPADARO Antonio, Siate veri profeti e non giocate ad esserlo, in 
“L’Osservatore Romano”, Città del Vaticano, 5 gennaio 2014, 5. 
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 Ouvir: uma escolha não só necessária em todas as relações 
humanas, mas também profundamente cristã, essencial para 
viver a comunidade dos crentes. 
 As respostas ao questionário, sintetizadas no Instrumentum 
laboris2, deram a conhecer muito sofrimento, sobretudo 
daqueles que se sentem excluídos ou abandonados pela Igreja 
por se encontrarem num estado de vida que não corresponde à 
sua doutrina e à sua disciplina. A panorâmica é mundial; estão 
em jogo fatores culturais em confronto com a fé cristã, realçam-
se elementos convergentes, muitas vezes provenientes de 
horizontes culturais e de tradições longínquas ou até opostas.   
 Este caminho é de suma importância numa situação histórica 
como a atual, na qual as mudanças de época3– culturais e éticas 
– no que respeita à estrutura familiar e a procriação, 
incentivados pela tecnologia e ciência, são rapidíssimas e nos 
indicam, não a estrada de “seguimento do progresso”, mas a 
estrada “do saber prever” para enfrentar as novas situações – e 
também uma certa decadência moral e a sua derivação cultural – 
com maior sabedoria, segurança e de forma propositiva.    
 

2. Como viajantes com mapas disponíveis, mas inadequados 
 
 

 «O evangelista Lucas narra que Nossa Senhora e S. José levaram 
o Menino ao templo para O oferecerem ao Senhor, segundo a lei de 
Moisés, e que dois anciãos, Simeão e Ana, movidos pelo Espírito 
Santo, foram ao seu encontro e reconheceram em Jesus o Messias 
[…] É uma linda imagem: um casal jovem e duas pessoas anciãs, 

                                                 

2 Cf. SINODO DEI VESCOVI – III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA, 
Instrumentum laboris. Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto  
dell’evangelizzazione, Città del Vaticano 2014. 
3 GIANSOLDATI Franca, Cambio d’epoca. Intervista di Papa Francesco a 
“Il Messaggero”, in “L’Osservatore Romano”, Vaticano n. 27, 3 luglio 
2014, 8-9.  
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reunidas por Jesus. Verdadeiramente, Jesus aproxima as gerações! 
Ele é a fonte inexaurível do amor que vence qualquer resistência, 
solidão ou tristeza. No vosso caminho familiar, vós partilhais muitos 
momentos lindos: as refeições, o repouso, o trabalho em casa, a 
diversão, a oração, as viagens e as peregrinações, as ações de 
solidariedade… No entanto, se falta o amor, falta a alegria e Jesus 
dá-nos o verdadeiro amor: oferece-nos a sua Palavra que ilumina a 
nossa estrada; dá-nos o Pão da vida que alimenta a nossa fadiga 
diária.»4 
 

 Esta narrativa evangélica do Papa Francisco situa-nos com 
simplicidade nas dinâmicas familiares vividas com o Senhor Jesus 
e indicam-nos o essencial que torna possível o amor, mesmo em 
mudanças sociais que procuram, mas que se encontram 
inadequadas. 
  Acreditamos que a família é realmente a unidade 
fundamental da sociedade humana, “recurso humano 
fundamental exposto hoje a múltiplas dificuldades e tensões; 
necessitada de ser amparada na sua insubstituível função 
educativa.»5 Notamos o vigor que ela continua a mostrar, apesar 
de algumas forças que tentam eliminá-la, julgando-a uma relíquia 
do passado ou um obstáculo à emancipação da pessoa humana.6  
 É lindo continuar a acreditar na família como lugar onde as 
gerações se encontram, se amam, se educam, se amparam 
reciprocamente e transmitem o dom da vida, “onde se aprende a 
conviver na diferença e a pertencer aos outros».7  
 

                                                 
4 FRANCESCO, Lettera alle famiglie, Vaticano, 2 febbraio 2014, 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2014/documents/papa-
francesco_20140202_lettera-alle-famiglie.html  
5 ISTITUTO FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE, Perché abbiano vita e vita in 
abbondanza. Linee orientative della missione educativa, Leumann 
(Torino), Elledici 2005, n. 6. 
6 Cf. Ivi n. 7. 
7 FRANCESCO, Evangelii gaudium, n. 66.  

