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HOMEM E MULHER 

Audiência geral 

 15 de Abril de 2015 

 

Queridos irmãos e irmãs, bom dia! 

A catequese de hoje é dedicada a um aspecto central do tema da família: o grande dom 

que Deus ofereceu à humanidade com a criação do homem e da mulher, e com o sacramento 

do matrimónio. Esta catequese e a próxima serão dedicadas à diferença e à 

complementaridade entre o homem e a mulher, que estão no ápice da criação divina; 

depois, nas duas que se seguirão, serão abordados outros temas do Matrimónio. 

Comecemos com um breve comentário à primeira narração da criação, contida no Livro 

do Génesis. Ali lemos que Deus, depois de ter criado o universo e todos os seres vivos, criou 

a obra-prima, isto é o ser humano, e fê-lo à sua própria imagem: «Criou-o à imagem de 

Deus; criou-os varão e mulher» (Gn 1, 27), assim reza o Livro do Génesis. 

E como todos nós sabemos, a diferença sexual está presente em muitas formas de vida, 

na longa escala dos seres vivos. Mas unicamente no homem e na mulher ela tem em si a 

imagem e a semelhança de Deus: o texto bíblico repete-o três vezes, em dois versículos (26-

27): homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Isto diz-nos que não apenas o 

homem em si mesmo é imagem de Deus, não só a mulher em si mesma é imagem de Deus, 

mas também o homem e a mulher, como casal, são imagem de Deus. A diferença entre 

homem e mulher não é para a contraposição, nem para a subordinação, mas para a 

comunhão e a geração, sempre à imagem e semelhança de Deus. 

É a experiência que no-lo ensina: para se conhecer bem e crescer harmoniosamente, o 

ser humano tem necessidade da reciprocidade entre homem e mulher. Quando isto não se 

verifica, as consequências são evidentes. Somos feitos para nos ouvir e ajudar 

reciprocamente. Podemos dizer que sem o enriquecimento mútuo neste relacionamento — 

no pensamento e na acção, nos afectos e no trabalho, mas também na fé — os dois não 

conseguem nem sequer entender até ao fundo o que significa ser homem e mulher. 

A cultura moderna e contemporânea abriu novos espaços, outras liberdades e renovadas 

profundidades para o enriquecimento da compreensão desta diferença. Mas introduziu 

inclusive muitas dúvidas e um grande cepticismo. Por exemplo, pergunto-me se a chamada 

teoria do género não é também expressão de uma frustração e resignação, que visa cancelar 

a diferença sexual porque já não sabe confrontar-se com ela. Sim, corremos o risco de dar 

um passo atrás. Com efeito, a remoção da diferença é o problema, não a solução. Ao 

contrário, para resolver as suas problemáticas de relação, o homem e a mulher devem falar 

mais entre si, ouvir-se e conhecer-se mais, amar-se mais. Devem tratar-se com respeito e 

cooperar com amizade. Só com estas bases humanas, sustentadas pela graça de Deus, é 

possível programar a união matrimonial e familiar para a vida inteira. O vínculo 

matrimonial e familiar é algo sério, e para todos, não apenas para os crentes. Gostaria de 
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exortar os intelectuais a não desertar este tema, como se fosse secundário para o 

compromisso a favor de uma sociedade mais livre e mais justa. 

Deus confiou a terra à aliança do homem e da mulher: a sua falência torna árido o 

mundo dos afectos e ofusca o céu da esperança. Os sinais já são preocupantes, como 

podemos ver. Gostaria de indicar, entre muitos, dois pontos que na minha opinião devem 

comprometer-nos com maior urgência. 

Primeiro. É indubitável que devemos fazer muito mais a favor da mulher, se quisermos 

dar nova força à reciprocidade entre homens e mulheres. Com efeito, é necessário que a 

mulher não seja só mais ouvida, mas que a sua voz tenha um peso real, uma autoridade 

reconhecida tanto na sociedade como na Igreja. O próprio modo como Jesus considerava a 

mulher num contexto menos favorável que o nosso, porque naquela época a mulher ocupava 

realmente o segundo lugar, e Jesus considerou-a de uma maneira que lança uma luz 

poderosa, que ilumina um caminho que vai longe, do qual percorrermos apenas um breve 

trecho. Ainda não entendemos em profundidade aquilo que nos pode proporcionar o génio 

feminino, o que a mulher pode oferecer à sociedade e também a nós: a mulher sabe ver tudo 

com outros olhos, que completam o pensamento dos homens. Trata-se de uma senda que 

devemos percorrer com mais criatividade e audácia. 

Uma segunda reflexão diz respeito ao tema do homem e da mulher criados à imagem de 

Deus. Pergunto-me se a crise de confiança colectiva em Deus, que nos causa tantos males, 

nos faz adoecer de resignação à incredulidade e ao cinismo, não esteja também relacionada 

com a crise da aliança entre homem e mulher. Com efeito, a narração bíblica, com o grande 

afresco simbólico no paraíso terrestre e o pecado original, diz-nos precisamente que a 

comunhão com Deus se reflecte na comunhão do casal humano e a perda da confiança no 

Pai celeste gera divisão e conflito entre homem e mulher. 

Eis a grande responsabilidade da Igreja, de todos os crentes, e antes de tudo das famílias 

crentes, para redescobrir a beleza do desígnio criador que inscreve a imagem de Deus 

também na aliança entre o homem e a mulher. A terra enche-se de harmonia e de confiança 

quando a aliança entre homem e mulher é vivida no bem. E se o homem e a mulher a 

procuram juntos entre si e com Deus, sem dúvida encontram-na. Jesus encoraja-nos 

explicitamente ao testemunho desta beleza que é a imagem de Deus. 

 

 

 

Audiência geral 

 22 de Abril de 2015 

 

Prezados irmãos e irmãs! 

Na precedente catequese sobre a família, meditei sobre a primeira narração da criação 

do ser humano, no primeiro capítulo do Génesis, onde está escrito: «Deus criou o homem à 

sua imagem, à sua imagem Deus criou-os; criou-os varão e mulher» (1, 27). 

Hoje gostaria de completar a reflexão com a segunda narração, que encontramos no 

capítulo 2. Ali lemos que o Senhor, depois de ter criado o céu e a terra, «plasmou, pois, o 
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homem do barro da terra, soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se 

um ser vivo» (2, 7). É o ápice da criação. Mas falta algo: em seguida, Deus coloca o homem 

num lindo jardim, para que o cultive e preserve (cf. 2, 15). 

O Espírito Santo, que inspirou a Bíblia inteira, sugere por um momento a imagem do 

homem só — falta-lhe algo — sem a mulher. E sugere o pensamento de Deus, quase o 

sentimento de Deus que o vê, que observa Adão sozinho no jardim: é livre, é senhor... mas 

está sozinho. E Deus vê que isto «não é bom»: é como uma falta de comunhão, falta-lhe uma 

comunhão, há uma falta de plenitude. «Não é bom» — diz Deus — e acrescenta: «quero 

oferecer-lhe uma ajuda que lhe seja adequada» (2, 18). 

Então, Deus apresenta ao homem todos os animais; o homem dá um nome a cada um 

deles — e esta é outra imagem do senhorio do homem sobre a criação — mas em nenhum 

animal encontra alguém semelhante a si mesmo. O homem continua sozinho. Quando, 

finalmente, Deus apresenta a mulher, o homem reconhece exultante que aquela criatura — e 

somente aquela — faz parte dele: «osso dos meus ossos, carne da minha carne» (2, 23). 

Finalmente há um reflexo, uma reciprocidade. Quando uma pessoa — trata-se de um 

exemplo para compreender bem isto — quer dar a mão à outra, deve tê-la diante de si: se 

alguém dá a mão, mas não há ninguém à sua frente, a mão permanece ali... falta-lhe a 

reciprocidade. Assim era o homem, pois faltava-lhe algo para alcançar a sua plenitude, 

faltava-lhe a reciprocidade. A mulher não é uma «réplica» do homem; ela deriva 

directamente do gesto criador de Deus. A imagem da «costela» não exprime de modo algum 

uma inferioridade ou subordinação mas, pelo contrário, que o homem e a mulher são da 

mesma substância, são complementares, e que também possuem esta reciprocidade. E a 

constatação de que — ainda na parábola — Deus plasma a mulher enquanto o homem 

dorme ressalta precisamente que ela não é de modo algum uma criatura do homem, mas de 

Deus. E sugere também algo mais: para encontrar a mulher — e, podemos dizer, para 

encontrar o amor na mulher — o homem deve primeiro sonhá-la e depois encontrá-la. 

A confiança que Deus tem no homem e na mulher, aos quais confia a terra, é generosa, 

directa e completa. Confia neles. No entanto, eis que o maligno introduz na sua mente a 

suspeita, a incredulidade e a desconfiança. Enfim, chega a desobediência ao mandamento 

que os salvaguardava. Eles caem naquele delírio de omnipotência que polui tudo e destrói a 

harmonia. Também nós o sentimos dentro de nós muitas vezes, todos! 

