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COMO APLICAR A LÓGICA DA INTEGRAÇÃO?



Uma estrutura pastoral excludente:
 Cânon 2356: Os bígames, isto é, os que,

existindo um vínculo conjugal que os impeça,
atentam contrair matrimônio mesmo civil,
sejam ipso facto infames; após admoestação,
se persistem no ato devem ser excomungados
ou interditados.

 Cân. 855,1: Deve negar-se a Eucaristia aos
publicamente indignos, como são os
excomungados, interditados e manifestamente
infames.

 Visava proteger o matrimônio e a família.......



 Excessivamente rígida
 Inadequada
Não leva em consideração a história de cada 

pessoa
 Propostas:
 Solução em foro interno



Crítica ao divórcio GS 47
 a dignidade desta instituição não refulge em

toda a parte com o mesmo brilho, posto que a
obscurecem a poligamia, a peste do divórcio, o
chamado amor livre, e outras deformações.

Crítica ao adultério GS 49
Reafirma a indissolubilidade do vínculo e 

fala do matrimônio como comunhão de 
vida.

Não fala de nova união.



 Foi amplamente discutida esta questão.
 Familiaris Consortio (22.11.1981): n. 84
Divorciados que contraem nova União:
 A Igreja não pode abandonar os casais
 Analisar as diversas situações
 Cônjuge abandonado sem culpa;
 Cônjuge que destruiu o matrimônio;
 Contrai nova união para educar os filhos...



 Casais em 2ª união na vida da Igreja:
 Participar da vida da Igreja
 Ouvir a Palavra de Deus
 Freqüentar a Santa Missa
 Perseverar na Oração
 Participar da obras de caridade e outras
 Educar os filhos na fé cristã
 Cultivar o espírito e as obras de penitência



 E quanto a salvação:
 Com firme confiança ela vê que, mesmo aqueles

que se afastaram do mandamento do Senhor e
vivem agora nesse estado, poderão obter de Deus
a graça da conversão e da salvação, se
perseverarem na oração, na penitência e na
caridade.



 Caminhos que se abrem:
 Não estão em pecado os fiéis que vivem em

continência – casal Josefino.
 Podem participar da Eucaristia e da reconciliação.

 Não recusar publicamente a Eucaristia para quem
se aproxima do ministro

 O discernimento sobre a recusa compete ao
sacerdote responsável pela comunidade.



 O ato sexual deve ocorrer exclusivamente no casamento;
fora dele, é sempre um pecado grave e exclui da
comunhão sacramental (CIgC. 2390)

 Se os divorciados tornam a casar-se no civil,
ficam numa situação que contraria a lei de Deus.
 o cônjuge recasado passa a encontrar-se em situação

irregular permanente.
 Portanto, não podem ter acesso à comunhão eucarística

enquanto perdurar esta situação.
 Pela mesma razão não podem exercer certas

responsabilidades eclesiais.
 Não podem receber o sacramento da reconciliação.



 “os divorciados em nova união são e 
permanecem membros da Igreja, porque 
receberam o batismo e conservam a fé cristã”. 

 Acompanhamento espiritual: este 
acompanhamento deve obedecer alguns 
critérios: 
 A igreja não pode realizar um rito, que legitime esta 

nova união.
 Os casais devem procurar regularizar sua situação na 

Igreja.



 Para os casais em segunda união: 
 Reconhecer que é uma situação irregular.
 Observar as exigências de justiça em relação ao

cônjuge e filhos do sacramento.
 Tomar consciência da própria responsabilidade.
 Iniciar um caminho em direção de Cristo, num

diálogo de fé com o novo partner, através da oração
e da participação na liturgia.

 Redescobrir a piedade eucarística: visita ao
santíssimo sacramento, a comunhão espiritual, a
adoração.

 Fazer compreender o sentido do pecado levando os
fiéis a entenderem melhor o sacramento da
reconciliação.



 A íntima união entre Eucaristia e Matrimônio: 29
 Se a Eucaristia exprime a irreversibilidade do amor

de Deus em Cristo pela sua Igreja, compreende-se
por que motivo a mesma implique, relativamente
ao sacramento do Matrimônio, aquela
indissolubilidade a que todo o amor verdadeiro não
pode deixar de anelar.

 Atenção pastoral às dolorosas situações dos que
divorciaram e contraíram novas núpcias:
 Trata-se dum problema pastoral espinhoso e

complexo, um verdadeiro flagelo do ambiente
social contemporâneo que vai progressivamente
corroendo os próprios ambientes católicos.



