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C
ada família tem seus problemas e conquistas, sofrimentos e 
alegrias, vitórias e fracassos. A vida humana não é linear e a vida 
familiar também não. O conjunto de tudo aquilo que somos, 

experimentamos e sonhamos são as nossas realidades. Em alguns 
momentos da existência elas são mais serenas e tranquilas. Em outras, 
bastante problemáticas e dificultosas. O importante é que, a guiar a 
nossa existência pessoal e familiar esteja o Senhor porque, como reza 
o salmista,  «quem teme o Senhor será abençoado!» - Sl 128(127), 4.

 Das realidades familiares brotam sonhos, promessas, desejos 
de superação. Principalmente neste tempo duro da pandemia, que 
tem causado tantos sofrimentos físicos, psíquicos e espirituais, 
aumentando ainda mais as dificuldades a nível pessoal e familiar, 
percebemos que temos duas saídas: ou fechar-nos na lamentação dos 
problemas ou assumi-los como desafios. O olhar de fé nos leva a fazer 
como Maria, que diante da sua situação pessoal e familiar «conservava 
a lembrança de todos os fatos em seu coração» (cf. Lc 2,51), não para 
seguir problematizando, mas para submeter tudo a Deus na oração.

ALGUMAS RAÍZES DOS PROBLEMAS FAMILIARES

 Não é possível fazer uma lista das realidades que nos desafiam, 
ela seria simplesmente infinita. Na carta do Papa Francisco, Amoris 
Laetitia, podemos encontrar uma reflexão bastante iluminadora 
sobre a situação da família em geral, com suas luzes e sombras e com 
os desafios que se nos apresentam (cf. AL nn. 32-57). Do conjunto 
dessas reflexões é possível separar – por questões de espaço – pelo 
menos duas que estão na raiz de outras situações bem mais amplas. 

 
O INDIVIDUALISMO

 Se o individualismo está na origem do pecado pessoal, 
naturalmente se coloca na raiz dos males familiares. No mundo de 
hoje as pessoas gostam muito de usar a frase «cada um é um!», e não 
percebem que vão se isolando umas das outras. Se diz com muita 
facilidade que cada um tem «os seus horários, o seu trabalho, o seu 
ritmo, os seus problemas». Essa fala é ambígua e pode esconder muito 
egoísmo, de maneira que os pais não tenham tempo para os filhos e 
muitos filhos encontrem desculpas para não cuidar dos pais idosos. 



 Mas será mesmo que devemos viver assim? Não seria que por 
trás das correrias e afazeres esteja uma boa dose de egoísmo, traves-
tido de ocupação pelo bem dos outros?

O ENFRAQUECIMENTO DA FÉ VIVIDA NA FAMÍLIA

 Se bem a maioria das pessoas das nossas famílias professe de 
algum modo a sua fé pessoal, é inegável que são poucas as famílias 
que oram juntas. Mesmo as mais praticantes sequer fazem o sinal da 
cruz quando estão à mesa. Gestos carregados de convicções de fé 
como «pedir bênção», rezar o terço juntos, ir à Missa juntos simples-
mente desapareceram. Mesmo durante o tempo em que as igrejas 
estiveram fechadas, foram poucas as famílias que rezaram juntas. 
Nem para a catequese familiar os pais conseguem sentar-se com os 
filhos. Não seria um sinal de que temos dificuldade de exprimir nosso 
amor a Deus e nossa certeza da sua presença quando estamos juntos? 

               OS PROBLEMAS SÃO DESAFIOS, OU SEJA, TAREFAS

 O que fazer diante das realidades problemáticas que constata-
mos? Uma sadia forma de ver a vida diz que não podemos parar diante 
dos problemas. Sempre é tempo de acordar e agir, buscando soluções. 
No plano espiritual chamamos isso de conversão. Assim como existe 
uma conversão pessoal, pode acontecer uma conversão familiar, quan-
do a família decide – amparada pela graça de Deus – superar as proble-
máticas que a desfiguram como grupo humano composto por pessoas 
de fé.

FAMÍLIA QUER DIZER «NÓS»

 A primeira tarefa para modificar a família em direção de uma 
vida mais harmoniosa, é recuperar a ideia de que ela é um grupo huma-
no onde todos e cada um tem o seu lugar. Numa família, o «eu» vem 
em segundo lugar. Necessidades, características, personalidade e 
mesmo gostos, preferencias e desejos pessoas devem harmonizar-se 
com aqueles dos outros. Por isso, um passo importante é refletir sobre 
como cada um participa da própria família. Quanto conta a opinião 
dos mais velhos? E o entusiasmo dos jovens, quanto vale? 
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 O cansaço de todos que trabalham para manter o lar é levado em 
consideração? Essas simples perguntas nos mostram que se não conver-
sarmos dentro de casa, é difícil passar do eu para o nós. Um sinal de 
conversão familiar é quando, por exemplo, procuramos dialogar mais, 
desligando os celulares quando estamos juntos. Outro, é quando as 
tarefas domésticas são repartidas entre todos, afinal, uma família 
onde todos trabalham fora, por que só a mulher deve cozinhar ou lim-
par a casa sozinha?

UMA FÉ VIVA NA PEQUENA IGREJA DO LAR

 É lógico que uma família onde a fé cristã alcançou a todos não se 
preocupa apenas com a mudança de comportamentos em nível huma-
no. A presença de Jesus numa família faz com que ele se torne, de fato 
o centro de cada coração e o centro de todos os corações. A consequên-
cia prática é que, além das orações pessoais, numa família existam 
também orações familiares como um momento – pelo menos semanal – 
de leitura bíblica com a reza do terço. Muitos estão redescobrindo o 
valor do terço como casal ou com a família inteira, juntamente com a 
leitura do evangelho do domingo. Mesmo entre pessoas que moram 
distante, as chamadas de vídeo possibilitam rezar à distância, unindo 
os corações em torno ao Senhor que quer salvar não apenas os indivídu-
os, mas também os seus contextos familiares. Ir à Igreja juntos (não um 
em cada horário); peregrinar aos Santuários juntos; visitar os túmulos 
dos antepassados e mantê-los em ordem junto com as crianças etc. 
Pequenos gestos, grandes conquistas.

 Enfim... as realidades são muitas, os desafios também. Neste 
ano inteiramente dedicado à família, fazemos bem em refletir sobre 
como podemos melhorá-la colocando no centro dos nossos esforços o 
desejo sincero de reconstruir-nos como famílias cristãs. Ao melhorar a 
família melhoramos o mundo e ao abrir as famílias a Cristo, estende-
mos o campo de atuação da salvação que ele nos garantiu!
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