O pecado gera desconfiança e divisão entre o homem e a mulher. A sua relação será 

ameaçada por mil formas de prevaricação e de subjugação, de sedução enganadora e de 

prepotência humilhante, até às mais dramáticas e violentas. A história tem em si os vestígios 

disto. Pensemos, por exemplo, nos excessos negativos das culturas patriarcais. Pensemos 

nas múltiplas formas de machismo, quando a mulher era considerada de segunda classe. 

Pensemos na instrumentalização e comercialização do corpo feminino na cultura mediática 

contemporânea. Mas pensemos inclusive na recente epidemia de desconfiança, de 

cepticismo e até de hostilidade, que se propaga na nossa cultura — de maneira particular, a 

partir de uma compreensível desconfiança das mulheres — a propósito de uma aliança entre 

o homem e a mulher, que seja capaz de aperfeiçoar a intimidade da comunhão e, ao mesmo 

tempo, de salvaguardar a dignidade da diferença. 

Se não encontrarmos um sobressalto de simpatia por esta aliança, capaz de proteger as 

novas gerações contra a desconfiança e a indiferença, os filhos virão ao mundo cada vez 

mais desenraizados da mesma, desde o ventre materno. A desvalorização social da aliança 
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estável e generativa do homem e da mulher é sem dúvida uma perda para todos. Devemos 

restituir a honra ao matrimónio e à família! A Bíblia diz algo muito bonito: o homem 

encontra a mulher; eles encontram-se e o homem deve deixar algo para a encontrar 

plenamente. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe para ir ao encontro da mulher. 

É bonito! Isto significa começar a percorrer um novo caminho. O homem é todo para a 

mulher, e a mulher é inteiramente para o homem. 

Por conseguinte, a preservação desta aliança entre o homem e a mulher, embora sejam 

pecadores e feridos, estejam confundidos e humilhados, desanimados e incertos, é para nós 

crentes uma vocação exigente e cheia de paixão nas condições de hoje. A mesma narração da 

criação e do pecado, na sua conclusão, confia-nos um ícone muito bonito: «O Senhor Deus 

fez vestes de pele para Adão e para a sua mulher, e vestiu-os» (Gn 3, 21). Trata-se de uma 

imagem de ternura em relação àquele casal de pecadores, que nos deixa boquiabertos: a 

ternura de Deus pelo homem e pela mulher! É uma imagem de guarda paternal do casal 

humano. É o próprio Deus quem cuida e salvaguarda a sua obra-prima! 

 

 

 

Voltar ao índice 
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MATRIMÓNIO 

Audiência geral 

 29 de Abril de 2015 

 

Prezados irmãos e irmãs, bom dia! 

Depois de ter considerado as duas narrações do Livro do Génesis, agora a nossa reflexão 

acerca do desígnio originário de Deus sobre o casal homem-mulher dirige-se directamente 

a Jesus. 

No início do seu Evangelho, o evangelista João narra o episódio das bodas de Caná, nas 

quais estavam presentes a Virgem Maria e Jesus, com os seus primeiros discípulos (cf. Jo 2, 

1-11). Jesus não só participou naquele matrimónio, mas «salvou a festa» com o milagre do 

vinho! Portanto, Ele realizou o primeiro dos seus sinais prodigiosos, com o qual revela a sua 

glória, no contexto de um casamento, e foi um gesto de grande simpatia por aquela família 

nascente, solicitado pelos cuidados maternos de Maria. Isto faz-nos recordar o livro do 

Génesis, quando Deus conclui a obra de criação e faz a sua obra-prima; a sua obra-prima é o 

homem e a mulher. E aqui Jesus começa os seus milagres, precisamente com esta obra-

prima, num casamento, numa festa de núpcias: um homem e uma mulher. Assim, ensina 

que a obra-prima da sociedade é a família: o homem e a mulher que se amam. Esta é a obra-

prima! 

Desde a época das bodas de Caná muitas coisas mudaram, mas aquele «sinal» de Cristo 

contém uma mensagem sempre válida. 

Hoje não parece fácil falar do matrimónio como de uma festa que se renova no tempo, 

nas várias fases da vida inteira dos cônjuges. É uma realidade que as pessoas se casam cada 

vez menos; é real: os jovens não querem casar. Por outro lado, em muitos países aumenta o 

número de separações, e diminui o número de filhos. A dificuldade de permanecer unidos — 

quer como casal, quer como família — leva a interromper os vínculos com frequência e 

rapidez cada vez maiores, e são precisamente os filhos os primeiros a sofrer as 

consequências. Mas devemos pensar nisto, as primeiras vítimas, as vítimas mais 

importantes, as vítimas que mais padecem numa separação são os filhos. Se alguém 

experimenta desde a infância que o matrimónio é um vínculo «temporário», 

inconscientemente para esta pessoa será assim. Com efeito, muitos jovens são impelidos a 

renunciar ao próprio programa de um vínculo irrevogável e de uma família duradoura. Acho 

que devemos meditar com grande seriedade sobre o motivo pelo qual tantos jovens «não 

estão dispostos» a casar. Existe uma cultura do provisório... tudo é provisório, parece que 

não existe algo definitivo. 

Uma das preocupações que sobressaem nos dias de hoje é a dos jovens que não querem 

casar: por que razão os jovens não se casam? Por que motivo, muitas vezes, preferem uma 

convivência, «com uma responsabilidade limitada»? Por que muitos — inclusive entre os 

baptizados — têm pouca confiança no matrimónio e na família? É importante procurarmos 
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compreender, se quisermos que os jovens encontrem o caminho recto para seguir. Por que 

razão não têm confiança na família? 

As dificuldades não são apenas de natureza económica, embora elas sejam 

verdadeiramente sérias. Muitos julgam que a mudança ocorrida nestas últimas décadas foi 

causada pela emancipação da mulher. Mas nem sequer este argumento é válido, é falso, não 

é verdade! Trata-se de uma forma de machismo, que quer sempre dominar a mulher. Nós 

fazemos a má figura que fez Adão, quando Deus lhe disse: «Por que motivo comeste o fruto 

da árvore? », e ele retorquiu: «Foi a mulher que mo deu». E a culpa é da mulher. Coitada da 

mulher! Devemos defender as mulheres! Na realidade, quase todos os homens e mulheres 

gostariam de ter uma segurança afectiva estável, um matrimónio sólido e uma família feliz. 

A família ocupa o primeiro lugar em todos os índices de agradabilidade entre os jovens; 

contudo, pelo receio de errar, muitos nem sequer desejam pensar nisto; não obstante sejam 

cristãos, não pensam no matrimónio sacramental, sinal singular e irrepetível da aliança, que 

se torna testemunho de fé. Talvez precisamente este medo de fracassar seja o maior 

obstáculo para receber a palavra de Cristo, que promete a sua graça à união conjugal e à 

família. 

O testemunho mais persuasivo da bênção do matrimónio cristão é a vida boa dos 

esposos cristãos e da família. Não há modo melhor para transmitir a beleza do Sacramento! 

O matrimónio consagrado por Deus preserva o vínculo entre o homem e a mulher que Deus 

abençoou desde a criação do mundo; e é manancial de paz e de bem para toda a vida 

conjugal e familiar. Por exemplo, nos primeiros tempos do Cristianismo, esta grande 

dignidade do vínculo entre o homem e a mulher debelou um abuso então considerado 

totalmente normal, ou seja, o direito que os maridos tinham de repudiar as esposas, até 

pelos motivos mais pretensiosos e humilhantes. O Evangelho da família, o Evangelho que 

anuncia precisamente este Sacramento derrotou a cultura do repúdio habitual. 

Hoje, a semente cristã da igualdade radical entre os cônjuges deve dar novos frutos. O 

testemunho da dignidade social do matrimónio tornar-se-á persuasivo precisamente deste 

modo, pela via do testemunho que atrai, pela senda da reciprocidade e da 

complementaridade entre si. 

Por isso, como cristãos, devemos tornar-nos mais exigentes a este propósito. Por 

exemplo: defender com determinação o direito à igual remuneração por um trabalho igual; 

por que razão se dá por certo que as mulheres devem ganhar menos do que os homens? 

Não! Têm os mesmos direitos! A desigualdade é um puro escândalo! Ao mesmo tempo, é 

preciso reconhecer como riqueza sempre válida a maternidade das mulheres e a paternidade 

dos homens, sobretudo em benefício dos filhos. De igual modo, hoje em dia a virtude da 

hospitalidade das famílias cristãs tem uma importância crucial, especialmente em situações 

de pobreza, de degradação e de violência familiar. 

Caros irmãos e irmãs, não tenhamos medo de convidar Jesus para as bodas, de o 

convidar para vir à nossa casa, a fim de permanecer ao nosso lado e preservar a família. E 

não tenhamos receio de convidar também a sua Mãe Maria! Quando se casam «no Senhor», 

os cristãos são transformados num sinal eficaz do amor de Deus. Os cristãos não se casam 

exclusivamente para si mesmos: casam no Senhor, a favor de toda a comunidade, da 

sociedade inteira. 

Também na próxima catequese falarei sobre esta bonita vocação do matrimónio cristão. 
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Audiência geral 

 6 de Maio de 2015 

 

Queridos irmãos e irmãs, bom dia! 

