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Desenvolver novos caminhos pastorais? Como? 

 
 

“Os debates do caminho sinodal puseram a descoberto a necessidade de 
desenvolver novos caminhos pastorais, que procurarei agora resumir em geral. As 
diferentes comunidades é que deverão elaborar propostas mais práticas e eficazes, que 
tenham em conta tanto a doutrina da Igreja como as necessidades e desafios locais. Sem 
pretender apresentar aqui uma pastoral da família, limitar-me-ei a coligir alguns dos 
principais desafios pastorais” (AL 199). 

 
1. TORNAR A IGREJA UM HOSPITAL DE CAMPANHA 

 
Para entender corretamente o ministério de ensinar da Igreja, também precisamos 

considerar a sua natureza pastoral. O Papa Francisco uma vez criou o vínculo entre a Igreja 
e “um hospital de campanha depois de uma batalha.” Ele disse: “É inútil perguntar a uma 
pessoa seriamente ferida se ela tem colesterol alto e sobre o seu nível de açúcar no sangue! 
É preciso curar as suas feridas. Então poderemos falar sobre outras coisas. Cure as feridas, 
cure as feridas.... É preciso começar debaixo para cima” (Papa Francisco. Entrevista 
30/09/2103).  

 A sexualidade é particularmente vulnerável a tais feridas. Homens, mulheres e 
crianças podem ser feridos pelo comportamento sexual promíscuo (o seu próprio ou de 
outros), pela pornografia e outras formas de objetificação, estupro, prostituição, tráfico 
humano, divórcio e o medo do compromisso criado por uma cultura cada vez mais anti-
matrimonial (FC 24).  Porque a família molda os seus membros tão profundamente – 
incluindo a “genealogia da pessoa” biológica, social e relacionalmente - relações quebradas 
dentro da família deixam feridas amargamente dolorosas (Cf. São João Paulo II. Carta às 
famílias, 1994) 

O Papa nos ajuda a ver as “firmes palavras” da Igreja como palavras que nos curam. 
Mas devemos nos dedicar a uma sorte de triagem, tratando cada ferida segundo sua 
gravidade.  

Os evangelhos estão cheios de relatos de curas de Jesus. Cristo, o médico, é uma 
imagem frequente nas obras de Santo Agostinho. Em uma homilia de Páscoa, escreve: “O 
Senhor, [assim como] um médico experiente, sabia melhor o que estava acontecendo no 
homem doente do que ele mesmo. O que os médicos fazem pelas indisposições dos corpos 
é o que o Senhor também pode fazer pelas indisposições das almas” (Santo Agostinho, 
Sermões III/6). Com base na parábola do Bom Samaritano, Agostinho vê a Igreja como uma 
pousada onde o viajante ferido é levado para se recuperar: “Vamos, ferido, suplica o 
médico, vamos levá-lo para a pousada para ser curado...Por isso, irmãos, a Igreja também, 
neste tempo no qual o homem ferido é curado, é a pousada do viajante”(Santo Agostinho, 
Tratado sobre o Evangelho de São João). 

A nova evangelização pode ser entendida como levar os feridos do campo de 
batalha do mundo para conhecer o Médico Divino, e a cura que Ele oferece dentro da 
comunidade da Igreja. O Papa Francisco vê esta tarefa como o desafio de ser uma “Igreja 
missionária” ou “uma Igreja em saída” (EG 3). 
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2. APRENDER A VIVER COMO MINORIA CRIATIVA 

 
Para uma sadia perspectiva pastoral precisamos tomar consciência que a era da 

cristandade já acabou. A unidade profunda entre cultura e valores cristãos católicos está 
diminuindo, para ser generoso. Temos dificuldades para dialogar com a cultura da elite, 
incluindo universidades, e nela infundir os valores do Evangelho. Conseguimos dialogar 
com a cultura popular, mas nossa linguagem não chega com vigor às grandes massas.  

A condição de minoria em uma cultura não significa uma posição marginal ou 
irrelevante. O Catecismo da Igreja Católica, ao instruir sobre nossa vocação de participação 
na sociedade, cita uma carta de Barnabé, escrita em uma época em que a Igreja estava 
longe de ter prestígio social ou estabilidade. A tentação de desistir deve ter sido real, mas 
diz a carta: “Não vivais isolados, fechados em vós mesmos, como se já estivésseis 
justificados; mas reuni-vos para procurar em conjunto o que é de interesse comum.” (CIgC 
172).  

 Esse olhar voltado ao mundo exterior, esse espírito orientado ao serviço, na 
verdade, tem origem ainda mais antiga. Disse o profeta Jeremias aos judeus exilados na 
Babilônia, muito embora os babilônios tenham saqueado Jerusalém e feito os judeus 
prisioneiros: “Empenhai-vos pelo bem-estar da cidade para onde vos exilei, orai a Deus por 
ela, pois a felicidade desse lugar será vossa felicidade” (Jr 29, 7).  