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2014/documents/papa-francesco_20140202_lettera-alle-famiglie.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2014/documents/papa-francesco_20140202_lettera-alle-famiglie.html
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 «Não somos peregrinos, mas também não somos turistas: 
somos viajantes que se movem no espaço, reconhecendo que os 
mapas disponíveis estão desadaptados, elaborados em outros 
tempos por outros viajantes que viam outras coisas.»8 
Constatamos que temos necessidade de atualizar 
continuamente os mapas que acompanham e orientam a nossa 
aventura de mulheres e homens conscientes. 
Por isso queremos ultrapassar a tentação de enfrentar a 
complexidade, aceitando alguns “atalhos” que só 
aparentemente simplificam as situações: são os atalhos da 
mercantilização da sexualidade, da desvalorização da afetividade 
ou da renúncia ao pensamento crítico e ao diálogo, substituída 
mais facilmente pelo recurso a lugares comuns, falsamente 
tranquilizadores.   
 Este impasse só pode ser vencido pondo em ação algumas 
escolhas que nos tornam protagonistas da transformação 
social:9 
* sair de si mesmo, como capacidade de se abrir aos outros; 
 *compreender, como atitude de integração e de integrar a 
própria perspetiva com a das outras pessoas;   
* assumir o destino, a alegria e o sofrimento dos outros;  
* dar, como expressão de gratuidade e como resgate de um 
estilo de vida ‘demasiado calculista’; 
* ser fiel como atitude de quem assegura uma continuidade 
criativa aos próprios gestos e às próprias relações.10 
 

                                                 
8 GIACCARDI Chiara – MAGATTI Mauro, L’Io globale. Dinamiche della 
socialità contemporanea, Roma-Bari, Laterza 2003, IX.  
9 Cf. Perché abbiano vita n. 107. 
10 Cf. GALANTINO Nunzio, Amore & Vita. Questioni di cuore e di 
ragione, Saluto al XII Convegno Associazione Scienza & Vita, Roma, 
23 maggio 2014. 
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3. Estar presentes no empenho cultural e educativo em 
favor da família, juntamente com as pessoas de boa 
vontade 
 

 O tema da família que queremos enfrentar com clareza e a 
sincera intenção de conhecer e compreender as inquietações e 
as mudanças que a dominam, é rico de implicações educativas 
muito concretas, mas também muito delicadas e discutíveis.   
 Aumenta entre nós FMA e nas comunidades educativas a 
consciência de um processo de “desumanização” presente na 
sociedade atual, ainda que de maneiras diferentes de acordo 
com os contextos continentais. Este fenómeno leva adultos e 
jovens a tomar posições claras e de acordo com o Evangelho da 
misericórdia.   
 Por exemplo, embora se respeite a legislação e os que são 
eleitos democraticamente em qualquer nação do mundo onde 
estamos presentes e trabalhamos, sentimos o dever de nos 
educar e educar os nossos contemporâneos, em particular os 
jovens, sobre o facto que, para além da vontade dos Governos e 
dos povos, existe uma vocação mais sublime que nós próprios e 
definir o matrimónio como uma união entre pessoas do mesmo 
sexo quer dizer “desumanizar” a humanidade.   
 Face às pressões de lobby que manipulam o conceito e a 
representação da vida, a família, sexo/género, sentimos urgência 
em sermos mais solícitas em denunciarmos e afirmarmos 
publicamente os valores evangélicos e, se necessário, também 
mais capazes de discordar e de ser objetores de consciência. 
 Nas várias épocas históricas existiram transformações até 
profundas na estrutura familiar, mas nunca foi posta em causa a 
sua dimensão essencial, ou seja, ser uma instituição formada 
pelo homem, a mulher e filhos. Por isso sentimos que é urgente 
para a Igreja uma profunda reflexão cultural e a defesa mais 
vigorosa da família, para que seja posta no centro da política, da 
economia, da cultura, tanto nos vários Países como nas outras 
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instâncias internacionais, através do envolvimento mesmo dos 
próprios crentes de outras tradições religiosas e de pessoas de 
boa vontade. É uma fronteira que diz respeito aos próprios 
fundamentos da sociedade humana e que nos interpela com as 
nossas comunidades educativas. 
 Quando o Papa Francisco falou, recentemente, à Conferência 
Episcopal Italiana, convidou-os a fazerem escolhas humanizantes 
e experiências de proximidade evangélica:   
 «Sede livres, interiormente, para poderdes estar 

próximos das pessoas, atentos a aprender a língua, a 
aproximar-se de cada um com caridade, estar ao lado 
das pessoas durante a noite da sua solidão, das suas 
inquietações e dos seus fracassos: acompanhai-as, até 
lhes aquecer o coração e encorajá-las a empreender um 
caminho de sentido que restitua a dignidade, a 
esperança e a fecundidade à vida.»11 

 
 Hoje, a família pode ser reinterpretada como uma escola de 
humanidade, que abre ao mistério do outro e ao sentido da vida. 
A sua especificidade está no cruzamento entre dois eixos 
fundamentais: o eixo da sexualidade (masculino/feminino) e o 
eixo geracional (pais/filhos). 

 Como portadora desta especificidade a família é única, 
não é equiparável a outras formas de união afetiva, e 
portadora de uma riqueza que beneficia a todos, na 
sociedade. Pode dizer-se o mesmo da vida 
consagrada, portadora de uma riqueza até para quem 
não é consagrado.     

 A família é um lugar de humanização e também o é a 
vida religiosa. Família e vida religiosa são mundos diferentes, mas 

                                                 
11 FRANCESCO, Discorso alla 66ma Assemblea della Conferenza 
Episcopale Italiana (CEI), Aula del Sinodo, 19 maggio 2014. 
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vivem esta missão humanizante com a sua especificidade, e é 
lindo e importante poderem trocar experiências, 
reciprocamente.  

