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Exortação Apostólica Amoris Laetitia: 
Por que a Igreja se ocupa da família? 

 
 
Introdução 
- Por que o Papa Francisco/a Igreja se preocupa tanto com a família? Qual é a 
questão? 
- Do Sínodo de 2012 (“Nova evangelização para a transmissão da é cristã, Evangelii 
Gaudium)  
- Para a escolha do tema do Sínodo de 2015: Família... pelo Papa Francisco: a 
questão é a evangelização da família e sua participação na vida e na missão 
evangelizadora da Igreja. 
 
- As duas assembleias do Sínodo dos Bispos: 
 2014 – um grande VER sobre a realidade e os desafios da família para a nova 
evangelização 
 2015 – a vocação e a missão da família na Igreja e na sociedade 
contemporânea. 
 
- Os encaminhamentos para as assembleias sinodais 
- A assembleia extraordinária de 2014; a Relatio Synodi 
- Seguiu-se oMotu próprio Mitis Iudex Dominus Iesus, sobre or processos de 
nulidade 
 
- A Assembleia ordinária de 2015: 
- As expectativas criadas... 
- A Exortação pós sinodal (abril de 2016) – Amoris laetitia.... 
 
- O Papa ouviu a Igreja; o Papa falou à Igreja através da exortação... 
- Agora é a hora da recepção e aplicação da palavra do Magistério Pontifício em 
novas práticas de vida eclesial em relação ao casamento e à família. 
- “As famílias não são um problema; elas são, sobretudo, uma oportunidade” (nº 7). 
- Nosso trabalho.... 
- Qual será nossa proposta para a Arquidiocese? 
 
Para onde aponta o Papa Francisco? 
A questão que, certamente, motivou os 2 Sínodos para a Família (2014 e 2015), foi a 
NOVA EVANGELIZAÇÃO, em vista da transmissão da fé (tema do Sínodo de 2012). 
No Sínodo de 2012, sobre “a nova evangelização para a transmissão da fé”, houve 
frequentes referências à família, como um protagonista importante da evangelização e 
como parte da vida da Igreja. 
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A família é importante para a pessoa, a comunidade humana e para a Igreja. Mas se a 
própria família passa por tantos problemas e fica desacreditada? 
Trata-se de um desafio para a ação evangelizadora da Igreja, que precisa discernir sobre 
os caminhos a serem seguidos para reatar a obra evangelizadora da Igreja com a 
FAMÍLIA e, justamente a partir desta perspectiva, propor encaminhamentos pastorais 
que, de algum modo, respondam aos problemas e situações que envolvem as famílias. 
O Santo Padre tem grande desejo de “chegar a uma nova evangelização a partir da 
família”. 
A partir da Exortação Apostólica Amoris Laetitia, sobretudo do conteúdo dos capítulos 
seis a oito, podemos apresentar algumas características do que seria a nova postura e 
prática pastoral da Igreja em relação ao casamento e à família. 
 
1ª) Uma nova valorização do Sacramento do Matrimônio, de modo a superar os 
impactos da cultura contemporânea, que acabam por deturpar o sentido do Sacramento 
do Matrimônio e da vida em família. Nesse sentido, é necessária uma verdadeira 
conversão pastoral e missionária da Igreja, no que se refere aos modos como temos 
tratado em nossas comunidades e paróquias o casamento e a família. É preciso 
despertar nos jovens e em todos um renovado apreço pelo matrimônio (casar é uma 
coisa boa) e a família (ter família é coisa boa e bonita); 
 
2ª) Promover uma preparação mais eficaz para o casamento; toda a comunidade cristã 
deve sentir-se responsável em cuidar melhor da formação remota de todos os que se 
sentem chamados à vida matrimonial e familiar (que se evitem os “cursinhos breves”), 
para que o matrimônio não seja assumido como um ponto de chegada, mas como o 
início de um caminho a ser feito. As celebrações matrimoniais sejam bem preparadas 
e os noivos sejam encorajados a não se deixarem seduzir pelo desejo de realizar 
“cerimônias luxuosas e por vezes extremamente dispendiosas”. 
 
3ª) Acompanhamento dos primeiros anos da vida matrimonial e familiar, para que os 
recém-casados assimilem a ideia de que a convivência matrimonial e familiar não é 
uma realidade pronta, mas viva e dinâmica, que vai sendo plasmada; e se pense num 
planejamento familiar verdadeiro, de acordo com as já existentes orientações do 
Magistério; 
 
4ª) Acompanhamento e iluminação das muitas situações de crises, dificuldades e 
feridas que envolvem alguns casais e famílias; é preciso trabalhar as crises que podem 
– em muitos casos – contribuir para que estas feridas sejam efetivamente curadas; 
acompanhar os divorciados e os que vivem casamentos mistos ou com disparidade de 
culto; acompanhar os que convivem mas sem nenhum tipo de casamento – nem civil e 
nem religioso -; trabalhar com as famílias que enfrentam as muitas questões “difíceis” 
porque envolvem situações ligadas à afetividade e à sexualidade; 
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5ª) Que as famílias e toda a comunidade de fé assumam, efetivamente, a educação das 
crianças e jovens numa perspectiva integral; 
 
6ª) Através dos muitos caminhos de misericórdia, acompanhar os casais e famílias, que 
experimentam dificuldades de toda ordem e carecem de uma melhor formação; 
sobretudo, que se deixem interpelar e convidar ao discernimento e à vivência 
matrimonial e familiar em conformidade com vontade de Deus; através do adequado 
discernimento, seja evitada toda culpabilidade “a priori”; 
 
7ª) Que a pastoral matrimonial e familiar seja portadora de uma Boa Nova, na 
perspectiva da “gradualidade”, partindo do pressuposto que as pessoas não são 
perfeitas na vivência matrimonial e familiar; 
 
8ª) Que a pastoral familiar seja evangelizadora e ajude todos a descobrirem o designío 
de Deus em suas vidas, revelando-lhes a “pedagogia da graça” de Deus; 
 
9ª) Que a pastoral familiar seja animada, acima de tudo, pela “lógica da integração” de 
todos na comunidade cristã e eclesial; 
 
10ª) Que se levem em conta as “circunstâncias atenuantes”, sempre que possível, mas 
com o devido cuidado, para não ceder à tentação de diminuir as exigências do 
Evangelho”. 
 
Para ajudar no processo de DISCERNIMENTO, necessário aos Pastores e a todo o 
povo fiel, sobre os assuntos relacionados à vida matrimonial e familiar, o Papa 
Francisco propõe algumas orientações gerais: 
a) não basta aplicar leis gerais; os pastores não podem julgar e sentenciar baseando-se 
única e exclusivamente em “normas gerais”; 
b) que sejam valorizados os pequenos passos concretos, que sempre são possíveis, em 
vista do acolhimento, acompanhamento, ajuda, integração etc; 
c) em tudo, percorrer a “via da caridade pastoral”; 
d) a NPF assuma a “lógica da misericórdia”; 
e) que os jovens sejam encorajados a olhar o matrimônio como um ideal possível de 
ser realizado; 
f) que tudo seja feito com paciência; pensar a partir de etapas e passos possíveis, pois 
“a perfeição não é deste mundo”.  

Cardeal Odilo P.Scherer 