 Viver como uma minoria criativa, fiel, requer disciplina espiritual. No Livro de 
Daniel, ele e seus amigos judeus são capazes de servir na corte do rei babilônico 
Nabucodonosor. É surpreendente que os judeus tenham chegado ao ponto de servir a um 
rei pagão, mas foram úteis ao rei exatamente na medida em que permaneceram fiéis 
judeus.  

A razão pela qual tinham a sabedoria que os adivinhos do rei não possuíam é que 
conformaram a vida à fé no Deus uno e verdadeiro. Faziam suas preces (Dn 6,1) mantinham 
as principais prescrições judaicas (tais como restrições alimentares, Dn 1,8). Foram 
fermentos em um palácio pagão porque sabiam quem eram. Sabiam como se portar em 
um determinado mundo social, mas não fazer parte dele. E sabiam quando não transigir – 
sabiam que a identidade religiosa muitas vezes teria de pagar um preço alto – mas, 
aceitaram a cova dos leões e a fornalha acesa em vez de trair seu Deus e adorar ídolos.  

Como nos comportamos, como discípulos missionários, no meio de um estilo 
cultural que se opõe com força e violência ao nosso modo de ser católico? Temos que estar 
atentos as armadilhas de uma cultura que associa a fé com a escuridão, concedendo 
‘benevolentemente’ o espaço para a fé onde a razão não pode iluminar, onde o homem já 
não pode ter certezas. Para estes extratos da cultura, a fé é entendida como um salto no 
vazio, que fazemos por falta de luz e impelidos por um sentimento cego, ou como uma luz 
subjetiva, talvez capaz de aquecer o coração e consolar pessoalmente, mas impossível de 
ser proposta aos outros como luz objetiva e comum para iluminar o caminho (Cf. Lumen 
Fidei, 3).  

Como podemos fazê-los entender através do diálogo e do testemunho, pouco a 
pouco, que a luz da razão autônoma não consegue iluminar suficientemente o futuro?; 
este, no fim de contas, permanece na sua obscuridade e deixa o homem no temor do 
desconhecido. Como agir para não se deixar levar pela ‘corrente do rio’ da cultura atual, 
onde o homem renunciou à busca de uma luz grande, de uma verdade grande, para se 
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contentar com pequenas luzes que iluminam por breves instantes, mas são incapazes de 
desvendar a estrada? (Cf. Lumen Fidei, 3). 

 Quando falta a luz, tudo se torna confuso: é impossível distinguir o bem do mal, 
diferenciar a estrada que conduz à meta daquela que nos faz girar repetidamente em 
círculo, sem direção. Jesus disse aos discípulos: vós sois a luz do mundo… brilhe vossa luz 
diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que 
está nos céus (Mt 5,14-16). 

Como minoria criativa precisamos recuperar o caráter de luz que é próprio da fé, 
pois, quando a sua chama se apaga, todas as outras luzes acabam também por perder o 
seu vigor. “De fato, a luz da fé possui um caráter singular, sendo capaz de iluminar toda a 
existência do homem. A fé, que recebemos de Deus como dom sobrenatural, aparece-nos 
como luz para a estrada orientando os nossos passos no tempo. Por um lado, provém do 
passado: é a luz duma memória basilar — a da vida de Jesus –, onde o seu amor se 
manifestou plenamente fiável, capaz de vencer a morte. Mas, por outro lado e ao mesmo 
tempo, dado que Cristo ressuscitou e nos atrai de além da morte, a fé é luz que vem do 
futuro, que descerra diante de nós horizontes grandes e nos leva a ultrapassar o nosso 
«eu» isolado abrindo-o à amplitude da comunhão. Deste modo, compreendemos que a fé 
não mora na escuridão, mas é uma luz para as nossas trevas” (Lumen Fidei, 04). 

Dante, na Divina Comédia, depois de ter confessado diante de São Pedro a sua fé, 
descreve-a como uma « centelha / que se expande depois em viva chama / e, como estrela 
no céu, em mim cintila» (Lumen Fidei, 04). 

 
3. CONVERSÃO MISSIONÁRIA 

 
“Não basta inserir uma genérica preocupação pela família nos grandes projetos 

pastorais; para que as famílias possam ser sujeitos cada vez mais ativos da pastoral familiar, 
requer-se um esforço evangelizador e catequético dirigido à família, que a encaminhe 
nesta direção. Por isso exige-se a toda a Igreja uma conversão missionária: é preciso não 
se contentar com um anúncio puramente teórico e desligado dos problemas reais das 
pessoas (AL 200-201). 

3.1. Realismo pastoral e verdade que salva 
Para falar de conversão no âmbito pastoral devemos recordar o princípio segundo o 

qual: a realidade é superior a idéia. O Papa Francisco o expos com clareza na Exortação 
Evangelii Gaudium (231-233). Vejamos: 

Existe também uma tensão bipolar entre a ideia e a realidade: a realidade 
simplesmente é, a ideia elabora- se. Entre as duas, deve estabelecer-se um diálogo 
constante, evitando que a ideia acabe por separar-se da realidade. É perigoso viver no reino 
só da palavra, da imagem, do sofisma. Por isso, há que postular um terceiro princípio: a 
realidade é superior à ideia. Isto supõe evitar várias formas de ocultar a realidade: os 
purismos angélicos, os totalitarismos do relativo, os nominalismos declaracionistas, os 
projetos mais formais que reais, os fundamentalismos anti-históricos, os eticismos sem 
bondade, os intelectualismos sem sabedoria (EG 231).  

