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 Ano Pastoral Diocesano da Família 

 O Plano Diocesano de Pastoral 2020-2023 estabeleceu a família 
como foco pastoral do ano de 2021 dizendo: “A família é o lugar privile-
giado do encontro e do diálogo com Jesus nos Evangelhos. Devolver a fé, 
a oração o amor às famílias é uma urgência cada dia maior. A Exortação 
Apostólica Amoris Laetitia, do Papa Francisco, provoca todos os batiza-
dos a ir ao encontro das famílias, pois elas são o ponto de chegada da 
nossa ação pastoral e o ponto de partida para a vida em comunidade, o 
berço da vida, que deve ser digna e defendida desde a concepção até o 
seu fim natural” (cd. Plano Pastoral diocesano, pág. 8)
 Por uma feliz “coincidência”, este Ano Diocesano da Família acon-
tece no mesmo momento em que o Santo Padre, o Papa Francisco, con-
vocou o Ano da Família Amoris Laetitia como um tempo de reflexão 
sobre as ações pastorais da Igreja direcionadas à família, que, inician-
do-se no dia 19 de março de 2021, estender-se-á até o dia 26 de junho de 
2022, por ocasião do X Encontro Mundial das Famílias com o Papa. 
 Em consonância com estes importantes acontecimentos que 
denotam o cuidado e a preocupação da Igreja no mundo inteiro e da 
nossa Igreja Particular de Jaboticabal para com a família, a série de fol-
ders diocesanos “A Igreja ensina” abordará, portanto, temas relaciona-
dos à evangelização da família. No primeiro folder deste ano tratamos 
dois problemas que atingem, discreta, mas incisivamente, a realidade 
familiar: a indiferença religiosa e a secularização.

 Indiferença religiosa

 Muitos pastoralistas indicam a indiferença religiosa como um dos 
grandes problemas do nosso tempo. Há alguns anos (2006), uma pesqui-
sa do Pontifício Conselho da Cultura revelou que “Do ateísmo militante 
e organizado de outros tempos, passou-se a uma situação de indiferen-
ça prática, de perda de importância da questão de Deus, e de abandono 
da prática religiosa, sobretudo no mundo ocidental”. Ou seja, em lugar 
do ateísmo que parecia ser uma tendência crescente nas décadas de 60 
e 70 do século passado, neste início de século XXI a problemática religi-
osa se concentra na falta de interesse e de consideração pelo fenômeno 
religioso, chegando ao descaso e ao desdém. 



 Parece que esta tendência, muito perceptível na Europa, onde 
os templos (tanto católicos quanto protestantes) estão esvaziando-se 
sempre mais, é uma sombra que começa a preocupar o nosso Brasil. 
Por mais que possamos dizer que “as nossas Igrejas estão sempre chei-
as”, sabemos que o número de praticantes é pequeno se relacionado 
ao aumento populacional. Também o Censo de 2010 mostrou que mais 
de 9% dos jovens brasileiros não pertencem a nenhuma religião. 

 Secularização

 Outro sério problema é a secularização, entendida como pro-
cesso de rejeição de toda forma de fé e devoção religiosas em favor da 
aceitação dos fatos e influências da vida presente como única maneira 
de ver a realidade; é equivalente ao laicismo. Da secularização vem o 
secularismo, doutrina segundo a qual devem ser excluídos da educa-
ção pública e de outros assuntos do Estado tanto o pensamento quan-
to os elementos religiosos. Esta ideia nasceu da separação entre Igre-
ja e Estado que marcou a maioria dos países desde o século XIX e que 
perdura até hoje, em novas formas. Uma frase que pode sintetizar 
essa corrente é esta: “O Estado é laico”, querendo dizer que a Igreja e 
as pessoas religiosas em geral não podem interferir nas políticas 
públicas. Recentemente, essa onda secularizante se manifestou nos 
protestos contra a presença do crucifixo nas repartições públicas, na 
rejeição da opinião dos cristãos nos debates sobre o aborto, nas dis-
cussões sobre o ensino religioso. Segundo essa corrente, o Estado, 
formado por pessoas, na sua maioria, religiosas, não pode considerar 
os princípios religiosos nas suas leis e estruturas. No Brasil, o fenôme-
no da secularização é controverso e complexo; há muitas pesquisas 
em curso tentando entender como funciona a separação entre fé e 
política que, exigida pela teoria, não funciona na prática.

 Como estes problemas afetam a família?

 Muitos pais cristãos se perguntam “onde erraram” quando seus 
filhos jovens deixam de ir à Igreja. É triste ver a porcentagem de ado-
lescentes que, depois de receber o Sacramento da Crisma, simples-
mente abandona a Comunidade. Algumas vezes, os idosos são machu-
cados em sua sensibilidade quando adultos zombam da sua fé e das 
práticas religiosas. 
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 Mais de uma vez aconteceu que a família não permitiu ao padre 
visitar, confessar e dar a Unção dos Enfermos a um doente ou ancião 
porque filhos ou cuidadores não tem religião. Estes e outros exemplos 
mostram como a indiferença religiosa afeta a família.
 Da parte da secularização, esta afeta a família quando, por 
exemplo, políticos (muitas vezes membros de comunidades e pastora-
is e até mesmo pastores protestantes) eleitos por conta do apoio dos 
cristãos se envolvem em processos de corrupção, votam leis que des-
respeitam os direitos humanos elementares como o direito a nascer 
(aborto), votam contra conquistas sociais dos trabalhadores, se ali-
nham a organismos e instituições que ameaçam a vida, a fé e o cuidado 
com os pobres. Legitimam seu posicionamento dizendo “que o estado 
é laico” embora eles foram eleitos por cristãos católicos e evangéli-
cos. São traidores do Evangelho. 

 O que fazer?

 Problemas complexos não aceitam nem uma única solução nem 
soluções fáceis. Uma boa indicação do que fazer parece ser continuar 
a acreditar na formação da personalidade humana e cristã das crianças 
e adolescentes. Nesse ponto ainda precisamos melhorar muito.  
Muitas famílias deixam a desejar na transmissão da fé. Algumas Paró-
quias tem uma catequese pouco atraente e, em alguns casos, pouco 
sólida e que não consegue inserir o adolescente na vida comunitária. 
Há sinais de esperança. em vários lugares há Pastorais e Movimentos 
que trabalham com famílias despertando para a sua evangelização e 
missão entre outras famílias. Há certas paróquias-modelo para a Cate-
quese de Iniciação, que conseguem envolver crianças e adolescentes 
de forma excelente. Nos falta mesmo é humildade e coragem para 
aprendermos uns com os outros (Paróquias aprender de outras Paró-
quias onde os processos dão certo), além é claro, de colocar Deus no 
centro da família e fazer da participação na vida da Igreja uma priori-
dade na vida familiar. 
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