No nosso caminho de catequeses acerca da família, hoje meditaremos directamente 

sobre a beleza do matrimónio cristão. Não se trata de uma simples cerimónia que se 

faz na igreja, com flores, o vestido, as fotografias... O matrimónio cristão é um sacramento 

que tem lugar na Igreja, e que também faz a Igreja, dando início a uma nova comunidade 

familiar. 

É quanto resume o Apóstolo Paulo na sua célebre expressão: «Este mistério é grande; 

digo-o com referência a Cristo e à Igreja» (Ef 5, 32). Inspirado pelo Espírito Santo, Paulo 

afirma que o amor entre os cônjuges é imagem do amor entre Cristo e a Igreja. Uma 

dignidade impensável! Mas na realidade ela está inscrita no desígnio criador de Deus e, com 

a graça de Cristo, foram inúmeros os casais cristãos que a realizaram, não obstante os seus 

limites e pecados! 

Falando sobre a nova vida em Cristo, são Paulo afirma que os cristãos — todos — são 

chamados a amar-se como Cristo os amou, ou seja, a «submeter-se uns aos outros» (Ef 5, 

21), que significa pôr-se ao serviço uns dos outros. E aqui ele introduz a analogia entre o 

casal marido-esposa e Cristo-Igreja. É claro que se trata de uma analogia imperfeita, mas 

devemos entender o seu sentido espiritual, que é deveras excelso e revolucionário, e ao 

mesmo templo simples, ao alcance de cada homem e mulher que confia na graça de Deus. 

O marido — diz Paulo — deve amar a esposa «como ao seu próprio corpo» (Ef 5, 28); 

amá-la como Cristo «amou a Igreja e se entregou por ela» (v. 25). Mas vós maridos, que 

estais aqui presentes, compreendeis isto? Amar a vossa esposa como Cristo ama a Igreja? 

Não se trata de uma brincadeira, mas de algo sério! O efeito deste radicalismo da dedicação 

exigida do homem, para o amor e a dignidade da mulher, segundo o exemplo de Cristo, deve 

ter sido enorme, na própria comunidade cristã! 

Esta semente da novidade evangélica, que restabelece a reciprocidade originária da 

dedicação e do respeito, amadureceu lentamente na história, mas no fim prevaleceu. 

O sacramento do matrimónio é um grande acto de fé e de amor: dá testemunho da 

coragem de acreditar na beleza do gesto criador de Deus e de viver aquele amor que impele 

a ir sempre além, além de nós mesmos e da própria família. A vocação cristã para amar de 

modo incondicional e incomensurável é, com a graça de Cristo, quanto está também na base 

do livre consenso que constitui o matrimónio. 

A própria Igreja é plenamente partícipe na história de cada matrimónio cristão: ela 

edifica-se com os seus sucessos e padece com os seus fracassos. Mas devemos interrogar-

nos com seriedade: nós mesmos aceitamos até ao fundo, como crentes e como pastores, 

também este vínculo indissolúvel da história de Cristo e da Igreja com a história do 

matrimónio e da família humana? Estamos dispostos a assumir seriamente esta 
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responsabilidade, ou seja, que cada matrimónio percorra o caminho do amor que Cristo tem 

pela Igreja? Isto é grandioso! 

Nesta profundidade do mistério da criação, reconhecido e restabelecido na sua pureza, 

abre-se um segundo grande horizonte que caracteriza o sacramento do matrimónio. A 

decisão de «desposar no Senhor» contém inclusive uma dimensão missionária, que significa 

ter no coração a disponibilidade a ser porta-voz da Bênção de Deus e da graça do 

Senhor para todos. Com efeito,enquanto esposos, os cônjuges cristãos participam na missão 

da Igreja. É preciso ter coragem para isto! Por isso, quando saúdo os recém-casados, digo: 

«Eis os intrépidos!», porque é necessário ter coragem para se amar do modo como Cristo 

ama a Igreja. 

A celebração do sacramento não pode excluir esta co-responsabilidade da vida familiar, 

em relação à grande missão de amor da Igreja. É assim que a vida da Igreja se enriquece 

todas as vezes com a beleza desta aliança esponsal, do mesmo modo como se depaupera 

cada vez que ela é desfigurada. Para oferecer a todos os dons da fé, do amor e da esperança, 

a Igreja precisa também da corajosa fidelidade dos esposos à graça do seu sacramento! O 

povo de Deus tem necessidade do seu caminho quotidiano na fé, no amor e na esperança, 

com todas as alegrias e dificuldades que este caminho comporta num matrimónio e numa 

família. 

Assim, a rota é marcada para sempre, trata-se da rota do amor: ama-se como Deus ama, 

para sempre! Cristo não cessa de cuidar da Igreja: ama-a sempre, preserva-a sempre, como 

a si mesmo. Cristo não deixa de eliminar o semblante humano as manchas e as rugas de 

todos os tipos. É comovedora e muito bonita esta irradiação da força e da ternura de Deus, 

que se transmite de casal para casal, de família para família. São Paulo tem razão: trata-se 

mesmo de um «mistério grandioso»! Homens e mulheres, suficientemente intrépidos para 

levar este tesouro nos «vasos de barro» da nossa humanidade — homens e mulheres tão 

corajosos! — constituem um recurso essencial para a Igreja e também para o mundo inteiro. 

Deus os abençoe mil vezes por isto! 
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AS TRÊS PALAVRAS 

Audiência geral 

 13 de Maio de 2015 

 

Caros irmãos e irmãs, bom dia! 

A catequese de hoje é como a porta de entrada de uma série de reflexões sobre a vida da 

família, a sua vida real, com os seus tempos e acontecimentos. Sobre esta porta de entrada 

estão escritas três palavras, que já mencionei várias vezes na praça. Elas são: «com licença», 

«obrigado», «desculpa». Estas palavras realmente abrem o caminho para viver bem na 

família, para viver em paz. Trata-se de palavras simples, mas não tão fáceis de pôr em 

prática! Elas encerram em si uma grande força: o vigor de proteger o lar, até no meio de 

inúmeras dificuldades e provações; ao contrário, a sua falta gradualmente abre fendas que 

até o podem fazer ruir. 

Em geral, para nós elas são as palavras da «boa educação». Pois bem, uma pessoa bem 

educada pede licença, diz obrigado ou pede desculpa quando se engana. Mas a boa educação 

é muito importante! Um grande bispo, são Francisco de Sales, costumava dizer que «a boa 

educação já é meia santidade». Mas atenção, na história conhecemos também um 

formalismo das boas maneiras que pode tornar-se uma máscara que oculta a aridez do 

espírito e o desinteresse em relação ao próximo. Costuma-se dizer: «Por detrás de tantas 

boas maneiras escondem-se maus hábitos». Nem sequer a religião está imune deste risco, 

que leva a observância formal a decair na mundanidade espiritual. O diabo que tenta Jesus 

ostenta boas maneiras — é mesmo um senhor, um cavalheiro — e até cita as Sagradas 

Escrituras, parece um teólogo. O seu estilo parece correcto, mas tem a intenção de desviar 

da verdade do amor de Deus. Quanto a nós, entendemos a boa educação nos seus termos 

autênticos, onde o estilo das boas relações está solidamente arraigado no amor pelo bem e 

no respeito pelo próximo. A família vive desta delicadeza do bem-querer. 

Vejamos: a primeira palavra é «com licença». Quando nos preocupamos em pedir 

gentilmente até aquilo que talvez julguemos que podemos pretender, construímos um 

verdadeiro baluarte para o espírito da convivência matrimonial e familiar. Entrar na vida do 

outro, mesmo quando faz parte da nossa existência, exige a delicadeza de uma atitude não 

invasiva, que renova a confiança e o respeito. Em síntese, a confidência não autoriza a 

presumir tudo. E quanto mais íntimo e profundo for o amor, tanto mais exigirá o respeito 

pela liberdade e a capacidade de esperar que o outro abra a porta do seu coração. A este 

propósito, recordemos aquela palavra de Jesus no livro do Apocalipse: «Eis que estou à 

porta e bato: se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei na sua casa e 

cearemos, eu com ele e ele comigo» (3, 20). Até o Senhor pede licença para entrar! Não o 

esqueçamos! Antes de fazer algo em família: «Com licença, posso fazer isto? Queres que eu 

faça assim?». Uma linguagem bem educada, mas cheia de amor. E isto faz bem às famílias. 

A segunda palavra é «obrigado». Certas vezes pensamos espontaneamente que estamos 

a tornar-nos uma civilização malcriada, de palavrões, como se eles fossem um sinal de 
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emancipação. Ouvimo-las com frequência, inclusive publicamente. A gentileza e a 

capacidade de agradecer são vistas como um sinal de debilidade, e às vezes até chegam a 

suscitar desconfiança. Esta tendência deve ser evitada no próprio coração da família. 

