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Ao dar ao povo de Israel as Dez Palavras, ou seja, os 

Dez Mandamentos, Deus quis que elas estivessem no cora-
ção de cada família israelita: “Que estas palavras que hoje 
te ordeno estejam em teu coração! Tu as inculcarás aos 
teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andan-
do em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também 
à tua mão como um sinal, e serão como um frontal entre 
os teus olhos; tu as escreverás nos umbrais da tua casa, 
e nas tuas portas” (Deuteronômio 6,6-9).

Todos nós precisamos nos guiar na vida a partir de 
algo. Sobretudo neste mundo marcado por muita desorienta-
ção, precisamos que a Palavra de Deus nos indique o cami-
nho que leva à vida: “Tua palavra é lâmpada para os meus 
pés e luz para o meu caminho” (Salmo 119,105); “Mostrai-
me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a 
vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, 
porque sois o Deus da minha salvação” (Salmo 25,4-5).  
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ESCUTAR A PALAVRA EM FAMÍLIA



Quando pequenos, os filhos dependem absoluta-
mente da orientação que os pais lhes dão. Essa orientação 
deve ajudar a criança a distinguir o bem do mal, a justiça da 
injustiça, aquilo que contribui para a vida daquilo que atenta 
contra a vida. Eis porque Deus ordena aos pais “inculcarem” 
nos filhos as Suas palavras. “Inculcar” tem o sentido de 
levar o filho a internalizar aquilo que a Palavra de Deus diz. 
Isso significa que o filho fará o bem e se guiará pela verdade 
não por medo de punição, mas porque compreendeu que é 
isso que o seu coração busca e que dará sentido à sua exis-
tência.

Em qual momento a Palavra de Deus deve iluminar 
a família? Em todos. Os pais precisam “falar” de Deus aos 
filhos não com palavras, mas com suas próprias atitudes. 
Principalmente hoje em dia, os filhos não escutam o que os 
seus pais falam, mas “como os seus pais se comportam”. O 
que forma o caráter dos filhos não são as palavras, mas 
as atitudes dos seus pais. Por isso, quer os pais estejam 
trabalhando, quer estejam descansando, quer estejam se 
divertindo, o importante é que o façam com a consciência 
voltada para Deus, pois eles estão o tempo todo formando a 
consciência dos seus filhos.   

Santa Teresa de Calcutá costumava dizer: “Talvez 
você seja o único Evangelho que seu irmão lê”. Os pais 
são o primeiro contato que os filhos têm com o Evangelho. 



É por isso que Deus orienta os pais a manterem a 
Palavra da Escritura “atada às suas mãos”, ou seja, condu-
zindo as suas atitudes, o seu comportamento; além disso, 
a Palavra de Deus deve “estar entre os olhos” dos adultos, 
pois a realidade entra em nós pelo olhar. Tudo aquilo que 
vemos nos agrada ou desagrada, nos atrai ou nos causa 
repulsa. O nosso olhar nunca é neutro, mas procura aquilo 
que nos interessa, que nos parece útil e agradável.

Quando a Palavra de Deus guia o nosso olhar, nós 
conseguimos distinguir aquilo que é um bem real daqui-
lo que é um bem aparente. Mais do que isso, é graças à 
verdade da Palavra que nós podemos compreender que, 
apesar de sermos livres e fazermos aquilo que queremos, 
“nem tudo nos convém” (cf. 1Coríntios 6,12): nem tudo o 
que desejamos convém à nossa saúde, ao nosso bem 
espiritual ou à nossa salvação. Além disso, Deus ordena 
que sua Palavra esteja “nos batentes das portas da nossa 
casa”, no sentido de que, quer entremos em casa, quer 
saiamos dela, devemos nos comportar segundo a vontade 
de Deus. Não podemos ser uma pessoa dentro de casa e 
outra fora.

Visitada pela Palavra de Deus em sua casa, Maria 
abriu-se ao plano de Deus para a sua vida e para a vida da 
sua família, afirmando: “Faça-se em mim segundo a tua 
Palavra!” (Lucas 1,38). 



Nossas famílias são desafiadas a permitirem que seu 
horizonte de vida seja ampliado pela Palavra de Deus, espe-
rando pelo cumprimento dessa mesma Palavra e permitindo 
que ela interfira em nossas escolhas e decisões, de modo que 
“a Palavra se faça carne e habite entre nós” (cf. João 1,14), 
ou seja, que nossas famílias se tornem não somente a manje-
doura de Belém, onde Jesus possa nascer todos os dias, mas 
também a casa de Nazaré, onde Ele possa crescer e da qual 
possa irradiar a luz do Evangelho para as outras famílias.     

Não nos esqueçamos de que a Palavra de Deus é 
uma Pessoa! Essa Palavra nos diz a cada dia, a cada instante: 
“Eis que estou à porta e bato: se alguém ouvir a minha voz 
e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele 
comigo” (Apocalipse 3,20). Devido ao medo da violência, ao 
individualismo e à indiferença para com o outro, nossas famíli-
as estão cada vez mais com as portas fechadas. Enquanto 
isso, o mundo entra em nossas casas via Internet. A porta da 
nossa consciência e do nosso coração não têm fechadura por 
fora; abrem somente por dentro. Cabe a cada um de nós, que 
constituímos uma família, ouvir a voz da Palavra feita Pessoa 
humana e abrir a porta, para que Ele possa nos dizer: “Hoje a 
salvação entrou nesta casa... Eu vim procurar e salvar o 
que estava perdido” (Lucas 19,9-10).
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