 A ideia – as elaborações conceituais – está ao serviço da captação, compreensão e 
condução da realidade. A ideia desligada da realidade dá origem a idealismos e 
nominalismos ineficazes que, no máximo, classificam ou definem, mas não empenham. O 
que empenha é a realidade iluminada pelo raciocínio. É preciso passar do nominalismo 
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formal à objetividade harmoniosa. Caso contrário, manipula-se a verdade, do mesmo 
modo que se substitui a ginástica pela cosmética. Há políticos – e também líderes religiosos 
– que se interrogam por que motivo o povo não os compreende nem segue, se as suas 
propostas são tão lógicas e claras. Possivelmente é porque se instalaram no reino das puras 
ideias e reduziram a política ou a fé à retórica; outros esqueceram a simplicidade e 
importaram de fora uma racionalidade alheia à gente (EG 232).  

 A realidade é superior à ideia. Este critério está ligado à encarnação da Palavra e ao 
seu cumprimento: «Reconheceis que o espírito é de Deus por isto: todo o espírito que 
confessa Jesus Cristo que veio em carne mortal é de Deus». (1 Jo 4, 2). O critério da 
realidade, duma Palavra já encarnada e sempre procurando encarnar-se, é essencial à 
evangelização. Por um lado, leva-nos a valorizar a história da Igreja como história de 
salvação, a recordar os nossos Santos que inculturaram o Evangelho na vida dos nossos 
povos, a recolher a rica tradição bimilenária da Igreja, sem pretender elaborar um 
pensamento desligado deste tesouro como se quiséssemos inventar o Evangelho. Por 
outro lado, este critério impele-nos a pôr em prática a Palavra, a realizar obras de justiça e 
caridade nas quais se torne fecunda esta Palavra. Não pôr em prática, não levar à realidade 
a Palavra é construir sobre a areia, permanecer na pura ideia e degenerar em intimismos e 
gnosticismos que não dão fruto, que esterilizam o seu dinamismo (EG 233).  

Mons. Lívio Melina afirma que este é um princípio essencial caso se deseje adotar 
uma verdadeira e própria perspectiva pastoral. A realidade se conhece em profundidade 
somente na medida em que dela se participa como sujeito ativo e, acima de tudo, quando 
se compromete a caminhar juntos. Não se trata de qualquer coisa que se possui – e no caso 
da família é ainda mais claro – mas se trata do desenvolvimento dinâmico de uma vida. Isto 
significa conhecer bem as próprias capacidade e os próprios projetos sem esquecer a ação 
de Deus na vida de cada um, ou seja, o dinamismo da graça na vida: este é o fulcro de 
qualquer conversão pastoral. 

Este princípio é basilar no caso da família, sobretudo para superara perspectiva 
ideológica que se derrama sobre a família. O conhecimento da realidade concreta das 
famílias nos leva a uma perspectiva muito diferente daquela apresentada por alguns 
extratos da sociedade e pelos meios de comunicação social. E, ao adotar esta visão realista, 
é possível compreender a profunda unidade que deve existir entre doutrina e pastoral, que 
deve ser o fundamento da conversão pastoral.  

 
3.2. A família como sujeito da pastoral 
A família como sujeito pastoral a anunciar o Evangelho da família é um desafio 

pastoral de grandes dimensões e nossa pastoral ordinária ainda não sabe responder a ele. 
Começamos a compreender a importância deste desafio a partir dos anos 80, -  Sínodo 
sobre a evangelização da família, pastoralistas e outros especialistas. O Cardeal Walter 
Kasper recorda ainda “que ‘O Evangelho do matrimônio e da família’, para muitos, não é 
mais compreensível, decaiu em uma crise profunda. Muitos consideram que na sua 
situação ele não é vivível. O que fazer? As belas palavras, sozinhas, de pouco servem”.  

Por isso que surge a necessidade de uma conversão pastoral de grande proporção, 
que não consiste em programar iniciativas pastorais para as pessoas, mas consiste em 
formar as pessoas à imagem de Cristo e para os valores da família. Precisamos formar as 
pessoas e assumir o conceito de discípulo missionário, que é o Cristão convertido para a 
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vida em Cristo, consciente de sua missão de tornar o Evangelho de Cristo realidade na sua 
existência de discípulo missionário.  