Os presbíteros devem discernir bem as 
situações:
 O Sínodo dos Bispos confirmou a prática da

Igreja, fundada na Sagrada Escritura (Mc 10, 2-
12), de não admitir aos sacramentos os
divorciados re-casados, porque o seu estado e
condição de vida contradizem objetivamente
aquela união de amor entre Cristo e a Igreja que
é significada e realizada na Eucaristia.



Os casais em segunda união:
Pertencem a Igreja;
Devem cultivar um estilo de vida cristão:
 Participando da Santa Missa,
 Na escuta da Palavra de Deus,
 Na adoração eucarística,
 Cooperando na vida comunitária,
 Dedicando-se ao serviço da caridade,
 Realizando as obras de penitência,
 No empenho pela educação dos filhos.



 Acolhida efetiva
 Cativar a pessoa para fazer discipulado
 Apresentar a santidade como projeto de vida
 Orientar sobre a pertença a Igreja
 Orientar sobre os caminhos de participação  

Utilizar os meios legais:
 Tribunal Eclesiástico



1. O cuidado dos fiéis mais 
frágeis e feridos



 Os Padres sinodais afirmaram que, embora a
Igreja reconheça que toda a ruptura do
vínculo matrimonial « é contra a vontade de
Deus, está consciente também da fragilidade
de muitos dos seus filhos ».

 Iluminada pelo olhar de Cristo, a Igreja «
dirige-se com amor àqueles que participam
na sua vida de modo incompleto,
reconhecendo que a graça de Deus também
atua nas suas vidas, dando-lhes a coragem
para fazer o bem, cuidar com amor um do
outro e estar ao serviço da comunidade onde
vivem e trabalham » (AL 291).



 esta atitude vê-se corroborada no contexto de
um Ano Jubilar dedicado à misericórdia.

 Embora não cesse jamais de propor a perfeição e
convidar a uma resposta mais plena a Deus, « a
Igreja deve acompanhar, com atenção e
solicitude, os seus filhos mais frágeis, marcados
pelo amor ferido e extraviado, dando-lhes de
novo confiança e esperança, como a luz do farol
dum porto ou duma tocha acesa no meio do povo
para iluminar aqueles que perderam a rota ou
estão no meio da tempestade ».

 Não esqueçamos que, muitas vezes, o trabalho
da Igreja é semelhante ao de um hospital de
campanha (AL 291).



Na Exortação Evangelii Gaudium o Papa
indica algumas atitudes no processo do
cuidado:
 “A Igreja «em saída» é a comunidade de

discípulos missionários que «primeireiam», que
se envolvem, que acompanham, que frutificam e
festejam.” (EG 24)

 “Ousemos um pouco mais no tomar a iniciativa!
Como consequência, a Igreja sabe «envolver-se».
Jesus lavou os pés aos seus discípulos. O Senhor
envolve-Se e envolve os seus, pondo-Se de
joelhos diante dos outros para os lavar; mas,
logo a seguir, diz aos discípulos: «Sereis felizes
se o puserdes em prática»(Jo 13, 17).” (EG 24)
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Atitudes:
 O compromisso evangelizador se move por entre

as limitações da linguagem e das circunstâncias.
 Procura comunicar cada vez melhor a verdade do

Evangelho num contexto determinado, sem
renunciar à verdade, ao bem e à luz que pode
dar quando a perfeição não é possível.

 Um coração missionário está consciente destas
limitações, fazendo-se «fraco com os fracos (...)
e tudo para todos»(1 Cor 9, 22) (EG 45).
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A QUEM CUIDAR:
Quando começou a anunciar o Reino, seguiam-No
multidões de deserdados,.....(Lc 4, 18).
A quantos sentiam o peso do sofrimento,
acabrunhados pela pobreza, assegurou que Deus os
tinha no âmago do seu coração: «Felizes vós, os
pobres, porque vosso é o Reino de Deus» (Lc 6, 20);
Com os pobres Cristo Jesus Se identificou: «Tive
fome e destes-Me de comer», ensinando que a
misericórdia para com eles é a chave do Céu (cf. Mt
25, 34-40).” (EG 197)
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 A Igreja, não pode abandonar aqueles que - unidos
já pelo vínculo matrimonial sacramental -
procuraram passar a novas núpcias. Por isso,
esforçar-se-á infatigavelmente por oferecer-lhes
os meios de salvação.

 Saibam os pastores que, por amor à verdade,
estão obrigados a discernir bem as situações:
 Há, na realidade, diferença entre aqueles que

sinceramente se esforçaram por salvar o primeiro
matrimônio e foram injustamente abandonados,

 e aqueles que por sua grave culpa destruíram um
matrimônio canonicamente válido.

 Há ainda aqueles que contraíram uma segunda união
em vista da educação dos filhos, e...........