 A família adaptou-se e assumiu configurações 
diferentes no tempo e em contextos geo-sociais. Hoje, 
face à crise contemporânea, é necessário abençoá-la , 
promovendo uma fidelidade criativa, que possa gerar 
formas inéditas e sãs de vida familiar, encontrando 
respostas adequadas à vida quotidiana. Este empenho de 
fidelidade criativa diz respeito também à vida 
consagrada.  

 Famílias e comunidades religiosas podem aprender a 
acompanhar-se e ampararem-se reciprocamente, ajudando-se 
nas respetivas dificuldades, experimentando até novas formas de 
comunhão e partilha.  
 Perante o individualismo, o aborrecimento e o consumismo 
contemporâneo, é importante afirmar o valor generativo, não só 
biológico.   
Ser generativos significa estar dispostos a comprometer-se com a 
vida, os seus riscos e a sua aventura.  
  A generatividade é disponibilidade para dizer sim à vida e 
conjuga-se em quatro verbos: desejar, pôr no mundo, cuidar, 
deixar andar, que podem ser vividos tanto na vida familiar como 
na vida consagrada. 
 Esta generatividade pode tornar-se um antídoto á 
“desertificação” espiritual, “fruto do projeto de sociedade que 
querem construir sem Deus ou destruindo as suas raízes cristãs 
(…) nessas circunstâncias, somos chamadas a ser pessoas-ânforas 
para darmos de beber aos outros (…) Não deixemos que nos 
roubem a esperança!»12 
 
 

                                                 
12 FRANCISCO, Evangelii gaudium, n. 86. 
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4. Caminhar junto dos pais e sustentar o seu papel educativo em 
relação aos filhos  

 

A família é o «primeiro lugar onde se aprende o alfabeto 
da comunicação e da relação: nela se oferece e se 
recebe amor. Acompanhar as jovens e os jovens no 
caminho de maturação da afetividade e da capacidade 
de amar é um dever fundamental para a comunidade 
eclesial […] chamada a valorizar a célula fundamental da 
sociedade, ajudando os/as jovens a tomar consciência 
das raizes familiares refletindo na própria história com 
realismo, serenidade e esperança».13 

  

 A situação juvenil e cultural chama as comunidades 
educativas a retomar a certeza de que a presença do adulto  
educa juntamente com outros adultos e os próprios jovens. As 
jovens e os jovens exprimem o seu mal estar ao sentirem-se  
abandonados a si mesmos, de não terem pontos de referência 
credíveis, não encontrarem guias que os encorajem e sustentem, 
adultos dispostos a “perder tempo” com eles. Muitas vezes, nas 
próprias famílias prevalece o silêncio, a delegação, a indiferença, 
aumentando a agressividade, a inquietação, insegurança, 
irresponsabilidade, confusão ou atitudes antissociais de crianças 
e adolescentes. 
 

 O associacionismo dos pais - tanto na educação escolar como 
em tudo o que diz respeito a atividades e iniciativas de tempos 
livres (particularmente do desporto e de expressão artística) – é 
lugar de educação e de formação cultural, onde as famílias 
singulares podem encontrar um auxílio concreto no exercício dos 
próprios direitos/deveres de cidadania. Em muitas comunidades 
educativas promovem-se associações que se empenham em 

                                                 
13 Perché abbiano vita n. 88. 
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defender as liberdades fundamentais da pessoa humana e os 
seus direitos,  o primeiro dos quais é o da vida. 
 

   As propostas que a escola católica suscita na sociedade 
orientam um certo número de famílias e escolhê-la não por 
convicção, mas por simples conveniência. Depois, para muitos 
pais esta decisão representa a aproximação de uma mentalidade 
longínqua, adormecida, enquanto que para outros é uma decisão 
determinada por um projetode de vida familiar fundado sobre os 
valores cristãos. 
 Muitos pais, mesmo não crentes ou de outras religiões, 
aceitam colocar-se a caminho com os próprios filhos tanto na 
escola como nos oratórios-centros juvenis (no desporto, na 
música, nas atividades expressivas, etc.), por vezes simplesmente 
para compreenderem mais profundamente os percursos 
educativos e as suas questões. As experiências do despertar de fé 
dos pais, em alguns Países são muito reconfortantes, através da 
proposta de itinerários de anúnico que envolvem ao mesmo 
tempo pais e filhos, educadores, educadoras e jovens.14 