O Papa Francisco na Evangelii Gaudium afirma que “Em virtude do Batismo 
recebido, cada membro do povo de Deus tornou-se discípulo missionário (cf. Mt 28, 19). 
Cada um dos batizados, independentemente da própria função na Igreja e do grau de 
instrução da sua fé, é um sujeito ativo de evangelização, e seria inapropriado pensar num 
esquema de evangelização realizado por agentes qualificados enquanto o resto do povo 
fiel seria apenas receptor das suas ações. A nova evangelização deve implicar um novo 
protagonismo de cada um dos batizados. Esta convicção transforma-se num apelo dirigido 
a cada cristão para que ninguém renuncie ao seu compromisso de evangelização, porque, 
se uma pessoa experimentou verdadeiramente o amor de Deus que o salva, não precisa de 
muito tempo de preparação para sair a anunciá-lo, não pode esperar que lhe dêem muitas 
lições ou longas instruções. Cada cristão é missionário na medida em que se encontrou 
com o amor de Deus em Cristo Jesus; não digamos mais que somos «discípulos» e 
«missionários», mas sempre que somos «discípulos missionários” (EG 120). 

No Sínodo de 2015 os Padres sinodais afirmaram que a família é a protagonista da  
pastoral: “Se a família cristã quiser ser fiel à sua missão, deverá compreender bem de onde 
ela nasce: não pode evangelizar, sem ser evangelizada. [........] Por isso, é importante um 
esforço evangelizador e catequético orientado para o núcleo da família. A este respeito, 
tenha-se o cuidado de valorizar os casais, as mães e os pais, como protagonistas ativos da 
catequese, especialmente em relação aos filhos, em colaboração com sacerdotes, 
diáconos, pessoas consagradas e catequistas. Este esforço tem início a partir dos primeiros 
encontros sérios do casal. A catequese familiar serve de grande ajuda, como método eficaz 
para formar os jovens pais e para os tornar conscientes da sua missão de evangelizadores 
da própria família. Além disso, é muito importante sublinhar o nexo entre experiência 
familiar e iniciação cristã. No seu conjunto, a comunidade cristã deve tornar-se o lugar onde 
as famílias nascem, se encontram e se confrontam em conjunto, caminhando na fé e 
compartilhando percursos de crescimento e de intercâmbio recíproco” (Relatório final, 
2015, 89). 

O Papa Francisco acolheu esta proposta do Sínodo e disse:  “Os Padres sinodais 
insistiram no fato de que as famílias cristãs são, pela graça do sacramento nupcial, os 
sujeitos principais da pastoral familiar, sobretudo oferecendo o testemunho jubiloso dos 
cônjuges e das famílias, igrejas domésticas. Para isso – sublinharam – é preciso fazer-lhes 
«experimentar que o Evangelho da família é alegria que “enche o coração e a vida inteira”, 
porque, em Cristo, somos libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do 
isolamento” (Evangelii gaudium, 1).  

O Cardeal Walter Kasper assinala que o Evangelho da família se concretiza na Igreja 
doméstica; nela, ele pode se tornar novamente vivível. Ela é novamente atual.  

O Concílio Vaticano II, reconectando-se com São João Crisóstomo, retomou a ideia 
da Igreja doméstica (LO 11; AA 11). Aquelas que, nos documentos do Concílio, são apenas 
breves referências, nos documentos pós-conciliares se tornaram capítulos extensos. 
Sobretudo a carta apostólica Evangelii nuntiandi (1975) prosseguiu o impulso do Concílio 
no pós-Concílio. As Igrejas domésticas podem ser uma resposta.  

Segundo o Cardeal precisamos de grandes famílias de um novo tipo. Para que as 
famílias nucleares possam sobreviver, elas devem estar inseridas em uma coesão familiar 
que atravessa as gerações, na qual sobretudo as avós e os avôs desempenham um papel 
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importante, em círculos interfamiliares de vizinhos e amigos em que as crianças possam 
ter um refúgio na ausência dos pais, e em que os idosos sozinhos, os divorciados e os pais 
sozinhos possam encontrar uma espécie de casa. As comunidades espirituais constituem 
muitas vezes o âmbito e o clima espiritual para as comunidades familiares. Também são 
referências de Igreja doméstica os grupos de oração, os grupos bíblicos, catequéticos, 
ecumênicos. 