Devemos tornar-nos intransigentes sobre a educação para a gratidão e o reconhecimento: a 

dignidade da pessoa e a justiça social passam ambas por aqui. Se a vida familiar ignorar este 

estilo, também a vida social o perderá. Além disso, para o crente a gratidão encontra-se no 

próprio cerne da fé: o cristão que não sabe agradecer é alguém que se esqueceu da língua de 

Deus. E isto é feio! Recordemos a pergunta de Jesus, quando curou dez leprosos e só um 

deles voltou para dar graças (cf. Lc 17, 18). Certa vez ouvi uma pessoa idosa, muito sábia, 

boa e simples, mas dotada da sabedoria da piedade e da vida, que dizia: «A gratidão é uma 

planta que só cresce na terra de almas nobres». Esta nobreza de alma, esta graça de Deus na 

alma impele-nos a dizer obrigado à gratidão. É a flor de uma alma nobre. E isto é bonito! 

A terceira palavra é «desculpa». Certamente, é uma palavra difícil, e no entanto é 

deveras necessária. Quando ela falta, pequenas fendas alargam-se — mesmo sem querer — 

até se tornar fossos profundos. Não é sem motivo que na prece ensinada por Jesus, o «Pai-

Nosso», que resume todas as questões essenciais para a nossa vida, encontramos esta 

expressão: «Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem 

ofendido» (Mt 6, 12). Reconhecer que erramos e desejar restituir o que tiramos — respeito, 

sinceridade, amor — torna-nos dignos do perdão. É assim que se impede a infecção. Se não 

soubermos pedir desculpa, quer dizer que também não seremos capazes de perdoar. No lar 

onde as pessoas não pedem desculpa começa a faltar o ar, e a água estagna-se. Muitas 

feridas dos afectos, muitas dilacerações nas famílias começam com a perda deste vocábulo 

precioso: «Desculpa». Na vida matrimonial muitas vezes há desacordos... e chegam a «voar 

pratos», mas dou-vos um conselho: nunca termineis o dia sem fazer as pazes. Ouvi bem: 

esposa e esposo, brigastes? Filhos e pais, entrastes em forte desacordo? Não está bem, mas o 

problema não é este. O problema é quando este sentimento persiste inclusive no dia 

seguinte. Por isso, se brigastes, nunca termineis o dia sem fazer as pazes em família. E como 

devo fazer as pazes? Ajoelhar-me? Não! A harmonia familiar restabelece-se só com um 

pequeno gesto, com uma coisinha. É suficiente uma carícia, sem palavras. Mas nunca 

permitais que o dia em família termine sem fazer as pazes. Entendestes isto? Não é fácil, 

mas é preciso agir deste modo. Assim a vida será mais bonita. 

Estas três palavras-chave da família são simples, e num primeiro momento talvez nos 

façam sorrir. Mas quando as esquecemos, deixa de haver motivos para sorrir, não é 

verdade? Talvez a nossa educação as ignore demais. O Senhor nos ajude a repô-las no lugar 

que lhes cabe no nosso coração, no nosso lar e na nossa convivência civil. 

E agora convido-vos a repetir todos juntos estas três palavras: «com licença», 

«obrigado», «desculpa». Todos juntos (praça) «com licença», «obrigado», «desculpa». São 

as três palavras para entrar no amor da família, para que ela vá em frente e permaneça tal. 

Depois, repitamos aqueles conselhos que eu dei, todos juntos: nunca termineis o dia sem 

fazer as pazes. Todos: (praça): nunca termineis o dia sem fazer as pazes. Obrigado! 
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EDUCAÇÃO 

Audiência geral 

 20 de Maio de 2015 

 

Estimados irmãos e irmãs, hoje quero dar-vos as boas-vindas porque vi entre vós 

numerosas famílias: bom dia a todas as famílias! 

Continuemos a meditar sobre a família. Hoje ponderaremos acerca de uma característica 

essencial da família, ou seja, a sua vocação natural para educar os filhos a fim de que 

cresçam na responsabilidade por si mesmos e pelo próximo. O que ouvimos do apóstolo 

Paulo, no início, e muito bonito: «Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto 

agrada ao Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não desanimem» (Cl 3, 

20-21) . Trata-se de uma regra sábia: o filho que é educado a ouvir e a obedecer aos pais, os 

quais não devem mandar de uma maneira inoportuna, para não desencorajar os filhos. Com 

efeito, os filhos devem crescer passo a passo, sem desanimar. Se vós, pais, dizeis aos vossos 

filhos: «Subamos por esta escada» e pegais na sua mão, ajudando-os a subir passo a passo, 

as coisas correrão bem. Mas se vós dizeis: «Sobe!» — «Mas não consigo» — «Vai!», isto 

chama-se exasperar os filhos, pedindo-lhes aquilo que eles não são capazes de fazer. Por 

isso, a relação entre pais e filhos deve ser sábia, profundamente equilibrada. Filhos, 

obedecei aos vossos pais, porque isto agrada a Deus. E vós, pais, não exaspereis os vossos 

filhos, pedindo-lhes coisas que eles não conseguem fazer. É preciso agir assim, para que os 

filhos cresçam na responsabilidade por si mesmos e pelo próximo. 

Poderia parecer uma constatação óbvia, e no entanto também na nossa época não faltam 

problemas. É difícil educar para os pais que se encontram com os filhos só à noite, quando 

voltam para casa do trabalho cansados. Aqueles que têm a sorte de dispor de um trabalho! É 

ainda mais difícil para os pais separados, sob o peso desta sua condição: coitados, 

enfrentaram dificuldades, separaram-se e muitas vezes o filho é tomado como refém; o pai 

fala-lhe mal da mãe, a mãe fala-lhe mal do pai, e assim ferem-se tanto. Mas aos pais 

separados digo: nunca tomeis o filhos como refém! Separastes-vos devido a muitas 

dificuldades e motivos, a vida deu-vos esta provação, mas os filhos não devem carregar o 

fardo desta separação, que eles não sejam usados como reféns contra o outro cônjuge, mas 

cresçam ouvindo a mãe falar bem do pai, embora já não estejam juntos, e o pai falar bem da 

mãe. Para os pais separados, isto é muito importante e deveras difícil, mas podem fazê-lo. 

Mas sobretudo uma pergunta: como educar? Que tradição temos hoje para transmitir 

aos nossos filhos? 

Intelectuais «críticos» de todos os tipos silenciaram os pais de mil maneiras, para 

defender as jovens gerações contra os danos — verdadeiros ou presumíveis — da educação 

familiar. A família foi acusada, entre outros, de autoritarismo, favoritismo, conformismo e 

repressão afectiva que gera conflitos. 

Com efeito, abriu-se uma ruptura entre família e sociedade, entre família e escola; hoje o 

pacto educativo interrompeu-se; e assim, a aliança educativa da sociedade com a família 
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entrou em crise, porque foi minada a confiança recíproca. Os sintomas são numerosos. Por 

exemplo, na escola comprometeram-se as relações entre os pais e os professores. Às vezes 

existem tensões e desconfiança mútua; e naturalmente as consequências recaem sobre os 

filhos. Por outro lado, multiplicaram-se os chamados «peritos», que passaram a ocupar o 

papel dos pais até nos aspectos mais íntimos da educação. Sobre a vida afectiva, a 

personalidade e o desenvolvimento, sobre os direitos e os deveres, os «peritos» sabem tudo: 

finalidades, motivações, técnicas. E os pais só devem ouvir, aprender a adaptar-se. Privados 

da sua função, tornam-se muitas vezes excessivamente apreensivos e possessivos em relação 

aos seus filhos, a ponto de nunca os corrigir: «Tu não podes corrigir o teu filho!». Tendem a 

confiá-los cada vez mais aos «peritos», até nos aspectos mais delicados e pessoais da sua 

vida, pondo-se de parte sozinhos; e assim, hoje, os pais correm o risco de se auto-excluir da 

vida dos próprios filhos. E isto é gravíssimo! Hoje existem casos deste tipo. Não digo que 

acontece sempre, mas existem. Na escola, a professora repreende a criança e manda uma 

nota aos pais. Recordo-me de uma anedota pessoal. Certa vez, quando estava na quarta 

classe, eu disse uma palavra feia à professora e ela, uma mulher boa, mandou chamar a 

minha mãe. No dia seguinte ela veio, falaram entre elas e depois chamaram-me. Diante da 

professora, a minha mãe explicou-me que aquilo que eu tinha feito era feio, algo que não se 

devia fazer; mas a minha mãe fê-lo com muita delicadeza, dizendo-me que devia pedir 

desculpa à professora à sua frente. Fi-lo e depois senti-me feliz e disse: a história acabou 

bem! Mas aquele era o primeiro capítulo! Quando voltei para casa, teve início o segundo... 

Imaginai hoje, se a professora faz algo assim; no dia seguinte encontra os pais ou um deles a 

repreendê-la, porque os «peritos» dizem que as crianças não devem ser repreendidas 

assim... A situação mudou! Portanto, os pais não devem auto-excluir-se da educação dos 

filhos. 

É evidente que esta organização não é boa: não é harmoniosa, nem dialógica, e em vez de 

favorecer a colaboração entre a família e as demais agências educativas, as escolas, os 

ginásios... contrapõe-nas. 

