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A Igreja celebra agora em 
Agosto a Semana Nacional da 
Família, momento oportuno para 
lançarmos nossa reflexão e nos 
perguntarmos novamente “E a 
Família, como vai?”. Sobretudo 
nos tempos atuais, onde esta, 
desejada e amada por Deus, 
se encontra em situação cada 
vez mais de vulnerabilidade 
frente aos desafios de nosso 
tempo. A importância e a 
centralidade da família, em 
vista da pessoa e da sociedade, 
é repetidamente sublinhada na 
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que o homem esteja só” (Gn 
2,18). Dentro dos desígnios 
de Deus, o casal constitui “a 
primeira forma de comunhão de 
pessoas”. A família delineia-se, 
no desígnio do Criador, como 
“lugar primeiro da humanização 
da pessoa e da sociedade e 
berço da vida e do amor”. É 
na família que se aprende a 
conhecer o amor e a fidelidade 
do Senhor e da necessidade de 
corresponder-lhe (Ex 12,25-27; 
13,8. 14-15; Dt 6,20-25) e os 
filhos aprendem as primeiras 
e mais decisivas lições da 
sabedoria prática com que são 
conexas as virtudes. Dessa 
forma, iluminada pela luz da 
mensagem bíblica, a Igreja 

considera a família como a 
primeira sociedade natural, 
titular de direitos próprios e 
originários, e a põe no centro da 
vida social. Portanto, relegar a 
família “a um papel subalterno 
e secundário, excluindo-a da 
posição que lhe compete na 
sociedade, significa causar 
um grave dano ao autêntico 
crescimento do corpo social 
inteiro”. Neste berço da vida 
e do amor, o homem nasce 
e cresce: quando nasce uma 
criança, à sociedade é oferecido 
o dom de uma nova pessoa, 
que é chamada, desde o seu 
íntimo, à comunhão com os 
outros e a doação aos outros. 
É na família, portanto, que o 
dom reciproco de si por parte do 
homem e da mulher unidos em 
matrimonio cria um ambiente 
de vida, no qual a criança pode 
nascer e desenvolver suas 
potencial idades, tornar-se 
consciente de sua dignidade 
e prepara-se para enfrentar o 
seu único e irrepetível destino. 
Assim, uma sociedade à medida 
da família é a melhor garantia 

contra toda a deriva de tipo 
individualista ou coletivista, 
porque nela a pessoa está 
sempre no centro da atenção 
enquanto fim e nunca como 
meio. Sem famíl ias fortes 
na comunhão e estáveis no 
compromisso, os povos se 
debi l i tam. Na famíl ia são 
inculcados, desde os primeiros 
anos de vida, os valores morais, 
transmitem-se o patrimônio 
espir i tual  da comunidade 
religiosa e o cultural da nação. 
Assim, há que se afirmar a 
prioridade da família em relação 
à sociedade e ao Estado. A 
famí l ia,  suje i to t i tu lar  de 
direitos nativos e invioláveis, 
encontra a sua legitimação na 

natureza humana e não no 
reconhecimento do Estado. 
Ela não é, portanto, para a 
sociedade e para o Estado: 
antes, a sociedade e o Estado 
são para a família. Logo, o 
instituto do matrimônio – intima 
comunhão de vida e de amor 
conjugal que o Criador fundou 
e dotou em Suas leis – não é, 
portanto, uma criação devida 
a convenções humanas e a 
imposições legislativas, mas 
deve a sua estabilidade ao 
ordenamento divino. Nenhum 
poder pode abolir o direito 
natural ao matrimônio nem lhe 
modificar as características 
e a finalidade. O matrimônio, 
com efeito, é dotado de 
característ icas própr ias, 
originarias e permanentes. 