Como definir essas Igrejas domésticas? São uma ecclesiola in ecclesia, uma Igreja 
pequena dentro da Igreja. Tornam a Igreja local presente na vida concreta das pessoas. De 
fato, onde dois ou três se reúnem no nome de Cristo, ele está no meio deles (Mt 18, 20). 
Em virtude do batismo e da confirmação, as comunidades domésticas são povo messiânico 
de Deus (LG 9). Participam da missão sacerdotal, profética e real (1Pd 2, 8; Ap 1, 6; 5, 10; 
LG 10-12; 20-38). Por meio do Espírito Santo, possuem o sensus fidei, o sentido da fé, um 
sentido intuitivo da fé e da prática de vida conforme ao Evangelho. Não são somente 
objeto, mas também sujeito da pastoral familiar. Sobretudo através do seu exemplo, 
podem ajudar a Igreja a penetrar mais em profundidade na palavra de Deus e a aplicá-la 
de maneira mais plena na vida (LG 12; 35; EG 154 s.). Como o Espírito Santo é dado à Igreja 
no seu conjunto, elas não devem se isolar de modo sectário da communio mais ampla da 
Igreja. Esse "princípio católico" preserva a Igreja da desagregação em Igrejas livres, 
autônomas e individuais. Através de tal unidade na multiplicidade, a Igreja é igualmente 
sinal sacramental de unidade no mundo (LG 1; 9). 
As Igrejas domésticas se dedicam à partilha da Bíblia. Da Palavra de Deus, obtêm luz e força 
para a sua vida cotidiana (DV 25; EG 152 s.). Diante da ruptura da transmissão geracional 
da fé (EG 70), têm a importante tarefa catequética de guiar rumo à alegria da fé. Rezam 
juntas pelas próprias intenções e pelos problemas do mundo. A eucaristia dominical deve 
ser celebrada por elas junto com a comunidade inteira como fonte e cume de toda a vida 
cristã (LO 11). No âmbito familiar, celebram o dia do Senhor como dia do repouso, da 
alegria e da comunhão, assim como também os tempos do ano litúrgico, com os seus ricos 
costumes (SC 102-111). São lugares de uma espiritualidade da comunhão na qual nos 
aceitamos reciprocamente em espírito de amor, de perdão e de reconciliação, e em que se 
compartilham alegrias e dores, preocupações e tristezas, contentamento e felicidade na 
vida cotidiana, no domingo e nos dias de festa. Através de tudo isso, edificam o corpo da 
Igreja (LG 41). 

Assimilada e aprofundada em família, a fé torna-se luz para iluminar todas as 
relações sociais. Como experiência da paternidade e da misericórdia de Deus, dilata-se 
depois em caminho fraterno (Lumen Fidei, 58).  

 
3.3. Dar relevância ao Kerigma 

O Beato Paulo VI na Exortação Evangelii Nuntiandi afirma que evangelizar constitui, 
de fato, a vocação própria da Igreja, sua identidade mais profunda. Ela existe para 
evangelizar (EN 14). E na Exortação Amoris Laetitia o Papa Francisco diz: “Diante das 
famílias e no meio delas, deve ressoar sempre de novo o primeiro anúncio, que é o mais 
belo, mais importante, mais atraente e, ao mesmo tempo, mais necessário e deve ocupar 
o centro da atividade evangelizadora.  É o anúncio principal, aquele que sempre se tem de 
voltar a ouvir de diferentes maneiras e aquele que sempre se tem de voltar a anunciar, 
duma forma ou doutra. Porque nada há de mais sólido, mais profundo, mais seguro, mais 
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consistente e mais sábio que esse anúncio» e toda a formação cristã é, primariamente, o 
aprofundamento do querigma” (AL 58). 

Na Exortação Evangelii Gaudium o Papa Francisco disse que o querigma deve ser a 
base essencial da pastoral: “Quando se assume um objetivo pastoral e um estilo 
missionário, que chegue realmente a todos sem exceções nem exclusões, o anúncio 
concentra-se no essencial, no que é mais belo, mais importante, mais atraente e, ao mesmo 
tempo, mais necessário. A proposta acaba simplificada, sem com isso perder profundidade 
e verdade, e assim se torna mais convincente e radiosa (EG 35). 

A centralidade do querigma requer certas características do anúncio que hoje são 
necessárias em toda a parte:  
 - Que exprima o amor salvífico de Deus como prévio à obrigação moral e religiosa,  
 - Que não imponha a verdade mas faça apelo à liberdade,  
 - Que seja pautado pela alegria, o estímulo, a vitalidade e uma integralidade 

harmoniosa que não reduza a pregação a poucas doutrinas, por vezes mais 
filosóficas que evangélicas. 

 - Buscar mais a qualidade do que a quantidade, devendo-se dar prioridade – 
juntamente com um renovado anúncio do querigma – àqueles conteúdos que, 
comunicados de forma atraente e cordial, os ajudem a comprometer-se num 
percurso da vida toda «com ânimo grande e liberalidade» (AL 207); 

- A necessidade de unir o matrimônio à iniciação cristã. 
- A preparação ao matrimônio deve ser remota, próxima e imediata, como ensina FC 

66. Este é o único modo de propor uma preparação integral do matrimônio, que não seja 
sacramentalista, mas como um verdadeiro caminho de fé. 

 
4. REAPRENDER A ACOMPANHAR 
 
Mons. Lívio Melina sustenta que o acompanhamento na pastoral é uma dimensão 

imprescindível da necessária conversão pastoral: “A Igreja «em saída» é a comunidade de 
discípulos missionários que «primeireiam», que se envolvem, que acompanham, que 
frutificam e festejam” (EG 24). O acompanhamento não é uma simples estratégia pastoral, 
mas uma resposta de fidelidade ao chamado divino que nos ensina a caminhar no mesmo 
processo missionário de Jesus, o Bom Pastor.  

Na Exortação Evangelii Gaudium o Papa Francisco dedica cinco parágrafos ao 
acompanhamento (169-173): “Hoje mais do que nunca precisamos de homens e mulheres 
que conheçam, a partir da sua experiência de acompanhamento, o modo de proceder onde 
reine a prudência, a capacidade de compreensão, a arte de esperar, a docilidade ao 
Espírito, para no meio de todos defender as ovelhas a nós confiadas dos lobos que tentam 
desgarrar o rebanho” (EG 171).  

