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F A M I L I A R
A VOCAÇÃO 



 Igreja Católica no Brasil, durante o mês de agosto, estimula a refle-

Axão sobre as vocações, ou seja, sobre os chamados que Deus faz às 
pessoas para colaborarem ativamente na Obra da Salvação. Exis-

tem muitas vocações e de variados tipos, como as que constituem um 
estado de vida na Igreja, como o chamado ao Sacramento da Ordem (Bis-
pos, presbíteros e diáconos), o chamado à vida religiosa (Monges e mon-
jas, eremitas, freis e freiras, membros das Congregações Religiosas e dos 
Institutos Seculares, membros das novas Comunidades Eclesiais etc) e 
aquele à vida laical (todos os batizados que se sentem convocados por 
Deus ao serviço do Evangelho nas realidades do dia a dia). Neste último 
grupo encontramos a vocação ao Matrimônio.

 Toda vocação implica, antes de tudo, um chamado de Deus. É 
Deus quem chama – por motivos que só Ele conhece – uma pessoa a um 
estado de vida e a uma missão precisa no mundo. Daqui aprendemos 
que, antes de ser uma escolha, a vocação é uma resposta da parte 
humana, sendo este o seu segundo elemento. No caso do matrimônio, 
uma resposta a Deus e, ao mesmo tempo, uma resposta à pessoa que 
Deus colocou na estrada da própria vida, para construírem um caminho 
de santidade e serviço evangelizador na Igreja.
 Recordo-me, quando era Assessor para a Pastoral Familiar na 
nossa Diocese de Jaboticabal, que para falar da vocação ao Matrimô-
nio, citávamos muito um trecho da Exortação Apostólica Familiaris 
Consortio (n.17), de S. João Paulo, que trazia como título: Família, 
torna-te aquilo que és! Nesse trecho, o Papa falava da identidade e 
missão da família, a partir de quatro tarefas: a) A formação de uma 
comunidade de pessoas; b) o serviço à vida; c) a participação no desen-
volvimento da sociedade e, d) a participação na vida e na missão da 
Igreja. 
 Ultimamente, o Papa Francisco, ao convocar o encontro Mundial 
das Famílias (que acontecerá em Roma em junho de 2022) ofereceu-
nos uma oração preparatória na qual estabelece alguns elementos 
dessa vocação: a) antes de tudo, são famílias consagradas pelo próprio 
Sacramento do Matrimônio; b) para ser Igrejas Domésticas; c) testemu-
nhas do Cristo e protagonistas da evangelização; d) a serviço da vida e 
da paz; e) em comunhão com os sacerdotes e em cada estado de vida. O 
elemento novo, parece, é a afirmação explícita do caráter de consagra-
ção do próprio matrimônio, chamando-o a atuar em comunhão com 
outros estados de vida, como a dizer que a vocação familiar é uma rea-
lidade que leva à santificação dentro da comunhão da Igreja.

Qual seriam os elementos
chaves dessa vocação? 



 Mas, qual seria a diferença entre o Sacramento do Matrimônio 
como vocação e um casamento qualquer? Esta pergunta pode ser respon-
dida sob diferentes caminhos, a partir da teologia, do direito canônico, 
da espiritualidade etc. Ao final desses caminhos, porém, todas as respos-
tas chegarão à ideia fundamental expressada no versículo bíblico que 
citamos acima (Jo 2,2): Jesus como alguém que está no casamento. É 
nesse sentido que, em vários encontros de preparação para a vida matri-
monial, escutamos falar que o casamento 
precisa ser a três: a noiva, o noivo e Jesus. 
De fato, o casamento como vocação só acon-
tece se Jesus for o elo entre os cônjuges, 
que assegura a fecundidade do amor entre 
os dois e o cumprimento da missão na Igreja 
e no mundo.
 Na carta aos Efésios (cap. 5), ao tra-
tar da moral matrimonial, o Apóstolo Paulo 
fala do casamento como um sinal do amor 
entre Cristo e a Igreja. Este é o aspecto testemunhal do Matrimônio, 
necessário para que seja acreditável na sociedade de hoje e ajude as pes-
soas a entender que é possível aquele amor radical e levado às extremas 
consequências da fidelidade, do perdão, da entrega de si etc. Natural-
mente, aqui nos encontramos com a dimensão da cruz, que é não só a 
maior prova de amor de Deus pela humanidade, mas também a nossa 
única esperança e condição de salvação. Não existe vocação autêntica 
sem cruz, sem entrega, sem perseverança! E, se por um lado, sabemos 
que a cruz por si só é loucura, por outro, aprendemos que com Jesus, ela 
não só pode ser carregada, mas conduz à ressurreição, à vida plena.

«Também Jesus foi convidado para o casamento» 
cf. Jo 2,2

Uma vocação em três dimensões 

 Na celebração do Matrimônio, no momento do consentimento, 
quando os noivos se entregam um ao outro aos olhos de Deus, o Ministro 
apresenta-lhes três perguntas essenciais para a validade do Sacramento. 
Antes de tudo pergunta se é de livre e espontânea vontade que estão ali; 
depois, solicita aos noivos se o amor que juram é para sempre; por fim, 
pede-lhes para manifestar sua intenção de ter filhos e de educá-los na 
Igreja Católica. 
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 Podemos ver nessas perguntas três importantes dimensões da 
vocação matrimonial. Antes de tudo, a dimensão pessoal: cada um, afir-
mando a liberdade de escolha, testemunha o seu discernimento e o fato 
de ter compreendido a própria história como um chamado: chamado de 
Deus e chamado do cônjuge, aos quais responde de coração. 
 Depois, a dimensão oblativa: a pessoa se entrega ao outro para 
um projeto de vida a dois, com todos os seus altos e baixos, na esperança 
de perseverar com a ajuda de Deus. Por fim, a dimensão serviçal (ou 
ministerial): a abertura à formação de uma nova família pela acolhida 
dos filhos (naturais ou adotados, ou ambos), num verdadeiro serviço à 
vida.

Um campo específico de missão

 Assim entendida, a vocação matrimonial é, por si mesma, um 
campo específico de missão. É ali, na Igreja doméstica a serviço do mun-
do, que o casal deve, antes de tudo viver a sua tarefa, educando os filhos 
e colocando-se a serviço dos idosos, dos doentes, dos casais em dificulda-
de, das grandes causas que a Igreja nos chama a defender. Os casais cris-
tãos, a meu ver, precisam conscientizar-se ainda mais da necessidade de 
atuarem os dois juntos na vida comunitária, quando os dois partilham da 
mesma fé e da mesma consciência eclesial.
 Antes de assumir mil e uma tarefas sozinhos na Igreja e na socie-
dade, o casal deveria sempre se perguntar o que poderia fazer junto em 
favor da família. Obviamente respeitando as diferenças e qualidades 
pessoais (p.ex. um mais tímido e o outro mais expansivo), precisaríamos 
ver os cônjuges cristãos mais engajados como casal, dando testemunho 
da sua vocação matrimonial de maneira mais incisiva. Como seria forte 
termos casais-catequistas ao invés de somente a mulher catequizando as 
crianças no centro pastoral enquanto o marido está em casa; casais-
palestrantes e não apenas o marido que fala e a mulher que assiste... 
casais-membros do CAEP e do CPP e não apenas um deles presente nesses 
órgãos de animação e decisão das comunidades... 
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