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            Ninguém melhor do que o próprio Jesus para responder a 
essa pergunta. Quando os fariseus lhe disseram que Moisés permi-
tiu ao marido divorciar-se de sua mulher e despedi-la, Jesus lhes 
disse: “Por causa da dureza dos vossos corações ele escreveu 
para vós este mandamento. Mas desde o princípio da criação 
'Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai 
e sua mãe, e os dois será uma só carne'. De modo que já não são 
dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu o homem 
não separe” (Marcos 10,4-9).
            Ao responder à questão sobre o divórcio, Jesus deixa claro 
que a vontade original de Deus não pode ser submetida a uma con-
cessão limitada que Moisés fez ao povo, justamente devido à dureza 
do coração deste mesmo povo. “A lei de repúdio, que permite o divór-
cio, supõe o mal e oferece o pior remédio. Jesus rejeita tal remédio. A 
indissolubilidade proposta por ele só pode ser assimilada como dom 
do coração novo, jamais como lei. Falir na capacidade de amar é o 
mesmo que falir como pessoa criada com tal capacidade pelo Deus 
que é amor” (Pe. José A. Pagola).
 No Evangelho segundo São Mateus, encontramos uma 
exceção que permite declarar que o sacramento do matrimônio foi 
nulo: “Todo aquele que despede sua mulher, a não ser por moti-
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vo de união ilegítima, faz com que ela adultere; e aquele que 
se casa com essa mulher comete adultério” (Mt 5,32). Cada 
casamento que termina em divórcio tem sua própria história, e há 
separações que foram necessárias para se salvar a integridade 
das pessoas daquela família, como afirma o Papa Francisco: “É 
preciso reconhecer que há casos em que a separação é inevitá-
vel. Por vezes, pode tornar-se até moralmente necessária, quan-
do se trata de defender o cônjuge mais frágil, ou os filhos peque-
nos, das feridas mais graves causadas pela prepotência e a vio-
lência, pela humilhação e a exploração, pela alienação e a indife-
rença” (A alegria do amor, n.241). No entanto, precisamos reco-
nhecer também que muitos divórcios foram ou são consequência 
de egoísmo e imaturidade da nossa parte: “Tornou-se frequente 
que, quando um cônjuge sente que não recebe o que deseja, ou 
não se realiza o que sonhava, isso lhe pareça ser suficiente para 
colocar fim ao matrimônio... Às vezes, para decidir que tudo 
acabou, basta uma desilusão, a ausência num momento em que 
se precisava do outro, um orgulho ferido” (Francisco, A alegria do 
amor, n.237).
 A problemática do divórcio nos lembra que não se trata 
apenas de o homem e a mulher se protegerem individualmente, 
mas de protegerem a relação conjugal. Uma relação que se que-
bra expõe os dois ao risco do adultério. Embora cada um deva 
responder por si, não colocando no outro a responsabilidade 
pelos seus erros, é bom lembrar que as minhas atitudes no relaci-
onamento podem colaborar para que o meu parceiro fique expos-
to a uma situação de adultério (o que obviamente não o exime da 
sua responsabilidade de lidar com isso).
 Para Jesus, o divórcio é consequência do endurecimen-
to do coração humano. 



 Um coração endurecido é um coração que se decepcio-
nou, que foi ferido ou profundamente agredido em seu esforço em 
amar e em sua necessidade de ser amado. Mas não só. Um cora-
ção endurecido é sinônimo de um coração egoísta, que só pensa 
em si e usa os outros unicamente para seus interesses. Não há 
como construirmos um vínculo duradouro com alguma pessoa se 
nos deixamos influenciar por uma cultura que nos incentiva a 
colocar o nosso interesse egoísta como princípio orientador do 
nosso comportamento, além de ter como objetivo principal de vida 
a satisfação de todos os nossos desejos.

 No lugar desse egoísmo doentio e destruidor, Jesus nos 
propõe abraçar o ideal de Deus para todo ser humano: “O que 
Deus uniu, o homem não separe! ” (Marcos 10,9). Muitos casais 
que receberam o sacramento do matrimônio (casaram-se na Igre-
ja) encontram-se separados atualmente. Esses casais verdadeira-
mente pediram para Deus abençoar sua união? Eles se dispuse-
ram a trabalhar na mesma direção de Deus, para que aquilo que foi 
unido não viesse a ser separado? Quantos de nós, com uma das 
mãos, pedimos algo a Deus, mas com a outra mão nos mantemos 
agarrados a situações que favorecem justamente o contrário 
daquilo que estamos pedindo a Deus?  

O divórcio é uma realidade na maioria das famílias. Dian-
te dessa realidade pastoral desafiadora, a palavra do Papa Fran-
cisco pode nos iluminar: “Os divorciados novamente casados 
deveriam questionar-se como se comportaram com os seus filhos, 
quando a união conjugal entrou em crise; se houve tentativas de 
reconciliação; como é a situação do cônjuge abandonado; que 
consequências têm a nova relação sobre o resto da família e a 
comunidade dos fiéis; que exemplo oferece ela aos jovens que se 
preparam para o matrimônio. 



 Uma reflexão sincera pode reforçar a confiança na 
misericórdia de Deus que não é negada a ninguém” (A alegria do 
amor, n.300).

Jesus não veio “quebrar uma cana que já está racha-
da”, nem “apagar um pavio que está quase sem luz” (cf. Is 
42,3), expressões que designam uma condenação definitiva, uma 
declaração de que tais casos são sem solução. Pelo contrário, ele 
veio reconduzir o que estava extraviado, curar o que estava feri-
do, ressuscitar o que estava morto, salvar o que estava perdido. A 
prática da Igreja deve inspirar-se no seu Fundador. Neste sentido, 
retomamos mais uma vez a sabedoria do Papa Francisco: “(...) 
creio sinceramente que Jesus Cristo quer uma Igreja atenta ao 
bem que o Espírito derrama no meio da fragilidade: uma Mãe que, 
ao mesmo tempo que expressa claramente a sua doutrina objeti-
va, não renuncia ao bem possível, ainda que corra o risco de 
sujar-se com a lama da estrada... Jesus espera que renunciemos 
a procurar aqueles abrigos pessoais ou comunitários que permi-
tem manter-nos à distância do nó do drama humano, a fim de 
aceitarmos verdadeiramente entrar em contato com a vida con-
creta dos outros e conhecermos a força da ternura” (A alegria do 
amor, n.308).

Enfim, lembremos disso: “Querer formar uma família é 
ter a coragem de fazer parte do sonho de Deus, a coragem de 
sonhar com Ele, a coragem de construir com Ele, a coragem de 
unir-se a Ele nesta história de construir um mundo onde ninguém 
se sinta só” (A alegria do amor, n.322). 
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