Como pudemos chegar a este ponto? Não há dúvida de que os pais, ou melhor certos 

modelos educativos do passado, tinham alguns limites, não há dúvida! Mas também é 

verdade que alguns erros só os pais são autorizados a fazê-los, porque podem compensá-los 

de um modo que é impossível a qualquer outra pessoa. Por outro lado, como bem sabemos, 

a vida tornou-se avara de tempo para falar, meditar, confrontar-se. Muitos pais são 

«raptados» pelo trabalho — o pai e a mãe devem trabalhar — e por outras preocupações, 

confusos pelas novas exigências dos filhos e pela complexidade da vida moderna — que é 

assim, devemos aceitá-la como é — e encontram-se como que paralisados pelo medo de 

errar. Mas o problema não é só falar. Aliás, um «dialogismo» superficial não leva a um 

encontro genuíno entre a mente e o coração. Ao contrário, perguntemo-nos: procuramos 

entender «onde» estão deveras os filhos no seu caminho? Sabemos onde realmente está a 

sua alma? E sobretudo: queremos sabê-lo? Estamos convictos de que eles, na realidade, não 

estão à espera de algo mais? 

As comunidades cristãs são chamadas a oferecer ajuda à missão educativa das famílias, e 

fazem-no principalmente à luz da Palavra de Deus. O apóstolo Paulo recorda a 

reciprocidade dos deveres entre pais e filhos: «Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, 

porque isto agrada ao Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não 

desanimem» (Cl 3, 20-21). Na base de tudo está o amor, a caridade que Deus nos concede, a 
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qual «não é arrogante, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda 

rancor... Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta» (1 Cor 13, 5-7). Até nas 

melhores famílias é preciso suportar-se uns aos outros, e é necessária tanta paciência para 

isto! Mas a vida é mesmo assim. A vida não se faz no laboratório, mas na realidade. O 

próprio Jesus passou através da educação familiar. 

Também neste caso, a graça do amor de Cristo cumpre aquilo que está inscrito na 

natureza humana. Quantos exemplos maravilhosos temos de pais cristãos cheios de 

sabedoria humana! Eles demonstram que a boa educação familiar é a coluna vertebral do 

humanismo. A sua propagação social constitui o recurso que permite compensar as lacunas, 

as feridas, os vazios de paternidade e maternidade que atingem os filhos menos felizardos. 

Esta irradiação pode fazer autênticos milagres. E na Igreja estes milagres acontecem todos 

os dias! 

Faço votos a fim de que o Senhor conceda às famílias cristãs a fé, a liberdade e a coragem 

necessários para a sua missão. Se a educação familiar resgatar o orgulho do seu 

protagonismo, os pais incertos e os filhos decepcionados serão grandemente beneficiados. 

Chegou a hora de os pais e as mães voltarem do seu exílio — porque se auto-exilaram da 

educação dos próprios filhos — e recuperarem a sua função educativa. Oremos para que o 

Senhor conceda aos pais esta graça: a de não se auto-exilarem da educação dos seus filhos. E 

isto só pode ser feito com amor, ternura e paciência. 
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NOIVADO 

Audiência geral 

 27 de Maio de 2015 

 

Amados irmãos e irmãs, bom dia! 

Prosseguindo estas catequeses sobre a família, gostaria de falar hoje do noivado. O 

noivado — percebe-se pela palavra — relaciona-se com a confiança, a confidência, a 

fiabilidade. Confidência com a vocação que Deus concede, porque o matrimónio é antes de 

tudo a descoberta de uma chamada de Deus. Certamente é positivo que os jovens hoje 

possam optar por casar com base num amor recíproco. Mas precisamente a liberdade do 

vínculo exige uma harmonia consciente da decisão, não só um simples entendimento da 

atracção ou do sentimento, de um momento, de um tempo breve... requer um caminho. 

Por outras palavras, o noivado é o tempo durante o qual os dois estão chamados a fazer 

um bom trabalho sobre o amor, um trabalho partícipe e partilhado, que vai em 

profundidade. Descobrimo-nos a pouco e pouco reciprocamente: ou seja, o homem 

«aprende» a mulher aprendendo esta mulher, a sua noiva; e a mulher «aprende» o homem 

aprendendo este homem, o seu noivo. Não subestimemos a importância desta 

aprendizagem: é um compromisso bom, e o próprio amor o exige, porque não é apenas uma 

felicidade despreocupada, uma emoção encantada... A narração bíblica fala da criação 

inteira como de um bom trabalho de amor de Deus; o livro do Génesis diz que «Deus viu o 

que fizera, e era coisa muito boa» (Gn 1, 31). Só no final, Deus «repousou». Desta imagem 

compreendemos que o amor de Deus, que deu origem ao mundo, não foi uma decisão 

extemporânea. Não! Foi um trabalho bom. O amor de Deus criou as condições concretas de 

uma aliança irrevogável, sólida, destinada a durar. 

A aliança de amor entre o homem e a mulher, aliança para a vida, não se improvisa, não 

se faz de um dia para outro. Não há o matrimónio rápido: é preciso trabalhar sobre o amor, 

é necessário caminhar. A aliança do amor do homem e da mulher aprende-se e aperfeiçoa-

se. Permiti que eu diga que é uma aliança artesanal. Fazer de duas vidas uma só, é quase um 

milagre, um milagre da liberdade e do coração, confiado à fé. Talvez devêssemos 

comprometer-nos mais neste ponto, porque as nossas «coordenadas sentimentais» 

entraram um pouco em confusão. Quem pretende tudo e imediatamente, depois também 

cede sobre tudo — e já — na primeira dificuldade (ou na primeira ocasião). Não há 

esperança para a confiança e a fidelidade da doação de si, se prevalece o hábito de consumir 

o amor como uma espécie de «integrador» do bem-estar psicofísico. Não é isto o amor! O 

noivado focaliza a vontade de preservar juntos algo que nunca deverá ser comprado ou 

vendido, atraiçoado ou abandonado, por muito aliciadora que seja a oferta. Mas também 

Deus, quando fala da aliança com o seu povo, algumas vezes fá-lo em termos de noivado. No 

Livro de Jeremias, ao falar ao povo que se tinha afastado d’Ele, recorda-lhe quando o povo 

era a «noiva» de Deus e diz assim: «Lembro-me da tua afeição quando eras jovem, de teu 

amor de noivado» (2, 2). E Deus fez este percurso de noivado; depois faz também uma 
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promessa: ouvimo-la no início da audiência, no Livro de Oseias: «Então te desposarei para 

sempre; desposar-te-ei conforme a justiça e o direito, com misericórdia e amor» (2, 21-22). 

É um longo caminho o que o Senhor faz com o seu povo neste percurso de noivado. No final 

Deus desposa o seu povo em Jesus Cristo: em Jesus desposa a Igreja. O Povo de Deus é a 

esposa de Jesus. Mas quanto caminho! E vós, italianos, na vossa literatura tendes uma obra-

prima sobre o noivado [Os Noivos]. É necessário que os jovens a conheçam, que a leiam; é 

uma obra-prima na qual se narra a história dos noivos que sofreram tanto, percorreram um 

caminho cheio de tantas dificuldades até chegar, no final, ao matrimónio. Não ponhais de 

parte esta obra-prima sobre o noivado que a literatura italiana ofereceu precisamente a vós. 

Ide em frente, lei-a e vereis a beleza, o sofrimento, mas também a fidelidade dos noivos. 

A Igreja, na sua sabedoria, conserva a distinção entre ser noivos e ser esposos — não é o 

mesmo — precisamente em vista da delicadeza e da profundidade desta verificação. 

Estejamos atentos a não desprezar com superficialidade este ensinamento sábio, que se 

nutre também da experiência do amor conjugal felizmente vivido. Os símbolos fortes do 

corpo possuem as chaves da alma: não podemos tratar os vínculos da carne com 

superficialidade, sem causar ao espírito alguma ferida perene (1 Cor 6, 15-20). 

Sem dúvida, a cultura e a sociedade de hoje tornaram-se bastante indiferentes à 

delicadeza e à seriedade desta passagem. E por outro lado, não se pode dizer que sejam 

generosas com os jovens que estão seriamente intencionados a constituir uma família e a ter 

filhos! Ao contrário, muitas vezes levantam numerosos impedimentos, mentais e práticos. O 

noivado é um percurso de vida que deve maturar como a fruta, é um caminho de maturação 

no amor, até ao momento que se torna matrimónio. 