O relatório final do Sínodo Extraordinário o acompanhamento aparece com parte 
de uma renovação radical da práxis pastoral da Igreja à luz do Evangelho da família 
(Relatório final, 56). No segundo parágrafo do capítulo sobre as perspectivas pastorais, o 
Papa Francisco coloca o acompanhamento como caminho ordinário da pastoral junto às 
famílias: “É com humilde compreensão que a Igreja quer chegar às famílias, com o desejo 
de «acompanhar todas e cada uma delas a fim de que descubram a saída melhor para 
superar as dificuldades que encontram no seu caminho»” (AL 200).  
 Acompanhamento aparece 10 vezes no capítulo VI, que estamos tratando, e 16 vezes 
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no documento; e acompanhar aparece 21 vezes na Exortação. Mas devemos observar que 
o verbo acompanhar começa a aparecer a partir deste capítulo e segue até o capítulo 
oitavo, demonstrando ser um ‘novo’ caminho pastoral.  
 

4.1.  Uma carência pastoral 
Acompanhar é uma grande carência de nossa pastoral, concentrada mais sobre 

programas e atividades do que acompanhar as pessoas. Mons. Lívio Melina chega a dizer 
que, em linha geral, na nossa pastoral atual, não há um acompanhamento das pessoas. Diz 
ainda: a grande quantidade de atividades realizadas no dia a dia, não ajudam a realizar o 
acompanhamento nem a compreender o seu valor.  

Segundo ele, a razão mais profunda desta carência reside no fato de não termos 
considerado com seriedade o princípio do tempo, como nos recorda o Papa Francisco: o 
tempo é superior ao espaço. É necessário observar como o Senhor age: Ele introduz as 
pessoas em um caminho, que tem os seus processos e os seus tempos. Não é uma lógica 
fácil de aceitar, porque, em parte, é contra a cultura, vivemos em um mundo onde tudo 
deve ser imediato. Mas não podemos esquecer que o ‘tempo ordena os espaços, ilumina-
os e transforma-os em elos duma cadeia em constante crescimento, sem marcha atrás” 
(EG 223). 

 
4.2. Formar as pessoas 
Para enfrentar esta grave carência de nossa pastoral atual, é essencial a formação 

de pessoas que possam acompanhar. A arte de acompanhar não é simples e se adquire 
com talento e estudo, e somente confiar na boa vontade trará mais malefícios que 
benefícios à Pastoral.  

O Papa Francisco diz que cabe à Igreja iniciar seus membros nesta arte: “A Igreja 
deverá iniciar os seus membros – sacerdotes, religiosos e leigos – nesta «arte do 
acompanhamento», para que todos aprendam a descalçar sempre as sandálias diante da 
terra sagrada do outro (cf. Ex 3, 5). Devemos dar ao nosso caminhar o ritmo salutar da 
proximidade, com um olhar respeitoso e cheio de compaixão, mas que ao mesmo tempo 
cure, liberte e anime a amadurecer na vida cristã ‘(EG 169).  

 
4.3.  Exigências do acompanhamento 
Não pretendo apresentar todas as exigências do acompanhamento, mas salientar 

três exigências que precisamos nos voltar com maior atenção. 
A primeira exigência do acompanhamento é ser próximo das pessoas, no sentido 

de unir-se a elas no seu caminho, como fez Jesus com os discípulos de Emaús (Lc 24,13-35).  
Unir-se no caminho quer dizer compreender o caminho mesmo que Deus percorre com 
cada um, para sustentá-lo na missão e possa frutificar. Ou melhor dizendo, no caso da 
família, acompanhar na vocação ao amor. É necessário acompanhar a todos, mas é mais 
urgente acompanhar os mais frágeis, aqueles que não conseguem caminhar com suas 
pernas. 

No acompanhamento existem etapas: acolhida, iniciação e progresso no caminho. 
As pessoas reclamam que na Igreja não há uma autêntica acolhida dos casais. Podemos 
observar, qualquer pobre encontra acolhida na Igreja para suas necessidades materiais e 
nós fazemos tanto esforço para ajudá-lo através das pastorais. Mas os casais em crise se 
vierem às nossas paróquias, quantas têm uma estrutura com pessoas capacitadas para 
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acompanha-los? 
A segunda exigência do acompanhamento é organizar nas comunidades uma 

estrutura pastoral de acompanhamento, apoiada e sustentada pela paróquia, tendo à 
frente o Pároco como principal articulador. Para o Papa Francisco este é um papel próprio 
da Paróquia: “A principal contribuição para a pastoral familiar é oferecida pela paróquia, 
que é uma família de famílias, onde se harmonizam os contributos das pequenas 
comunidades, movimentos e associações eclesiais. A par duma pastoral especificamente 
voltada para as famílias, há necessidade duma «formação mais adequada dos presbíteros, 
diáconos, religiosos e religiosas, catequistas e restantes agentes pastorais” (AL 203). 