2. O caminho do discernimento 
à integração



 O Papa Francisco, à luz das considerações dos
Padres Sinodais, convida a construir a
integração:

 os batizados que se divorciaram e voltaram a
casar civilmente devem ser mais integrados na
comunidade cristã sob as diferentes formas
possíveis, evitando toda a ocasião de escândalo.

 A lógica da integração é a chave do seu
acompanhamento pastoral, para saberem que
não só pertencem ao Corpo de Cristo que é a
Igreja, mas podem também ter disso mesmo uma
experiência feliz e fecunda.

 São batizados, são irmãos e irmãs, o Espírito
Santo derrama neles dons e carismas para o bem
de todos (AL 299).



 A sua participação pode exprimir-se em
diferentes serviços eclesiais, sendo necessário,
por isso, discernir quais das diferentes formas de
exclusão atualmente praticadas em âmbito
litúrgico, pastoral, educativo e institucional
possam ser superadas.

 Não só não devem sentir-se excomungados, mas
podem viver e maturar como membros vivos da
Igreja, sentindo-a como uma mãe que sempre os
acolhe, cuida afetuosamente deles e encoraja-os
no caminho da vida e do Evangelho. Esta
integração é necessária também para o cuidado
e a educação cristã dos seus filhos, que devem
ser considerados o elemento mais importante»
(AL 299).



Discernir as diferentes formas de exclusão.
 Para compreender as diferentes formas de

exclusão dos casais em segunda união, vamos
percorrer o desenvolvimento destas proibições.

 1. A lista de proibições surge pela primeira vez
em um documento da Conferência Episcopal
Italiana em 1979, com o argumento de que o
exercício destas funções exige a plenitude do
testemunho cristão:
 Leitor
 Catequista
 Padrinho e madrinha de batismo



 São João Paulo II, na Exortação Familiaris
Consortio, elenca duas proibições no número
84:

 A reconciliação através do sacramento da
penitência;

 A comunhão sacramental.
O Código de Direito Canônico não trata

diretamente o tema, diz somente que para a
função de padrinho é necessário levar uma
vida de acordo com a fé e a função que irá
exercer e que não esteja sob uma pena de
excomunhão ou interdido, (Cân. 874,1.4).



 O Diretório dos Bispos Italianos aumenta a lista de
proibições no ano de 1993, quando acrescenta:
 Participação nos Conselhos Pastorais;
 Desaconselha que sejam testemunhas de casamento.

 Na introdução ao livro sobre a pastoral dos
divorciados e recasados, o Cardeal Ratzinger cita sete
proibições:
 Padrinho;
 Leitor;
 Ministro Extr. Da Comunhão Eucarística;
 Professor de religião;
 Catequista para a 1ª Eucaristia e Confirmação;
 Membro do Conselho Pastoral diocesano e paroquial;
 Testemunha de matrimônio (aconselhável, não proibido).



 As motivações para proibir tem dois principais
argumentos:
 Testemunho
 Vida cristã incompleta, não plena

No Sínodo aparecem horizontes para repensar
as exclusões e pensar num caminho de
inclusão, a partir de três princípios:
 A objetiva situação de vida; (AL 298)
 Evitar o escândalo; (AL 297)
 Enfrentar a questão com mais amplitude, não se

aplicando somente aos casais em 2ª união (AL
297).



 Para analisar as formas de exclusão presentes em
muitas Igrejas e na lista anterior, precisamos
observar três coisas:

 1. Estas proibições não estão presentes em
nenhum documento pontifício. Por isso não
podem obrigar toda a Igreja.

 2. Como são documentos de Conferências
episcopais, somente a estas obrigam;

 3. Está na introdução do livro da Doutrina da Fé
sobre os casais em segunda união. É um texto
importante, mas não é um texto com conteúdo
doutrinal vinculante para toda a Igreja.



 Em relação às funções podemos dizer que:
 O Leitor e o Ministro Extraordinário da comunhão

eucarística, além de auxiliar no crescimento da
comunidade obtém no exercício da função a
iluminação interior pelo contato com Palavra
proclamada e a Eucaristia;

 Quanto ao ministério de catequista, professor de
religião e membro de conselhos, é de
fundamental importância a seriedade e
competência das pessoas (fé segura, bom
costume e prudência), qualidades que não
dependem da situação familiar.

 O testemunho destas pessoas pode ser revivida
com a integração, mas não com a exclusão.



Quando pensamos em não causar escândalo,
temos que pensar em não causar escândalo
também nos fiéis em 2ª união, que mesmo
dizendo a eles que não estão excomungados,
são reduzidos a expectadores da vida
eclesial.



3. É possível uma interpretação mais 
ampla de Familiaris Consortio 84?