                                                 
14 Há materiais de diferentes tipos e em várias línguas, já preparados por 
associações e movimentos laicais (Ação Católica – Setor Família; 
Famílias Novas do Movimento dos Focolares; em particular, grupos da 
Família Salesiana como Salesianos Cooperadores, Antigos/as-alunos/as, 
comunidades educativas FMA e SDB) para animar a nível local, 
nacional e internacional a Pastoral familiar, oferecendo conteúdos 
formativos válidos. Assinalamos, por exemplo, pensando fazer uma 
coisa agradável, o site da Família Salesiana de Verona (Italia)  
www.ilgrandeducatore.com que apresenta mais de 700 Fichas em 
formato PDF facilmente “descarregáveis” segundo as Séries: A família; 
Os filhos, nosso sorriso; Os jovens; Os esposo; Espiritualidadas; 
Desafios éticos; Histórias da alma; Além dos males do século; Notas 
Salesianas. Também assinalamos o site, segnaliamo il sito do Conselho 
Pontifício para a Família www.familia.va e as revistas Família hoje  
www.famigliaoggi.it interessante bimestral da editora S. Paolo, Milão; 
família de amanha famiglia.domani@cpm-italia.it periodico trimestral 

http://www.ilgrandeducatore.com/
http://www.familia.va/
http://www.famigliaoggi.it/
mailto:famiglia.domani@cpm-italia.it
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5. Propor relações de reconhecimento recíproco, livres de 
preconceitos esteriotipados  
 
 

 O diálogo é o ponto de partida indispensável para uma 
colaboração real com a família. No interior de uma relação, cada 
um leva tudo o que é e, para que sejam possíveis eventos 
significativos, cada um é chamado a perceber o outro como 
sujeito capaz de produzir comunicação de sentido e significado. 
Por isso é preciso que o ambiente educativo e a família vivam as 
suas relações como relações de reconhecimento recíproco.  
 
 Os pais encontram-se perante um contexto social 
fragmentado e desorientado, em contínua procura da forma de 
organizar e conduzir a vida familiar, de realizar os deveres de 
pais, sem o contributo daqueles esquemas interpretativos globais 
típicos do passado. 
 Provisoriedade, reversabilidade, atenção ao quotidiano, 
dificuldade em assumir uma lógica projetual são elementos que 
tornam sempre mais frágil e incerta no contexto hodierno a 
função educativa dos pais. 
 Os ambientes educativos que animam, através de ações 
educativas, colocam-se ao serviço das crianças, adolescentes e 
jovens. Na escuta quotidiana, é possível superar juízos 
esteriotipados que nos distanciam das suas famílias: elas, de 
facto, podem mesmo ser “as mais desastradas”, mas são e 
continuam a ser sempre as suas famílias.  
 

 A proposta formativa dirigida aos pais coloca-se nesta lógica e 
tem por finalidade fornecer auxílio à tarefa educativa  que são 
chamados a desenvolver. Lemos nas Linhas orientadoras da 
missão educativa:  

                                                                                                   
concreto e prático dos Centros de Preparação para o Matrimónio na Itália 
– Elledici, Leumann (Turim).      
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«Os pais são os primeiros e principais responsáveis pela 
educação dos filhos. Esta responsabilidade manifesta-se 
na partilha do projeto educativo que constitui um 
terreno de diálogo, de confronto e de colaboração. 
Como membros da comunidade educativa, participam 
na procura das necessidades formativas das jovens e dos 
jovens e na realização das propostas educativas.»15 
 

 Sabemos que o reforço educativo oferecido aos pais nos ajuda 
a operar na lógica  preventiva do método educativo salesiano, 
permitindo aos adultos de se colcocarem também em jogo no 
processo de melhoramento deles mesmos influi diretamente e 
de forma positiva sobre a qualidade humana dos filhos. 
 

6. Educar para dar a todas as crianças o direito à própria  
família 
 

 A família é envolvida e valorizada, mesmo se frágil e 
necessitada de amparo, porque cada criança tem direito à 
própria família.Portanto, é importante reforçar a capacidade de 
dialogar com ela de forma aberta e colaborativa, vencendo 
resistências eventuais dos seus membros que muitas vezes fruto 
de macanismos de defesa com a finalidade de os proteger de 
avaliações negativas, do aparecimento de sentimentos de culpa, 
de impotência e de desiguladade. 
 Os laços familiares, tão delicados e muitas vezes “feridos” ou 
aparentemente inexistentes, ‘maltratados’, bloqueados precisam 
de uma reconciliação profunda num percurso educativo de 
recuperação, especialmente a nível psico-afetivo-relacional, que 
deve envolver as famílias de forma adequada, com um 
acompanhamento competente cheio de fé e confiança.  
 

                                                 
15 Para que tenham vida n. 65. 
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 A reinserção familiar constitui um desafio que muitas vezes 
temos de enfrentar nas  casas-família e entre meninas e 
meninos, adolescentes e jovens pobres, abandonados e em 
situação de risco. 
 Atuemos esta reinserção nos casos em que o ambiente 
familiar é favorável e não oferece riscos à pessoa em 
crescimento, de outra forma em geral prevemos as opções 
alternativas da família de confiança ou da família adotiva, de 
qualquer forma sempre através de um itinerário educativo 
centrado no diálogo e compreensão de todos os membros da 
família, nas suas histórias, muitas vezes cansativas e complexas. 

A pastoral juvenil autenticamente com a família estimula-nos 
a acreditar sempre mais nela e a encontrar criativamente 
caminhos e meios educativos e evangélicos, através dos quais a 
própria família ‘ferida’ e em risco poderá tornar-se capaz de 
acolher novamente os próprios filhos. É uma aposta a vencer 
com o Evangelho da misericordia. 
 