Os cursos pré-matrimoniais são uma expressão especial da preparação. E nós vemos 

tantos casais, que talvez chegam ao curso um pouco contra a vontade, «Mas estes padres 

obrigam-nos a fazer um curso! Mas porquê? Nós sabemos!»... e vão contra a vontade. Mas 

depois ficam contentes e agradecem, porque com efeito encontraram ali a ocasião — muitas 

vezes única — para reflectir sobre a sua experiência em termos não banais. Sim, muitos 

casais estão juntos muito tempo, talvez até na intimidade, por vezes convivendo, mas não 

se conhecem deveras. Parece estranho, mas a experiência demonstra que é assim. Por isso 

deve ser reavaliado o noivado como tempo de conhecimento recíproco e de partilha de um 

projecto. O caminho de preparação para o matrimónio deve ser organizado nesta 

perspectiva, servindo-se também do testemunho simples mas intenso de casais cristãos. E 

apostando também aqui no essencial: a Bíblia, que deve ser redescoberta juntos, de modo 

consciente; a oração, na sua dimensão litúrgica, mas também na «oração doméstica», vivida 

em família, nos sacramentos, na vida sacramental — a Confissão... na qual o Senhor vem 

habitar nos noivos e os prepara para se acolherem deveras um ao outro «com a graça de 

Cristo»; e a fraternidade com os pobres, com os necessitados, que nos chamam à sobriedade 

e à partilha. Os noivos que se comprometem nisto crescem ambos e tudo isto leva a preparar 

uma boa celebração do Matrimónio de maneira diversa, não mundana mas cristã! Pensemos 

nestas palavras de Deus que ouvimos quando Ele fala ao seu povo como o noivo à noiva: 

«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» (Os 2, 21-22). 

Cada casal de noivos pense nisto e diga um ao outro: «Desposar-te-ei com fidelidade». 

Esperar aquele momento; é um momento, um percurso que vai em frente lentamente, mas é 
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um percurso de maturação. As etapas do caminho não devem ser queimadas. A maturação 

faz-se assim, passo a passo. 

O tempo do noivado pode tornar-se deveras um tempo de iniciação, no quê? Na 

surpresa! Na surpresa dos dons espirituais com os quais o Senhor, através da Igreja, 

enriquece o horizonte da nova família que se predispõe para viver na sua bênção. Agora 

convido-vos a rezar à Sagrada Família de Nazaré: Jesus, José e Maria. Rezai para que a 

família percorra este caminho de preparação; rezai pelos noivos. Peçamos a Nossa Senhora 

todos juntos uma Ave-Maria por todos os noivos, para que possam compreender a beleza 

deste caminho rumo ao Matrimónio Ave Maria.... E aos noivos que estão aqui na praça: 

«Bom percurso de noivado!». 
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FAMÍLIA E POBREZA 

Audiência geral 

 3 de Junho de 2015 

 

Queridos irmãos e irmãs, bom dia! 

Nas últimas quartas-feiras meditámos sobre a família e vamos em frente com este tema, 

com a reflexão sobre a família. E a partir de hoje as nossas catequeses abrem-se, com a 

reflexão, à consideração da vulnerabilidade de que a família é susceptível, nas condições de 

vida que a põem à prova. A família enfrenta tantos problemas que a põem à prova. 

Uma destas provas é a pobreza. Pensemos em tantas famílias que vivem nas periferias 

das megalópoles, mas também nas áreas rurais... Quanta miséria, quanta degradação! E 

depois, a alguns lugares, para agravar a situação, chega também a guerra. A guerra é sempre 

terrível. Além disso ela atinge sobretudo as populações civis, as famílias. A guerra é deveras 

a «mãe de todas as pobrezas», a guerra empobrece a família, uma grande predadora de 

vidas, de almas e dos afectos mais sagrados e queridos. 

Apesar de tudo isto, há tantas famílias pobres que procuram levar a sua vida diária com 

dignidade, muitas vezes confiando abertamente na bênção de Deus. Mas esta lição não deve 

justificar a nossa indiferença, antes, deveria aumentar a nossa vergonha pelo facto de haver 

tanta pobreza! É quase um milagre que, até na pobreza, a família continue a formar-se, e até 

a conservar — como pode — a humanidade especial dos seus vínculos. Este facto irrita 

aqueles planificadores do bem-estar que consideram os afectos, a geração, os vínculos 

familiares, uma variável secundária da qualidade de vida. Não percebem nada! Ao contrário, 

deveríamos ajoelhar-nos diante destas famílias, que são uma verdadeira escola de 

humanidade que salva as sociedades da barbárie. 

Com efeito, o que nos resta se cedermos à chantagem de César e Mamona, da violência e 

do dinheiro, e renunciarmos também aos afectos familiares? Uma nova ética civil só chegará 

quando os responsáveis da vida pública reorganizarem o vínculo social a partir da luta à 

espiral perversa entre família e pobreza, que nos leva ao abismo. 

A economia hodierna especializou-se muitas vezes no usufruto do bem-estar individual, 

mas pratica amplamente a exploração dos vínculos familiares. Trata-se de uma contradição 

grave! Naturalmente, o imenso trabalho da família não é calculado nos balanços! Com 

efeito, a economia e a política são avarentas de reconhecimentos a este propósito. Contudo, 

a formação interior da pessoa e a circulação social dos afectos têm precisamente ali o seu 

pilar. Se for tirado, desmorona tudo. 

Não está em questão só o pão. Falamos de trabalho, falamos de instrução, falamos de 

saúde. É importante compreender bem isto. Ficamos sempre muito comovidos quando 

vemos imagens de crianças desnutridas e doentes em muitas partes do mundo que nos são 

mostradas. Ao mesmo tempo, comove-nos muito também o olhar flamejante de muitas 

crianças, privadas de tudo, que estão em escolas feitas de nada, quando mostram com 

orgulho o seu lápis e caderno. E como olham com amor para o seu professor ou professora! 
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Verdadeiramente, as crianças sabem que o homem não vive só de pão! Também de afecto 

familiar; quando há a miséria as crianças sofrem, porque querem o amor, os vínculos 

familiares. 

Nós cristãos deveríamos estar cada vez mais próximos das famílias que a pobreza põe à 

prova. Considerai, todos vós conheceis alguém: pai sem trabalho, mãe desempregada... e a 

família sofre, os vínculos debilitam-se. Isto é mau. Com efeito, a miséria social atinge a 

família e por vezes destrói-a. A falta ou a perda do trabalho, ou a sua grande precariedade, 

incidem em grande medida sobre a vida familiar, põem à dura prova as relações. As 

condições de vida nos bairros mais desfavorecidos, com problemas de habitação e de 

transporte, assim como a redução dos serviços sociais, de saúde e escolares, causam 

ulteriores dificuldades. A estes factores materiais acrescenta-se o dano provocado à família 

por pseudomodelos, difundidos pelos mass media baseados no consumismo e no culto da 

aparência, que influenciam as camadas sociais mais pobres e incrementam a desagregação 

dos vínculos familiares. Cuidar das famílias, cuidar do afecto, quando a miséria põe a 

família à prova! 

A Igreja é mãe, e não deve esquecer este drama dos seus filhos. Também ela deve ser 

pobre, para se tornar fecunda e responder a tanta miséria. Uma Igreja pobre é uma Igreja 

que pratica uma simplicidade voluntária na própria vida — nas próprias instituições, no 

estilo de vida dos seus membros — para abater qualquer muro de separação, principalmente 

dos pobres. São necessárias a oração e a acção. Rezemos intensamente ao Senhor, para que 

nos desperte, a fim de tornarmos as nossas famílias cristãs protagonistas desta revolução da 

proximidade familiar, que agora nos é tão necessária! A Igreja, desde o início, é feita desta 

proximidade familiar. E não esqueçamos que o juízo dos necessitados, dos pequeninos e dos 

pobres antecipa o juízo de Deus (cf.Mt 25, 31-46). Não esqueçamos isto e façamos tudo o 

que pudermos para ajudar as famílias a ir em frente na prova da pobreza e da miséria que 

atingem os afectos, os vínculos familiares. Gostaria de ler outra vez o texto da Bíblia que 

ouvimos no início e cada um de nós pense nas famílias que são provadas pela miséria e pela 

pobreza, a Bíblia diz assim: «Filho, não negues ao pobre a esmola, nem deixes que definhem 

os olhos dos indigentes. Não desprezes aquele que tem fome, nem irrites o pobre na sua 

necessidade. Não aflijas o coração do infeliz, nem recuses a esmola àquele que está na 

miséria. Não rejeites a petição do aflito nem voltes a cara ao humilde. Não afastes os olhos 

do indigente, nem lhe dês ocasião para te amaldiçoar» (Ecli 4, 1-5). Porque será isto que o 

Senhor fará — diz Ele no Evangelho — se não fizermos estas coisas. 

Ao saudar os diversos grupos de fiéis presentes na praça de São Pedro, o Pontífice 

recordou as vítimas do desastre do barco no rio Yangtzé. Em seguida, depois de ter saudado 

os jovens polacos que participam no encontro anual em Lednica dirigiu aos peregrinos de 

língua portuguesa as seguintes palavras. 

Saúdo a todos os brasileiros e demais peregrinos de língua portuguesa presentes nesta 

Audiência. Queridos amigos, amanhã celebra-se a festa de Corpus Christi. Aprendamos do 

Senhor que se faz alimento, a tornar-nos mais disponíveis para os outros, servindo a todos 

os necessitados, especialmente as famílias mais pobres. Que Deus vos abençoe! 
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FAMÍLIA E DOENÇA 

Audiência geral 

 10 de Junho de 2015 

 

Estimados irmãos e irmãs, bom dia! 