Na recente viagem à Polônia, no encontro com os bispos, um bispo perguntou sobre 
a validade da paróquia nos dias atuais. Para o Papa a Paróquia é sempre insubstituível. 
Inclusive os movimentos eclesiais têm o seu valor a partir das Paróquias, pois elas 
permanecem a casa do Povo de Deus.  

Também na Exortação Evangelii Gaudium o Papa Francisco ressaltou o papel 
imprescindível da Paróquia: “A paróquia não é uma estrutura caduca; precisamente porque 
possui uma grande plasticidade, pode assumir formas muito diferentes que requerem a 
docilidade e a criatividade missionária do Pastor e da comunidade. Embora não seja 
certamente a única instituição evangelizadora, se for capaz de se reformar e adaptar 
constantemente, continuará a ser «a própria Igreja que vive no meio das casas dos seus 
filhos e das suas filhas». Isto supõe que esteja realmente em contato com as famílias e com 
a vida do povo, e não se torne uma estrutura complicada, separada das pessoas, nem um 
grupo de eleitos que olham para si mesmos. A paróquia é presença eclesial no território, 
âmbito para a escuta da Palavra, o crescimento da vida cristã, o diálogo, o anúncio, a 
caridade generosa, a adoração e a celebração. Através de todas as suas atividades, a 
paróquia incentiva e forma os seus membros para serem agentes da evangelização. É 
comunidade de comunidades, santuário onde os sedentos vão beber para continuarem a 
caminhar, e centro de constante envio missionário. Temos, porém, de reconhecer que o 
apelo à revisão e renovação das paróquias ainda não deu suficientemente fruto, tornando-
se ainda mais próximas das pessoas, sendo âmbitos de viva comunhão e participação e 
orientando-se completamente para a missão” (EG 28).  

A terceira exigência do acompanhamento é aplicar a gradualidade na pastoral. A 
natureza progressiva da conversão molda a nossa capacidade de entender e viver os 
ensinamentos da Igreja. Falando sobre o progresso moral dos cristãos casados, o Papa João 
Paulo II distinguiu entre “a lei da gradualidade” e “a gradualidade da lei.”  

A  “lei da gradualidade” refere-se à natureza progressiva da conversão. Recuperado 
das feridas do pecado, os cristãos crescem em santidade em todas áreas de suas vidas, 
incluindo a sua sexualidade. Quando ficam aquém disso, precisam voltar para a 
misericórdia de Deus, acessível nos sacramentos da Igreja.  

 A “gradualidade da lei”, por outro lado, é a ideia equivocada de que há “vários graus 
e várias formas de preceito na lei divina para homens em situações diversas.”  Em um 
espírito de verdadeira gradualidade, o Papa Francisco recentemente elogiou a coragem do 
seu predecessor Paulo VI na sua encíclica Humanae vitae. Ao resistir a uma crescente 
pressão social para o controle da população, o Papa Francisco disse (sobre Paulo VI) que o 
seu “gênio foi profético, ele teve a coragem de escolher o lado oposto da maioria, defender 
a disciplina moral, frear a cultura, e se opor ao neo-malthusianismo, presente e futuro.” 

Mas, ao mesmo tempo, o Papa Francisco observou que Paulo VI disse aos seus 
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confessores para interpretarem a sua encíclica com “muita misericórdia e atenção com as 
situações concretas... A questão não é mudar a doutrina, porém ir além disso, e certificar-
se que o cuidado pastoral leva em conta as situações e o que cada pessoa é capaz de fazer”. 

Portanto, a Igreja chama os seus membros à plenitude da verdade e os encoraja a 
beneficiar-se da piedade de Deus à medida que crescem em sua capacidade de viver.  

O Cardeal Walter Kasper disse que a aplicação da gradualidade é essencial para a 
pastoral junto às famílias: Assim como a Igreja está a caminho na via da conversão e da 
renovação (LO 8), o matrimônio e a família também se encontram no caminho da cruz e da 
ressurreição (FC 12 s.), sob a lei da gradualidade do continuar crescendo de modo sempre 
novo e mais profundo no mistério de Cristo (PC 9. 34). Essa lei da gradualidade me parece 
ser uma coisa importantíssima para a vida e para a pastoral matrimonial e familiar. Não 
significa gradualidade da lei, mas sim gradualidade, isto é, crescimento na compreensão e 
na realização da lei do Evangelho, que é uma lei da liberdade (Tg 1, 25; 2, 12), que hoje, 
para tantos fiéis, se tornaram tão difíceis. Precisam de tempo e de acompanhadores 
pacientes no seu caminho. 

O Papa Francisco, na Exortação, afirma que a gradualidade na pastoral esta na base 
do discernimento: “Com efeito, aos pastores compete não só a promoção do matrimônio 
cristão, mas também o discernimento pastoral das situações de muitas pessoas que 
deixaram de viver esta realidade, para entrar em diálogo pastoral com elas a fim de 
evidenciar os elementos da sua vida que possam levar a uma maior abertura ao Evangelho 
do matrimônio na sua plenitude.[No discernimento pastoral, convém identificar elementos 
que possam favorecer a evangelização e o crescimento humano e espiritual (AL 293). 