7. Sustentar as famílias em dificuldade  
 

 «A família é o lugar onde Jesus cresce… O Senhor a abençoe e 
faça forte nesta crise em que o diabo a quer destruir ».16 Esta 
afirmação bastante ‘forte’ do Papa Francisco estimula-nos a 
continuar a optar trabalhar em conjunto com os pais e famílias 
nas comunidades educativas a fim de fazer de forma a conseguir 
sempre mais espaço nelas ao Senhor da Vida.  
 

«Trabalhar em conjunto é uma prioridade se quiser 
atuar com coerência o projeto de educação 
evangelizadora inspirado no carisma salesiano em todos 
os ambientes[…] 

Esta modalidade implica solidariedade de intenções e 
intervenções, partilha afetiva de metas formativas, 
                                                 
16 FRANCISCO, Discurso na 37 a Convocatória do Renovamento do 
Espírito, Estádio Olmpico, Roma, 1° junho 2014. 
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empenho de convergências na ação educativa. Trabalhar 
em conjunto significa fazer um percuro que da simples 
socialização (troca de informações e conhecimentos) passe 
à integração (psicológica, afetiva) chegando por fim à 
cooperação  (interação com meta em objetivos concretos e 
produtivos) numa relação de reciprocidade. 

Um bom caminho que favorece os êxitos indicados pode 
ser o de um estilo de vida quotidiana que tenha as 
características da família: rezar, dialogar, encontrar-se, 
dedicar tempo ao confronto e à partilha com encontros 
semanais ou mensais que permitam colocar em comum 
reflesões, acerca de caminhos espirituais, além dos 
empenhos e  perspetivas de trabalho.»17 

 

 O evento dos dois Sínodos dos Bispos sobre a Família, com a 
preparação, a leitura dos documentos, a reflexão partilhada 
poderia estimular as nossas comunidades a assumir  com mais 
coragem a alegria a oração em comum, na simplicidade, a partir 
da vida quotidiana, com as famílias dos nossos alunos, dos 
oratorianos, com os leigos e leigas das comunidades educativas. 
Dialogar, encontrar-se, dedicar tempo ao confronto e à partilha 
poderão de facto – se quisermos – tornar-se aqueles caminhos 
espirituais, que nos orientam para uma vida – consagrada e 
familiar – mais coerente, evangélica e feliz.  
 Neste estilo de vida quotidiana e familiar pode tornar-se mais 
fácil sustentar-se reciprocamente e colocar atenção às novas 
pobrezas que nos estimulam a viver a preventividade oferecendo 
cuidado, defendendo mulheres e crianças, combatendo o 
tratamento das pessoas, libertando da violência, das injúrias, dos 
atentados à vida, acolhendo quem já não tem família ou tem 

                                                 
17 Perché abbiano vita n. 108. 
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experiências familiares difíceis,18 como já se está a fazer em 
tantas partes do mundo. 
 

 Algumas opções de desempenho já estão em ação nas 
comunidades educativasa criativas e fiéis ao Sistema preventivo 
e é bom potenciá-las, multiplicá-las, e inventando outras com 
amor. 
 
* Comunidades com projetos de microempreendimento 
realidade e microcrédito para famílias jovens e/o 
monoparentais, em particular nestes contextos assinalados pela 
pobreza (por causa de estruturas económicas, situações 
ambientais, calamidades naturais, guerras e injustiças). 
 

* Presenças que, com profundo sentido eclesial, são “casa para 
quem não tem casa”, realizando uma pedagogia de ambiente 
onde se experimente o espírito de família, feito de acolhimento, 
corresponsabilidade, participação, partilha de valores, de espera 
paciente dos ritmos de crescimento pessoais, de diálogo 
respeitador com quem tem outra tradição cultural e religiosa. 
O estilo de familia é um estilo de relação que elimina as 
distâncias, favorece a confiança, aproxima as gerações e realiza 
un clima de confiança onde as pessoas podem crescer em 
liberdade e colaborar entre si em reciprocidade;19 
 

* Presenças que acolhem, escutam, partilham, traduzindo o 
tesouro da mensagem evangélica nas situações atuais. Devemos 
ser interpeladas pelas variadas tipologias contemporâneas de 
famílias, nos seus novos imaginários socio-culturais 
(convivências, uniões libres de facto, divisões por causa de 
mobilidade ou/e de ambientes eticamente confusos e 
particularmente penalizantes para as jovens e as mulheres, na 

                                                 
18 Cf. Ivi n. 162. 
19 Cf. Perché abbiano vita n. 149. 
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crescente pluralização das formas familiares e de outras formas 
de convivência e de agregação social). 
É necessário o saber e a competência educativa para encontrar 
evangelicamente estas “novas” famílias sem descriminação, mas 
pelo contrário com misericórdia, sabendo falar ao coração com 
palavras que oferecem esperança e alegria, por meio de gestos 
de compreensão e bondade e com clareza ética e de fé. 
 