 A inteira comunidade dos fiéis a ajudar os
divorciados, promovendo com caridade solícita
que eles não se considerem separados da Igreja,
podendo, e melhor devendo, enquanto
batizados, participar na sua vida.

 Sejam exortados a ouvir a Palavra de Deus, a
frequentar o Sacrifício da Missa, a perseverar na
oração, a incrementar as obras de caridade e as
iniciativas da comunidade em favor da justiça, a
educar os filhos na fé cristã, a cultivar o espírito
e as obras de penitência para assim implorarem,
dia a dia, a graça de Deus.

 Reze por eles a Igreja, encoraje-os, mostre-se
mãe misericordiosa e sustente-os na fé e na
esperança.



 A reconciliação pelo sacramento da penitência -
que abriria o caminho ao sacramento eucarístico
- pode ser concedida só àqueles que,
arrependidos de ter violado o sinal da Aliança e
da fidelidade a Cristo, estão sinceramente
dispostos a uma forma de vida não mais em
contradição com a indissolubilidade do
matrimônio. Isto tem como consequência,
concretamente, que quando o homem e a
mulher, por motivos sérios - quais, por exemplo,
a educação dos filhos - não se podem separar,
«assumem a obrigação de viver em plena
continência, isto é, de abster-se dos atos
próprios dos cônjuges».



 Quando na Familiaris Consortio se introduz a
possibilidade de casais em segunda união, que se
propõe de viver em continência, de aproximar-se
do sacramento da penitência e da Comunhão
eucarística, São João Paulo II está:
 Ampliando os caminhos de participação dos casais em

segunda união na vida sacramental da Igreja.
 Reconhecendo ao confessor a faculdade de realizar

um discernimento pastoral, em relação as sinceras
disposições e a situação subjetiva do penitente, a
quem será concedida a possibilidade de caminhar no
percurso de conversão, no seio da Igreja.



 Na Exortação Evangelii Gaudium o Papa Francisco
apresenta a Eucaristia como Remédio e alimento para
os fracos:

 ......e nem sequer as portas dos sacramentos se
deveriam fechar por uma razão qualquer. Isto vale
sobretudo quando se trata daquele sacramento que é
a «porta»: o Batismo.

 A Eucaristia, embora constitua a plenitude da vida
sacramental, não é um prêmio para os perfeitos, mas
um remédio generoso e um alimento para os fracos.

 Estas convicções têm também consequências
pastorais, que somos chamados a considerar com
prudência e audácia. Muitas vezes agimos como
controladores da graça e não como facilitadores. (EG
47).



 No Sínodo Refletiu-se sobre a possibilidade de os
divorciados e dos recasados terem acesso aos
sacramentos da Penitencia e da Eucaristia.

 Seria um acolhimento em algumas situações
particulares e em condições bem precisas, sobretudo
quando se trata de casos irreversíveis e ligados a
obrigações morais com relação aos filhos que virão a
sofrer injustiças.

 Chamar a fazer um caminho penitencial sob a
responsabilidade do Bispo diocesano. (Relatio Synodi,
52).



 Observar a distinção entre a situação objetiva de
pecado e as circunstâncias atenuantes, dado que «a
imputabilidade e a responsabilidade de uma ação
podem ser diminuídas ou anuladas» por diversos
«fatores psíquicos ou sociais» (Catecismo da Igreja
Católica, 1735). (Relatio Synodi, 2014, 52).

 O diálogo com o sacerdote, no foro interno, concorre
para a formação de um juízo reto sobre aquilo que
impede a possibilidade de uma participação mais plena
na vida da Igreja e sobre os passos que podem favorecê-
la e levá-la a crescer. Visto que na própria lei não existe
graduação (cf. FC, 34), este discernimento nunca
poderá prescindir da verdade e da caridade do
Evangelho, propostas pela Igreja.(Relatio Finalis, 2015,
86).



 A Igreja possui uma sólida reflexão sobre os
condicionamentos e as circunstâncias atenuantes. Por
isso, já não é possível dizer que todos os que estão
numa situação chamada « irregular » vivem em
estado de pecado mortal, privados da graça
santificante (AL 301).

 Por causa dos condicionalismos ou dos fatores
atenuantes, é possível que uma pessoa, no meio duma
situação objetiva de pecado – mas subjetivamente
não seja culpável ou não o seja plenamente –, possa
viver em graça de Deus, possa amar e possa também
crescer na vida de graça e de caridade, recebendo
para isso a ajuda da Igreja (AL 305).



 Para conclusão:
 Ler o texto: Nalguns comentários sobre a exortação

Amoris Laetitia – A alegria do amor e o desconcerto
dos teólogos.
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