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PASTORAL FAMILIAR?

O QUE É



 A Pastoral Familiar (P.F.) tem como objetivo principal promo-
ver, fortalecer e evangelizar a Família (Diretório da Pastoral Familiar, 
n. 461). É uma ação organizada e planejada, que se realiza na Igreja e 
com a Igreja, por meio de agentes específicos, trabalhando no sentido 
de:

a) orientar a formação da família segundo os princípios cristãos;
b) fomentar a vivência familiar;
c) anunciara todos a Boa Nova do Sacramento do Matrimônio;
d) transformar a sociedade, pelo testemunho, pelo diálogo, pela soli-
dariedade e pela promoção humana;
e) defender e promover a vida e o amor, como valores essenciais da 
dignidade humana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA PASTORAL FAMILIAR

 Os objetivos específicos da Pastoral Familiar são, ao mesmo tem-
po, suas ações concretas. Podemos falar de vários:
 · Formar agentes qualificados - esta é a primeira atividade da Pasto-
ral Familiar, sua meta prioritária e indispensável. Aqui, cabe dizer que 
esta pastoral deve formar agentes tais que sejam capazes de transmitir 
os ensinamentos da Igreja sobre a família, o valor da vida, a educação da 
sexualidade e o planejamento familiar, com simplicidade, clareza e pre-
cisão;
 · Oferecer formação de qualidade aos noivos, sublinhando a indisso-
lubilidade do casamento, a superação das crises conjugais, a abertura à 
fecundidade e à responsabilidade na educação dos filhos;
 · Acolher as diferentes realidades familiares, para que o Evangelho 
continue a penetrar toda a realidade eclesial a partir das Igrejas Domés-
ticas;
 · Unir esforços para que a família seja o Santuário da Vida, valori-
zando o ser humano em todos os seus estágios, da concepção à morte, 
repudiando claramente o aborto em qualquer circunstância e rejeitando 
os métodos artificiais de contracepção em favor do controle de natalida-
de e de uma paternidade responsável, com base em métodos naturais;
 · Apontar caminhos para a solução das crises e dos problemas 
familiares, a fim de evitar as separações e os divórcios;
 · Incentivar a espiritualidade familiar de modo que a família 
encontre no lar o ambiente propício para desenvolver sua vida cristã;
 · Despertar a família para o seu papel educador, lugar onde se apren-
dem e experimentam os valores evangélicos, preparando as novas gera-
ções para o Matrimônio e despertando os pais ou responsáveis para a tare-
fa educativa como uma missão sagrada;



 · Conscientizar sobre o valor do meio-ambiente, diante dos grandes 
problemas ecológicos que vivemos;
 · Favorecer o sentido missionário da família: família evangelizando 
família!
 · Reaproximar as famílias afastadas da Igreja, apoiando os casais e 
famílias das Comunidades e Paroquiais;
 · Promover a participação das famílias nos tempos litúrgicos mais 
importantes e suscitar reuniões e encontros, bem como celebrações, que 
unam as famílias à vida da Comunidade eclesial;
 · Buscar a articulação dos Movimentos e Institutos Familiares que 
trabalham pela defesa e promoção da vida e da família.

PASTORAL FAMILIAR: PASTORAL ORGANIZADA

 A Pastoral Familiar é uma pastoral organizada. Tem objetivos 
próprios, métodos definidos e busca ter agentes qualificados para sua 
ação em vista da família. No Brasil, desde meados da década de 1990, 
procurou-se estruturar o trabalho dessa pastoral a partir da constatação 
do surgimento de reflexões e iniciativas em favor da família (DPF n.1). 
Dessa forma, a P.F. foi caminhando no nosso país de formas variadas, 
através de práticas pastorais diversificadas, segundo a realidade das mais 
variadas Dioceses, até chegar à publicação do Diretório da Pastoral 
Familiar, aprovado pela 42ª Assembleia Geral da CNBB, realizada em 
Itaici, entre 21 e 30 de abril de 2004.
 O Diretório deu as linhas mestras e as indicações necessárias para 
que a P.F. cumpra a sua missão de maneira bem consciente e precisa, sem 
perder-se em meio às múltiplas iniciativas, mas buscando sempre uma 
atividade coordenada e organizada, em favor da vida e da família.
 Em nossa Diocese de Jaboticabal, a partir de 2001, procurou-se 
reorganizar a P.F. em âmbito diocesano, segundo as orientações da 
Familiaris Consortio, até então praticamente desconhecidas. Durante 
quase 20 anos, em Jaboticabal a P.F. reduziu-se a Encontros de Casais em  
âmbito diocesano e a Grupos de Casais nas Paróquias. 
 Num primeiro momento, buscou-se conhecer amplamente a 
realidade da P.F., passando em seguida a um segundo passo, ou seja, à 
setorização do seu trabalho: Pré-matrimonial (noivos), Pós Matrimonial 
(casais) e Casos Difíceis (acolhida). Um terceiro passo foi a organização 
da C.D.P.F. (Comissão Diocesana de Pastoral Familiar), com estruturas 
novas e mais amplas, substituindo a então Coordenação Diocesana e 
absorvendo o seu trabalho. Assim passado o tempo, em 2005, procurou-se 
adequar a P.F. às orientações do Diretório da Pastoral Familiar, processo 
esse que culminou com as Orientações para a Pastoral Familiar na 
Diocese de Jaboticabal.
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PASTORAL FAMILIAR: PASTORAL ORGÂNICA

 A P.F. é muito abrangente. Envolve todos, ninguém fica de fora: 
ela não pode e não quer deixar ninguém de fora. Com relação às 
outras Pastorais, Movimentos e Serviços  (Ministérios) da Igreja, ela se 
compara à trama de um tecido, pois tem a missão – como toda pastoral 
deve ter – de trabalhar em conjunto e de  fazer que todos estejam 
juntos e entrelaçados e não apenas um ao lado do outro ou, pior, um 
atrapalhando ao outro. Por isso, a P.F. deseja ser uma ação da Igreja 
que se integra na pastoral 
orgânica.
 N u m a  p a s t o r a l 
orgânica, os agentes devem 
estar atentos ao trabalho e 
aos objetivos das demais 
pastorais, trabalhando em 
sintonia com as mesmas e 
prestando a elas sua 
ajuda, ao mesmo tempo 
que aproveitando as 
oportunidades que 
elas oferecem ao seu 
campo específico de ação na Igreja. Na pastoral orgânica, não há 
apenas um alinhamento das pastorais num campo de ação; há um 
verdadeiro intercâmbio de forças, com a circulação de vida 
evangélica entre as diferentes pastorais. Nenhuma Pastoral, 
Movimento ou Serviço sente o outro como concorrente, pois todos 
querem anunciar Jesus Cristo, querem evangelizar, levando o Reino de 
Deus às pessoas.
 É de se desejar que neste Ano da Família Amoris Laetitia, a 
Pastoral Familiar se firme cada vez mais em cada Paróquia, 
constituindo-se uma atenção amorosa da Igreja à realidade familiar.

Pe. Marcelo Adriano Cervi
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