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 “Por meio de você serão abençoadas todas as 
famílias na terra” (Gênesis 12,3). Deus dirige essas palavras a 
Abraão no exato momento em que o chama a caminhar com Ele, 
na promessa de que sua família sairá de uma situação de morte 
(esterilidade de Sara) para uma situação de vida (nascimento de 
Isaac, o filho amado de Abraão).
 Como está sua família? No seio de sua casa existe 
fecundidade ou esterilidade, jovialidade ou envelhecimento? 
Quando Deus chamou Abraão, sua família resumia-se a ele e 
sua esposa, um casal idoso, impedido de ter filhos, sem horizon-
te de futuro. No entanto, exatamente dessa família nasceu a 
bênção de Deus para todas as famílias da terra, uma bênção 
que não acontece graças a nós, às nossas forças e capacida-
des, mas graças unicamente ao Deus para Quem nada é impos-
sível (cf. Gênesis 18,14).
 A missão da família é, no entender do Papa Francisco, 
abraçar o sonho de Deus: “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” (Amoris Laetitia, 322). 
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 Mas, para que esse sonho aconteça, é necessário 
que a família busque diariamente na Palavra de Deus a orien-
tação certa para suas escolhas e decisões: “Que estas pala-
vras... estejam em teu coração! Tu as inculcarás aos teus 
filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando em teu 
caminho... 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).  
 Os pais são convidados a formar a consciência de 
seus filhos a partir da Palavra de Deus. Quer esteja em casa, 
quer esteja na escola, no trabalho, na rua, no passeio, cada 
membro da família é chamado a comportar-se segundo a 
vontade de Deus, expressa na sua Palavra. Essa Palavra deve 
estar nas mãos de cada membro da família, orientando suas 
atitudes, e também nos olhos, filtrando tudo aquilo que o 
mundo apresenta como aparentemente bom e vantajoso para 
cada um de nós. 
 Enfim, a Palavra de Deus deve ser inscrita na porta 
da casa de cada família, significando que, quer estejamos 
dentro de casa, quer estejamos fora dela, nosso comporta-
mento deve ser o mesmo, em obediência à vontade do Pai.  
 A grande maioria das famílias não vive em suas 
casas um ambiente religioso. Justamente por isso, a família 
cristã deve lembrar-se das palavras de Santa Teresa de Calcu-
tá: “Talvez você seja o único Evangelho que seu irmão vai ler”.



  Aqui está a missão da nossa família: ser um Evan-
gelho para as outras famílias. Neste sentido, podemos recor-
dar a missão que Deus confia a Israel: “Eu te estabeleci 
como luz das nações, para que a minha salvação chegue 
aos confins da terra” (Isaías 49,6). Onde quer que nossa 
família se encontre, ali há alguém que precisa receber a luz da 
Palavra de Deus, alguém que precisa ser alcançado pela 
salvação de Deus.
 Nosso mundo é marcado pelo pluralismo e pela 
liberdade de escolha. Todos querem usufruir dessa liberdade, 
embora sejam poucos os que aceitam responsabilizar-se 
pelas escolhas que fazem; são pessoas que se esquecem de 
que escolher algo significa também renunciar àquilo que é 
contrário à escolha feita. Aqui vale a pena recordar a exigên-
cia de se fazer escolhas e de se responsabilizar por elas por 
meio da fidelidade: “Se vocês acham que não é uma boa 
escolha servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês 
querem servir... Quanto a mim e à minha família, nós ser-
viremos ao Senhor” (Josué 14,15). O que Josué está nos 
lembrando é que todo ser humano se coloca a serviço de algo 
ou de alguém. Quem não escolhe livremente servir ao 
Senhor, acaba muitas vezes sofrendo uma submissão impos-
ta por um mundo que não crê em Deus. Portanto, também é 
missão da nossa família manter-se fiel no serviço a Deus, 
vivendo com alegria a nossa liberdade de filhos Seus e não de 
pessoas escravas do mundo.



 Vale a pena recordar que a Igreja que nasceu a partir 
do anúncio do Evangelho teve como berço não templos, mas 
casas! Os primeiros cristãos se reuniam nas casas, para 
ouvir a Palavra e celebrar a Eucaristia (cf. Atos 2,46-47; 5,42; 
Romanos 16,5.10-15). Não foi à toa que a Igreja começou a 
ser chamada de “família de Deus” (cf. Gálatas 6,1; Efésios 
2,19). Especialmente durante a pandemia, algumas famílias 
tornaram-se “igrejas domésticas”, enquanto outras não ali-
mentaram sua fé, devido à impossibilidade de frequentarem 
uma igreja. Missão da família é também trazer a Igreja para 
dentro de casa, o lugar talvez mais desafiador e mais 
necessitado de ser evangelizado!    
 Enfim, uma pergunta incômoda: qual é a missão da 
nossa família em relação aos que não têm família, aos mora-
dores de rua, aos desabrigados? A resposta a essa incômoda 
pergunta pode ser encontrada no filme “Somos todos iguais” 
(Netflix): “Quer seja rico ou pobre, ou alguma outra coisa 
no meio, somos todos desabrigados. Até o último de nós. 
Estamos só percorrendo o caminho de volta ao lar (a casa 
do Pai)”. O que existe de belo neste filme, entre tantas coisas, 
é o fato de uma família cristã não viver em função de si mes-
ma, mas participar de um trabalho voluntário em favor de 
moradores de rua, daqueles que, por tantos motivos, não têm 
família!
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