Continuemos com as catequeses sobre a família, e nesta audiência gostaria de me referir 

a um aspecto muito comum na vida das nossas famílias, a doença. Trata-se de uma 

experiência da nossa fragilidade, que vivemos principalmente em família, desde a infância e 

depois sobretudo na velhice, quando chegam os achaques. No âmbito dos vínculos 

familiares, a enfermidade das pessoas que amamos é padecida com um «suplemento» de 

dor e de angústia. É o amor que nos faz sentir este «suplemento». Muitas vezes para um pai 

e uma mãe é mais difícil suportar o mal de um filho, de uma filha, do que uma dor pessoal. 

Podemos dizer que a família foi desde sempre o «hospital» mais próximo. Ainda hoje, em 

muitas regiões do mundo, o hospital é um privilégio para poucos, e muitas vezes fica 

distante. São a mãe, o pai, os irmãos, as irmãs, as avós que garantem os cuidados e ajudam a 

curar. 

Nos Evangelhos, muitas páginas narram os encontros de Jesus com os doentes e o seu 

compromisso por cuidar deles. Ele apresenta-se publicamente como alguém que luta contra 

a enfermidade e que veio para curar o homem de todos os males: o mal do espírito e o mal 

do corpo. É verdadeiramente comovedora a cena evangélica recém-narrada pelo Evangelho 

de Marcos. Reza assim: «À tarde, depois do pôr-do-sol, levaram-lhe todos os enfermos e 

endemoninhados» (1, 32). Se penso nas grandes cidades contemporâneas, pergunto-me 

onde estão as portas ao limiar das quais levar os enfermos, na esperança de que sejam 

curados! Jesus nunca se subtraiu aos seus cuidados. Jamais passou além, nunca virou o 

rosto para o outro lado. E quando um pai ou uma mãe, ou então até simplesmente pessoas 

amigas traziam um doente à sua presença para que o tocasse e curasse, não perdia tempo; a 

cura vinha antes da lei, até daquela tão sagrada como o descanso do sábado (cf. Mc 3, 1-6). 

Os doutores da lei repreendiam Jesus porque Ele curava no dia de sábado, fazia o bem no 

dia de sábado. Mas o amor de Jesus consistia em dar a saúde, em fazer o bem: e isto vem 

sempre em primeiro lugar! 

Jesus manda os discípulos realizar a obra que Ele mesmo faz, conferindo-lhes o poder de 

curar, ou seja, de se aproximar dos enfermos e de cuidar deles até ao fim (cf. Mt 10, 1). 

Devemos ter presente aquilo que Ele disse aos discípulos no episódio do cego de nascença 

(cf. Jo 9, 1-5). Os discípulos — com o cego ali em frente! — debatiam sobre quem tivesse 

pecado por ter nascido cego, ele ou os seus pais, para provocar a sua cegueira. O Senhor 

disse claramente: nem ele, nem os seus pais; é assim para que nele se manifestem as obras 

de Deus. E curou-o. Eis a glória de Deus! Eis a tarefa da Igreja! Ajudar os doentes, sem se 

perder em bisbilhotices, assistir sempre, consolar, aliviar, estar próximo dos doentes; esta é 

a sua tarefa. 
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A Igreja convida à oração incessante pelos nossos entes queridos, atingidos pelo mal. A 

prece pelos doentes nunca deve faltar. Aliás, temos que rezar ainda mais, tanto 

pessoalmente como em comunidade. Pensemos no episódio evangélico da mulher cananeia 

(cf. Mt 15, 21-28). Trata-se de uma mulher pagã, não pertence ao povo de Israel, mas é uma 

pagã que suplica a Jesus a cura da própria filha. Para pôr à prova a sua fé, Jesus primeiro 

responde duramente: «Não posso, devo pensar primeiro nas ovelhas de Israel!». A mulher 

não desiste — quando pede ajuda para a sua criatura, uma mãe nunca cede; todos nós 

sabemos que as mães lutam pelos seus filhos — e responde: «Até os cachorrinhos comem as 

migalhas que caem da mesa dos seus donos!», como se dissesse: «Trata-me pelo menos 

como uma cachorrinha!». Então, Jesus diz-lhe: «Ó mulher, grande é a tua fé! Seja feito 

como tu desejas» (v. 28). 

Diante da doença, até em família surgem dificuldades, por causa da debilidade humana. 

Mas em geral o tempo da enfermidade faz aumentar a força dos vínculos familiares. E penso 

como é importante educar desde crianças os filhos para a solidariedade na hora da doença. 

Uma educação que mantenha à distância a sensibilidade pela enfermidade humana torna 

árido o coração. E leva os jovens a ser «anestesiados» em relação ao sofrimento do próximo, 

incapazes de se confrontar com o sofrimento e de viver a experiência do limite. Quantas 

vezes nós vemos chegar ao trabalho um homem, uma mulher com o rosto cansado, com 

uma atitude fatigada, e quando lhe perguntamos: «O que acontece?», responde: «Eu dormi 

só duas horas, porque em casa nos revezamos para estar próximos do filho, da filha, do 

doente, do avô, da avó». E o dia continua com o trabalho. São coisas heróicas, é a 

heroicidade das famílias! Estas formas de heroicidade escondida verificam-se com ternura e 

com coragem, quando em casa alguém está doente. 

A debilidade e o sofrimento dos nossos afectos mais queridos e mais sagrados podem 

ser, para os nossos filhos e os nossos netos, uma escola de vida — é importante educar os 

filhos, os netos, para que compreendam esta proximidade na doença em família — e 

tornam-se tal quando os momentos de enfermidade são acompanhados pela oração e pela 

proximidade carinhosa e cheia de esmero dos familiares. A comunidade cristã sabe bem 

que, na prova da doença, a família não deve ser deixada sozinha. E temos que dar graças ao 

Senhor pelas lindas experiências de fraternidade eclesial que ajudam as famílias a 

atravessar o árduo momento da dor e do sofrimento. Esta proximidade cristã, de uma 

família em relação à outra, é um verdadeiro tesouro para a paróquia; um tesouro de 

sabedoria, que assiste as famílias nas fases difíceis, levando-as a compreender o Reino de 

Deus melhor do que muitos discursos! São carícias de Deus! 
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O LUTO NA FAMÍLIA 

Audiência geral 

 17 de Junho de 2015 

 

Queridos irmãos e irmãs, bom dia! 

No percurso de catequeses sobre a família, hoje inspiramo-nos directamente no episódio 

narrado pelo evangelista Lucas, que há pouco ouvimos (cf. Lc 7, 11-15). Trata-se de uma 

cena muito comovedora, que nos mostra a compaixão de Jesus por quantos sofrem — neste 

caso, uma viúva que perdeu o seu único filho — e nos manifesta também o poder de Jesus 

sobre a morte. 

A morte é uma experiência que diz respeito a todas as famílias, sem excepção alguma. 

Faz parte da vida; e no entanto, quando atinge os afectos familiares, a morte nunca 

consegue parecer-nos natural. Para os pais, sobreviver aos próprios filhos é algo de 

particularmente desolador, que contradiz a natureza elementar das relações que dão sentido 

à própria família. A perda de um filho ou de uma filha é como se o tempo parasse: abre-se 

um abismo que engole o passado e também o futuro. A morte, que leva embora o filho 

pequeno ou jovem, é uma bofetada às promessas, aos dons e aos sacrifícios de amor 

jubilosamente confiados à vida que fizemos nascer. Muitas vezes vêm à Missa em Santa 

Marta pais com a fotografia de um filho, filha, criança, rapaz, moça, e dizem-me: «Ele foi-se, 

ela foi-se!». E o seu olhar está cheio de dor. A morte acontece, e quando se trata de um filho, 

fere profundamente. A família inteira permanece como que paralisada, emudecida. E algo 

semelhante padece também a criança que permanece sozinha, com a perda de um dos pais, 

ou de ambos. E pergunta: «Mas onde está o meu pai? Onde está a minha mãe?» — Está no 

Céu!» — «Mas por que não o vejo?». Esta pergunta oculta uma angústia no coração da 

criança que permanece sozinha. O vazio do abandono que se abre dentro dela é ainda mais 

angustiante porque ela nem sequer tem a experiência suficiente para «dar um nome» àquilo 

que lhe aconteceu. «Quando volta o meu pai? Quando volta a minha mãe?». Que responder, 

quando a criança sofre? Assim é a morte em família. 

Nestes casos, a morte é como um buraco negro que se abre na vida das famílias e ao qual 

não sabemos dar explicação alguma. E às vezes chega-se até a dar a culpa a Deus! Quantas 

pessoas — entendo-as — ficam com raiva de Deus e blasfemam: «Por que me tiraste o filho, 

a filha? Não há Deus, Deus não existe! Por que me fez Ele isto?». Muitas vezes ouvimos 

frases como esta. Mas a raiva é um pouco aquilo que provém do cerne de uma grande dor; a 

perda de um filho ou de uma filha, do pai ou da mãe, é uma dor enorme! Isto acontece 

continuamente nas famílias. Em tais casos, como eu disse, a morte é como que um buraco. 