* Comunidades que enfrentam particularmente os fenómenos 
da mobilidade humana e da migração. Este fenómenos,mesmo 
que algumas vezes provoquem uma melhor qualidade de vida  
(sobretudo a nível económico e por vezes social),  geralmente 
têm repercussões pesadas na vida das pessoas e das relações 
familiares, em particular devido ao  “rosto feminino” que 
determinadas migrações assumiram e por vezes pelas tristes 
consequências na vida dos filhos. 
Eles, de facto, muitas vezes são deixados com um só dos 
genitores ou com os avós ou outros familiares, desenraizados da 
própria terra e dos afetos, ou num processo de inserção social  
particularmente fatigoso, onde é difícil ter um sentido de 
pertença forte na realidade multicultural, muitas vezes não 
inclusiva nem acolhedora ou mesmo até penalizante.   
 

8. Acompanhar crianças, adolescentes e jovens num 
contexto de fenómenos socioculturais que estão a mudar 
a vida, as relações, a família.  
 

 Somos interpeladas pelas gerações de adolescentes e jovens 
sem família ou que crescem cada vez mais sós e/ou em uniões 
confusas, complicadas e nas quais são vítimas das opções 
(mesmo de procriação in vitro) dos adultos e tratados como 
“descartáveis” em decisões muitas vezes erradas e irregulares. 
São novos apelos educativos que interpelam os educadores em 
todo o mundo, ainda que com matizes e acentuações diferentes 
e aos quais somos chamadas para um acompanhamento cheio de 
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compreensão, acolhimento pleno, clareza educativa, ética e de fé 
dando passos de confiança e de renovada esperança. 
 Esta atitude é válida em todos os contextos, como  também 
em muitos ambientes educativos, para com os pais e mães 
adolescentes, ou para com os adolescentes e jovens com uma 
identidade sexual para esclarecer e afirmar. 
 O ser a favor da vida e do amor verdadeiro e oblativo ajuda-
nos: 
 A acolhê-los e acompanhá-los neste caminho de 

paternidade responsável e de identidade; 
 a solidificar sinais pastoralmente inequívocos, mesmo em 

contraste com o que se fez no passado em certas 
instituições católicas. 
Neste sentido, a Pastoral juvenil  com a família opta pela 
aproximação às problemáticas mais complexas  e difíceis 
sem intransigência, dando prioridade não à reafirmação 
de princípios ou a outras intervenções normativas da 
parte da Igreja mas sobretudo à dimensão da escuta, ao 
espírito de amizade, ao esforço de compreensão, ao 
olhar de fé evangélica, que nos faz caminhar com todos, 
com uma linguagem capaz de conjugar verdade e 
misericórdia.  

 
9. Acompanhar os jovens a amar e acolher a vida, a 

fecundidade, a procriação, os filhos… 
 

O esforço de educar para o amor como compromisso 
cultural e educativo a realizar nas comunidades eclesiais 
juntamente com todas as pessoas de boa vontade pede-nos 
competência e preparação para enfrentar com os jovens alguns 
‘laços’ educativo-culturais, ligados às relações familiares: 
 

a. O corte e separação entre atividade sexual e 
procriação, que acaba por privar o matrimónio da solidariedade 
entre os esposos e as gerações. 
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b. A deslocação da identidade sexual da natureza 
para a  cultura, apresentada pelas teorias do género, que é uma 
posição cultural muitíssimo afastada da de sempre, que afinal é a 
posição cristã, da diversidade colocada entre sexos, no 
matrimónio, numa relação de complementaridade e 
reciprocidade. 

c. A redução do matrimónio unicamente a instituição 
que reconhece a subsistência de vínculos afetivos entre os 
esposos, e, quando estes enfraquecem, legitima a desvinculação.  

 A educação para a vida e o amor, elemento não atingido pelo 
direito (tanto que o legislador nem sequer pede aos pais que 
amem os seus filhos, impondo, quando muito, que queiram o seu 
bem), tornam-se cada vez mais urgentes e requerem uma 
competência interdisciplinar e sabedoria profunda, bem 
enraizada na fé. 
 Nesta linha há já algum tempo que se lançou a reflexão a nível 
internacional de todos os Estudos Superiores/Universidades das 
FMA, que certamente contribuirá para criar uma nova 
consciência sobre estes temas e oferecerá instrumentos culturais 
e educativos para enfrentar as realidades nas várias 
comunidades educativas. 
 No acompanhamento de universitários e jovens profissionais, 
para amar e acolher a vida, uma relação matrimonial de amor fiel 
e oblativo, a procriação, os filhos… sentimo-nos fortemente 
interpeladas, na “cultura do bem estar que – como disse o Papa 
Francisco – nos anestesia”, pelo facto que muitos jovens e jovens 
adultos estejam a crescer imersos no movimento de pensamento 
e de ação social  da “Childfree life: when having it all means not 
having children”  “a vida liberta dos filhos: quando possuir 
tudo significa não ter filhos”. Childfree, ou seja, livre de filhos, 
por opção e para sempre. É este um termo cunhado em oposição 
a childless, ou seja, sem filhos, habitualmente referido aos casais 
que desejam um filho mas não conseguem gerá-lo por causa da 
infertilidade. 
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  Não ter filhos parece ser a condição na procura de uma 
felicidade conjugal impossível que deriva da capacidade de 
“possuir tudo” na vida, de não ter nenhum limite no trabalho e 
no tempo livre, na aquisição e no uso do dinheiro, na habitação e 
em viagem, na vida privada e na vida social. 
 Neste contexto, é imenso o espaço que nos é oferecido, como 
educadoras, para estar ao lado e amparar os jovens e as 
mulheres no ser «conscientes da sua dignidade, dos seus direitos, 
da sua posição como educadoras da família e como promotoras, 
em reciprocidade com o homem»,20 de uma sociedade mais  
humana.  
 