É claro que para interpretar corretamente esta gradualidade é necessário não só 
não a confundir como se fosse uma forma de gradualidade doutrinal mas também assimilar 
que o discernimento é necessário em cada caso concreto. Uma repetição puramente 
formal do magistério de João Paulo II que não dê espaço ao acompanhamento, ao 
discernimento e à eventual integração atraiçoa a índole pastoral de qualquer ato 
magisterial (López, Rodrigo Guerra. Professor e pesquisador). 

 

5. DISCERNIMENTO E INTEGRAÇÃO  

“Os Padres disseram que é indispensável um discernimento particular para 
acompanhar pastoralmente os separados, os divorciados, os abandonados. Tem-se de 
acolher e valorizar sobretudo a angústia daqueles que sofreram injustamente a separação, 
o divórcio ou o abandono, ou então foram obrigados, pelos maus-tratos do cônjuge, a 
romper a convivência. Não é fácil o perdão pela injustiça sofrida, mas constitui um caminho 
que a graça torna possível. Daí a necessidade duma pastoral da reconciliação e da 
mediação, inclusive através de centros de escuta especializados que se devem estabelecer 
nas dioceses” (AL 242). 

O Cardeal Müller diz que em Amoris Laetitia encontramos três critérios chave para 
o discernimento: 

O primeiro critério consiste em concentrar-se na meta que se deseja ao discernir. É 
a meta que a Igreja anuncia para todos, independente do caso e situação,  e esta meta não 
pode ser mitigada por medo de enfrentar a mentalidade do mundo: “Para evitar qualquer 
interpretação tendenciosa, lembro que, de modo algum, deve a Igreja renunciar a propor 
o ideal pleno do matrimônio, o projeto de Deus em toda a sua grandeza: É preciso encorajar 
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os jovens batizados para não hesitarem perante a riqueza que o sacramento do matrimônio 
oferece aos seus projetos de amor, com a força do apoio que recebem da graça de Cristo 
e da possibilidade de participar plenamente na vida da Igreja. A tibieza, qualquer forma de 
relativismo ou um excessivo respeito na hora de propor o sacramento seriam uma falta de 
fidelidade ao Evangelho e também uma falta de amor da Igreja pelos próprios jovens. A 
compreensão pelas situações excepcionais não implica jamais esconder a luz do ideal mais 
pleno, nem propor menos de quanto Jesus oferece ao ser humano. Hoje, mais importante 
do que uma pastoral dos falimentos é o esforço pastoral para consolidar os matrimônios e 
assim evitar as rupturas” (AL 307). 

Com este primeiro critério tornasse claro que o discernimento é necessário, não 
para escolher a meta, mas para escolher o caminho. Tendo clareza para onde queremos 
conduzir o fiel (a vida plena em Jesus Cristo) poderemos discernir os caminhos que cada 
um deve percorrer, no seu caso particular, para chegar lá. 

O segundo critério, a lógica dos pequenos passos de crescimento, presente no 
parágrafo 305 de Amoris Laetitia: “O discernimento deve ajudar a encontrar os caminhos 
possíveis de resposta a Deus e de crescimento no meio dos limites. Por pensar que tudo 
seja branco ou preto, às vezes fechamos o caminho da graça e do crescimento e 
desencorajamos percursos de santificação que dão glória a Deus. Lembremo-nos de que 
um pequeno passo, no meio de grandes limitações humanas, pode ser mais agradável a 
Deus do que a vida externamente correta de quem transcorre os seus dias sem enfrentar 
sérias dificuldades. A pastoral concreta dos ministros e das comunidades não pode deixar 
de incorporar esta realidade” (AL 305). 

O terceiro critério é integrar analisando as novas possibilidades que o Papa 
Francisco abre para os divorciados em uma nova união. O Papa pede, seguindo o Sínodo, 
de desenvolver um percurso próprio em cada diocese, sob a guia do Bispo diocesano e 
segundo os ensinamentos da Igreja: “Se se tiver em conta a variedade inumerável de 
situações concretas, como as que mencionamos antes, é compreensível que se não devia 
esperar do Sínodo ou desta Exortação uma nova normativa geral de tipo canônico, aplicável 
a todos os casos. É possível apenas um novo encorajamento a um responsável 
discernimento pessoal e pastoral dos casos particulares, que deveria reconhecer: uma vez 
que o grau de responsabilidade não é igual em todos os casos, as consequências ou efeitos 
duma norma não devem necessariamente ser sempre os mesmos. Os sacerdotes têm o 
dever de acompanhar as pessoas interessadas pelo caminho do discernimento segundo a 
doutrina da Igreja e as orientações do bispo” (AL 300). 

A partir destes critérios podemos pensar: 
- As novas normativas relativas ao processo de declaração de nulidade (AL 244). 
- Confiar ministérios e funções eclesiais aos casais em segunda união (AL 299). 
- Promover a participação ativa na comunidade a partir de um processo de cura (AL 

298). 
- A ajuda dos sacramentos.......? (AL 305). 
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