Mas a morte física possui «cúmplices» que são até piores do que ela, e que se chamam ódio, 

inveja, soberba, avareza; em síntese, o pecado do mundo que trabalha para a morte, 

tornando-a ainda mais dolorosa e injusta. Os afectos familiares parecem as vítimas 

predestinadas e inermes destes poderes auxiliares da morte, que acompanham a história do 

homem. Pensemos na absurda «normalidade» com que, em certos momentos e lugares, os 
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acontecimentos que acrescentam horror à morte são provocados pelo ódio e pela 

indiferença de outros seres humanos. O Senhor nos livre de nos habituarmos a isto! 

No povo de Deus, com a graça da sua compaixão conferida em Jesus, muitas famílias 

demonstram concretamente que a morte não tem a última palavra: trata-se de um 

verdadeiro acto de fé. Todas as vezes que a família em luto — até terrível — encontra a força 

de conservar a fé e o amor que nos unem a quantos amamos, ela impede desde já que a 

morte arrebate tudo. A escuridão da morte deve ser enfrentada com um esforço de amor 

mais intenso. «Meu Deus, ilumina as minhas trevas!», é a invocação de liturgia da noite. À 

luz da Ressurreição do Senhor, que não abandona nenhum daqueles que o Pai lhe confiou, 

nós podemos privar a morte do seu «aguilhão», como dizia o apóstolo Paulo (1 Cor 15, 55); 

podemos impedir que ela envenene a nossa vida, que torne vãos os nossos afectos, que nos 

leve a cair no vazio mais obscuro. 

Nesta fé, podemos consolar-nos uns aos outros, conscientes de que o Senhor venceu a 

morte de uma vez para sempre. Os nossos entes queridos não desapareceram nas trevas do 

nada: a esperança assegura-nos que eles estão nas mãos bondosas e vigorosas de Deus. O 

amor é mais forte do que a morte. Por isso, o caminho consiste em fazer aumentar o amor, 

em torná-lo mais sólido, e o amor preservar-nos-á até ao dia em que todas as lágrimas serão 

enxugadas, quando «já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor» (Ap 21, 4). Se nos 

deixarmos amparar por esta fé, a experiência do luto poderá gerar uma solidariedade de 

vínculos familiares mais forte, uma renovada abertura ao sofrimento das outras famílias, 

uma nova fraternidade com as famílias que nascem e renascem na esperança. Nascer e 

renascer na esperança, é isto que nos propicia a fé. Contudo, gostaria de ressaltar a última 

frase do Evangelho que ouvimos hoje (cf. Lc 7, 11-15). Depois que Jesus restituiu à vida este 

jovem, filho da mãe que era viúva, o Evangelho reza: «Jesus entregou-o à sua mãe». Esta é a 

nossa esperança! O Senhor restituir-nos-á todos os nossos entes queridos que já partiram, e 

encontrar-nos-emos todos juntos. Esta esperança não desilude! Recordemos bem este gesto 

de Jesus: «Jesus entregou-o à sua mãe», assim fará o Senhor com todos os nossos amados 

familiares! 

Esta fé protege-nos da visão niilista da morte, assim como das falsas consolações do 

mundo, de tal maneira que a verdade cristã «não corra o risco de se misturar com 

mitologias de vários tipos», cedendo aos ritos da superstição, antiga ou moderna» (Bento 

XVI, Angelus de 2 de Novembro de 2008). Hoje é necessário que os Pastores e todos os 

cristãos exprimam de modo mais concreto o sentido da fé em relação à experiência familiar 

do luto. Não se deve negar o direito de chorar — devemos chorar no luto — pois até Jesus 

«começou a chorar» e sentiu-se «intensamente comovido» pelo grave luto de uma família 

que Ele amava (Jo11, 33-37). Ao contrário, podemos haurir do testemunho simples e 

vigoroso de numerosas famílias que souberam ver, na dificílima passagem da morte, 

também a passagem certa do Senhor, crucificado e ressuscitado, com a sua promessa 

irrevogável da ressurreição dos mortos. O esforço amoroso de Deus é mais forte do que a 

obra da morte. É deste amor, precisamente deste amor, que nos devemos tornar 

«cúmplices» laboriosos, com a nossa fé! E recordemos aquele gesto de Jesus: «Jesus 

entregou-o à sua mãe»; assim fará Ele com todos os nossos entes queridos e também 

connosco, quando nos encontrarmos, quando a morte for derrotada definitivamente em 

nós. Ela é vencida pela cruz de Jesus. Jesus restituir-nos-á todos à família! 

 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/angelus/2008/documents/hf_ben-xvi_ang_20081102.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/angelus/2008/documents/hf_ben-xvi_ang_20081102.html
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AS FERIDAS DA FAMÍLIA 

Audiência geral 

 24 de Junho de 2015 

 

Queridos irmãos e irmãs, bom dia! 

Nas últimas catequeses falámos da família que vive as fragilidades da condição humana, 

a pobreza, a doença, a morte. Ao contrário, hoje reflectimos sobre as feridas que se abrem 

precisamente no seio da convivência familiar. Ou seja, quando na própria família nos 

magoamos reciprocamente. O aspecto mais negativo! 

Sabemos bem que em nenhuma história familiar faltam momentos em que a intimidade 

dos afectos mais queridos é ofendida pelo comportamento dos seus membros. Palavras e 

acções (e omissões!) que, em vez de exprimir amor, o subtraem ou, pior ainda, o mortificam. 

Quando estas feridas, ainda remediáveis, são descuidadas, agravam-se: transformam-se em 

prepotência, hostilidade, desprezo. E a este ponto podem tornar-se lacerações profundas, 

que separam marido e esposa, que induzem a procurar alhures entendimentos, apoio e 

consolação. Mas frequentemente estes «apoios» não pensam no bem da família! 

O esvaziamento do amor conjugal difunde ressentimento nas relações. E muitas vezes a 

desunião «desaba» sobre os filhos. 

Então, os filhos. Gostaria de analisar um pouco este ponto. Não obstante a nossa 

sensibilidade aparentemente evoluída, e todas as nossas requintadas análises psicológicas, 

pergunto-me se não nos entorpecemos também em relação às feridas da alma das crianças. 

Quanto mais se procura compensar com presentes e docinhos, tanto mais se perde o sentido 

das feridas — mais dolorosas e profundas — da alma. Falamos muito sobre distúrbios de 

comportamento, saúde psíquica, bem-estar da criança, ansiedade dos pais e dos filhos... 

Mas sabemos porventura o que é uma ferida da alma? Sentimos o peso da montanha que 

esmaga a alma de uma criança, nas famílias onde as pessoas se magoam reciprocamente e 

causam mal umas às outras, até quebrar o vínculo da fidelidade conjugal? Que peso tem nas 

nossas escolhas — escolhas erradas, por exemplo — quanta importância tem a alma das 

crianças? Quando os adultos perdem o raciocínio, quando cada um só pensa em si mesmo, 

quando o pai e a mãe se ferem, a alma das crianças sofre muito, prova um sentido de 

desespero. E são feridas que deixam a marca para toda a vida. 

Na família, tudo está interligado: quando a sua alma está ferida em qualquer ponto, a 

infecção contagia todos. E quando um homem e uma mulher, que se comprometeram a ser 

«uma só carne» e a formar uma família, pensam obsessivamente nas próprias exigências de 

liberdade e de gratificação, este desvio corrói profundamente o coração e a vida dos filhos. 

Muitas vezes as crianças escondem-se para chorar sozinhas... Devemos compreender bem 

isto. Marido e esposa são uma só carne. Mas as suas criaturas são carne da sua carne. Se 

pensarmos na severidade com a qual Jesus admoesta os adultos para que não 

escandalizassem os pequeninos — ouvimos o trecho do Evangelho — (cf. Mt 18, 6), podemos 

compreender melhor também a palavra sobre a grande responsabilidade de preservar o 
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vínculo conjugal que dá início à família humana (cf. Mt 19, 6-9). Quando o homem e a 

mulher se tornam uma só carne, todas as feridas e todos os abandonos do pai e da mãe 

incidem sobre a carne viva dos filhos. 

Por outro lado, é verdade que há casos em que a separação é inevitável. Por vezes, pode 

tornar-se até moralmente necessária, quando se trata de defender o cônjuge mais frágil, ou 

os filhos pequenos, das feridas mais graves causadas pela prepotência e a violência, pela 

humilhação e a exploração, pela alienação e a indiferença. 

Graças a Deus não faltam aqueles que, apoiados pela fé e pelo amor aos filhos, 

testemunham a sua fidelidade e um vínculo no qual acreditaram, embora pareça impossível 

fazê-lo reviver. Contudo, nem todos os separados sentem esta vocação. Nem todos 

reconhecem, na solidão, um apelo que o lhes Senhor dirige. Ao nosso redor encontramos 

diversas famílias em situações chamadas irregulares — eu não gosto desta palavra — e 

colocamo-nos muitas interrogações. Como podemos ajudá-las? Como podemos acompanhá-

las? Como podemos acompanhá-las para que as crianças não se tornem reféns do pai ou da 

mãe? 

Peçamos ao Senhor uma fé grande, a fim de ver a realidade com o olhar de Deus; e uma 

grande caridade, para aproximar as pessoas ao seu Coração misericordioso. 
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