10. Ser, com as famílias, comunidades cristãs de referência 
 

«A relação com a família interpela fortemente as 
comunidades educativas. Na tradição salesiana o diálogo 
com os pais torna-se abertura ao confronto e oferta 
formativa de ajuda ao seu papel insubstituível. A 
interação com a família é particularmente importante 
hoje, num tempo em que a instituição familiar está 
fortemente ameaçada por leis que favorecem novos 
tipos de união, que não respeitam o projeto de Deus  
que criou o homem e a mulher em recíproca 
complementaridade. A cultura da vida e a sua promoção 
estão no centro do diálogo educativo com a família.»21  

 
 Em todo o lugar, mas sobretudo nos contextos secularizados, 
descristianizados, e onde os cristãos são uma presença 
minoritária entre outras religiões (sobretudo na Ásia), o apelo é 
de fortalecer as comunidades cristãs de referência, as quais, 
como sujeito eclesial, acompanham os diversos percursos de 
formação cristã de jovens e adultos, celebram e testemunham a 
                                                 
20 Para que tenham vida,  n. 177 
21 Para que tenham vida,  n. 158. 
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fé a partir do empenho concreto da construção do Reino de 
Deus, da transformação social para uma convivência civil cada 
vez mais caraterizada pela justiça e o respeito pela vida. 
 Temos consciência que nos cursos pré-matrimoniais, no 
ensino da religião, na catequese de adolescentes, jovens e 
adultos, devemos continuar, com mais competência e clareza, a 
apresentar a beleza do matrimónio na sua estrutura natural de 
consórcio entre um homem e uma mulher, pacto responsável de 
amor e destinado a durar por toda a vida, união estável, aberta à 
procriação conseguida de uma forma humana e não reduzida ao 
comércio e à técnica de laboratório. 
 A comunidade cristã de referência é um fator importante na 
socialização da fé, que tem hoje modalidades e ritmos muito 
diferentes do passado e que poderá voltar, sobretudo nalguns 
contextos, à presença evangelizadora dos avós e das pessoas 
geralmente idosas, que muitas vezes têm que substituir as 
figuras parentais. Nas cidades e nas periferias urbanas onde 
estamos presentes, a relação intergeracional pode ser 
restabelecida precisamente descobrindo estes elos de 
comunicação da fé e da experiência de vida. 
 Parece-nos oportuno evidenciar que entre Evangelho e família 
se pode realizar uma espécie de contágio, que mostra como cada 
realidade precisa da outra: por isso é belo e importante 
«habilitar-nos ao acompanhamento, com uma atenção particular  
às famílias jovens».22 
 O Evangelho encarna-se na vida de família porque é nas 
pregas da vida quotidiana que Deus se manifesta e se torna um 
Evangelho, ou seja, uma notícia que faz bem à vida. Nas relações 
recíprocas, no cuidado pelos mais pequenos e pelos mais frágeis 
e idosos, nos gestos quotidianos da preparação dos alimentos, do 

                                                 
22 INSTITUTO FILHAS DE MARIA AUXILIADORA, Instrumento de trabalho 
do Capítulo Geral XXIII. Ser hoje com os jovens casa que evangeliza, 
Roma 2014, n. 36. 
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acolhimento de um hóspede, do ensinar a andar, os pais e os 
filhos vivem de um modo ainda não explícito o que viveu e fez 
Jesus. 
 A família está no Evangelho, porque quando Jesus nos 
comunica o amor de Deus, fala de pai e mãe. Quando nos 
anuncia o Reino, fala do fermento e da semente. Para nos 
lembrar a promessa de vida que há para cada homem, descreve 
uma cena e uma festa de núpcias. Para nos apresentar o cuidado 
que Deus tem por cada filho fala-nos de abraços, de uma mulher 
que procura, de filhos que pedem liberdade.  
 Portanto a família é portadora de vida que tem o sabor do 
Evangelho e Jesus fez brilhar esta realidade encarnando na nossa 
história humana.  
 
