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FAMÍLIA, UM DOM DE VIDA.
“Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão
carne (Gn 2,24)”.

uma só

“As relações baseadas no amor fiel, até à morte, como o matrimônio, a paternidade, o ser filho
ou irmão, aprendem-se e vivem-se no núcleo familiar. Quando estas relações formam o tecido
básico de uma sociedade humana, conferem-lhe coesão e consistência. ”. (Papa Francisco)
“Dou graças a Deus porque muitas famílias, que estão bem longe de se considerarem perfeitas,
vivem no amor, realizam a sua vocação e continuam para diante embora caiam muitas vezes ao
longo do caminho”. (Papa Francisco)
“Hoje, a família é desprezada, é maltratada, e o que se nos pede é reconhecer o belo, o autêntico
e o bom que é formar uma família, ser família hoje; o indispensável que isto é para a vida do
mundo, para o futuro da humanidade". (Papa Francisco)

A ONU fixou o dia 15 de maio para se celebrar o Dia da Família.
Mas por que a Organização das Nações Unidas se ocuparia em celebrar as
famílias? Qual a importância desse pequeno grupo que convive juntos e cria a
próxima geração de seres humanos? Toda! Tanto que até a ONU dela se ocupa.
O Papa Francisco nos lembra que “A família é a comunidade de amor
onde cada pessoa aprende a relacionar-se com os outros e com o mundo”. Ou
seja, a família é o solo onde se nutrem as sementes do amanhã (as crianças).
Contudo, muitas vezes, longe de ser solo fértil, de abundância de amor e carinho,
muitas famílias tem se tornado terra árida onde a violência, as drogas, a
exploração, a solidão, a impaciência e a falta de amor vem ganhando espaço a
cada dia, muitas vezes disfarçados em telas de celulares, tablets e televisões.
É na família que se aprende a amar para sempre, independente das
dificuldades. O primeiro sinal disto deve ser o sagrado matrimônio, instituição
primordial fundada por Deus no coração do homem e da mulher e forte alicerce
no qual deveriam se constituir todas as famílias.
Mas mesmo quando o matrimônio não é o espelho da família de
Nazaré que deveria ser; o amor entre os irmãos, e entre pais e filhos nos ensina
o amor eterno, é espelho do amor de Deus por nós, amor que é paciente, é
bondoso, não é invejoso nem se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não
procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra
com a injustiça, mas sim com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo
suporta. E jamais acaba (1º Cor, 13). Assim é o amor da família e é para que
cada criança que venha ao mundo possa experimentar esse nível de amor que
devemos lutar.
Diz-se hoje em dia que há vários modelos de família. Ora já há vários
modelos de família há muito tempo... Quantos de nós fomos criados apenas por
nossas mães? Quantos de nossos pais e avós foram criados por tios, avós,
padrinhos, irmãos, ou mesmo eram dados para criar a conhecidos distantes... os
motivos eram diversos, para estudar, para escapar da fome, da seca, para
buscar oportunidades de trabalho... nem sempre a figura de mãe era mãe, a do
pai era pai, nem sempre os irmãos eram irmãos de fato, mas onde existia o amor
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nada disso nunca importou, nem importa tanto assim hoje, nos mais diversos
modelos de famílias que encontramos. Se o amor verdadeiro (aquele que vem
de Deus e é espelho do amor Dele) habita na família, as sementes do amanhã
crescerão bem nutridas, pois Deus aí está.
Oração pela família

Senhor Jesus Cristo,
vivendo em família com Maria, tua Mãe,
e com São José, teu pai adotivo,
santificaste a família humana.
Vive também conosco, em nosso lar,
e assim formaremos uma pequena Igreja,
pela vida de fé e oração,
amor ao Pai e aos irmãos,
união no trabalho,
respeito pela santidade do matrimônio
e esperança viva na vida eterna.
Tua vida divina,
alimentada nos sacramentos,
especialmente na Eucaristia
e na tua palavra,
nos anime a fazer o bem a todos,
de modo particular
aos pobres e necessitados.
Em profunda comunhão de vida
nos amemos na verdade,
perdoando-nos quando necessário,
por um amor generoso,
sincero e constante.

Afasta dos nossos lares,
Senhor Jesus,
o pecado da infidelidade,
do divórcio, do aborto,
do egoísmo, da desunião
e toda influência do mal
e do demônio.
Desperta em nossas famílias
vocações para o serviço
e ministério dos irmãos,
em especial,
vocações sacerdotais e religiosas.
Que os nossos jovens,
conscientes e responsáveis,
se preparem dignamente
para o santo matrimônio.
Senhor Jesus Cristo, dá, enfim,
às nossas famílias, coragem nas lutas,
conformidade nos sofrimentos,
alegria na caminhada
para a casa do Pai. Amém.
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