11. Inclinar-se sobre as feridas da família 

 

O nosso Instituto deu pistas, há já algum tempo, para uma 
reflexão sobre a reciprocidade que nos parece atual e sempre 
susceptível de aprofundamento para assumir as suas implicações 
nas relações entre homens e mulheres, jovens e adultos nas 
comunidades eclesiais e sociais. Pode ser incisivo, sobretudo, o 
testemunho de comunidades de consagradas animadas pelo 
espírito de família, que vivem no quotidiano a alegria irradiante 
da vocação para o ‘cuidar’, na qual se alicerça a vida: é a 
experiência do cuidado quotidiano dos membros familiares, da 
educação e do crescimento de crianças e jovens, da assistência 
das pessoas doentes e idosas. 
 Apercebemo-nos que na Igreja nos ocupamos de muitas 
pessoas, jovens e adultos que vivem o mal-estar de situações de 
crise, de empobrecimento, de falta de horizontes de sentido e de 
esperança. Quando não há pão nem trabalho, também a 
estabilidade familiar fica comprometida. 
 Ocupar-se de famílias que sofrem estes dramas significa 
inclinar-se sobre as feridas da família. Não menos devastadores 
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são também os sofrimentos espirituais de pais separados, 
divorciados não casados e divorciados recasados, pessoas que 
pedem a anulação do matrimónio, o viver juntos, etc. É preciso 
para com todos compreensão, acolhimento «com coração 
misericordioso»23 e o anúncio do amor de Deus Pai que salva e 
perdoa.  
 Nalguns países estamos próximas e encorajamos as mulheres 
que sofrem esterilização forçada ou mesmo planificações 
familiares que não respeitam a dignidade e a liberdade da pessoa 
humana, ou então por causa do empobrecimento vivem  
situações de “mães substitutas” e de “barrigas de aluguer”, 
formas selvagens de abuso no confronto das mulheres, práticas 
que geram violência e sofrimento, e não podem ficar impunes.  
 Hoje ocupar-se da família significa alargar o horizonte a 
desafios epocais dos quais apenas nos apercebemos, e participar 
na construção de uma sociedade que seja ela mesma uma 
sociedade “familiar”, de forma a acolher a família dos povos e 
das nações. 
 Hoje somos chamadas a manifestar a alegria de sermos 
mulheres, vivendo a maternidade como um “chamamento à 
vida”. 
 Sentimo-nos em comunhão e em diálogo com todas as 
mulheres: as que têm mais dificuldade em viver a sua 
feminilidade e aquelas que, devido a orientações culturais nem 
sempre partilháveis, estão a viver na própria carne o valor da 
reciprocidade, uma via de relação que está ainda por descobrir 
mesmo nas comunidades eclesiais. 
 Ser mulher com outras mulheres quer dizer percorrer a vida 
da feminilidade que põe ao centro a existência do outro. Isto 
permite fazer caminho com todos, sobretudo com o homem – 
mesmo na Igreja – para testemunhar o ser família, comunidade 

                                                 
23 Instrumento de trabalho do Capítulo Geral XXIII , n. 36. 
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de vida na qual o dom, a reciprocidade, a capacidade de gerar e a 
sexualidade são os quatro traços emblemáticos.  
 É neste sentido que se torna possível dar resposta a questões 
como a comunhão aos divorciados recasados, ou o 
reconhecimento da união de pessoas do mesmo sexo, ou a 
avaliação moral dos diferentes métodos de regulação dos 
nascimentos. 
 Respeito, escuta, amizade podem orientar para: a) uma 
reelaboração do ensinamento da Igreja, que volta a centrar-se no 
essencial do Evangelho, tornando-se “proposta alta” de vida; b) 
uma maior atenção e disponibilidade para com aqueles que, 
embrenhados nas dificuldades do quotidiano, sentem que do 
confronto com aquela proposta podem trazer alimento para 
analisar a sua vida e, em qualquer dos casos, para uma profunda 
e autêntica “regeneração”. 
 O exemplo do Papa Francisco, que testemunha a 
“gestualidade do primeiro passo” (ele não põe a hipótese que o 
outro possa ser o primeiro: fá-lo ele mesmo!), encanta-nos com o 
poder simbólico dos gestos e nos encoraja a inclinar-nos sobre as 
feridas da família dando o primeiro  passo, sem titubear. 
 
Conclusão 
Realizar, como cristãos, a “pedagogia da vida” 
 

 Reconhecendo as condições diferentes em que vive a família 
de hoje, empenhamo-nos – em sintonia com o Magistério social 
da Igreja - a fazer tudo o que está nas nossas possibilidades de 
educadoras para ajudar, viabilizar, valorizar a família no seu 
delicado e preciosíssimo papel na sociedade… 
 * … Repensando as indicações sobre a paternidade 
responsável, assumindo uma atitude proactiva a respeito da 
família e refletindo sobre o seu papel no espaço público; 
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 * … assumindo a grande responsabilidade de realizar uma 
“pedagogia da vida” que abarca o matrimónio, o batismo, o 
crisma, a unção dos enfermos, 
 * … na consciência que, precisamente nesta sociedade que se 
autoproclama sociedade das amplas liberdades, todos precisam 
de tempo para aprender o valor da outra pessoa e o mistério 
profundo da realidade. 
 
 Desejamos que, ao ritmo da vida dos jovens, com as equipas 
pastorais, possamos ter sempre o olhar de quem, educando, 
observa a história com olhar sapiente, captando a sua sinalética 
para a Vida abundante e plena de todos.  
 
 
Roma, 02.10.2014 
 

Maria del Carmen Canales fma  
Runita Borja fma 

Lolia Annie Pfozhumai fma 
Elena Rastello fma 

 
 

 


