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Pe. Jucimar Bitencourt 

Estamos vivendo a era do 
descartável, tudo vai caindo 
no desuso com uma rapidez 
incrível. Foi assim que cartas 
foram substituídas por e-mails, 
discos por CDs, máquinas de 
escrever por computadores 
e sem que pudéssemos 
impedir a sociedade evoluiu 
e mudou em quase todas as 
áreas, inclusive a familiar. 
todas essas mudanças e 
transformações da sociedade 
al teraram o cenár io dos 
relacionamentos. a família que 
antes era nuclear (pai, mãe 
e filhos), deu lugar a novos 
arranjos como pais e filhos, 
mãe e filhos entre outros tipos 
de formação, sem esquecer 
os “recasamentos”, onde filhos 

E a família como vai...

Giselda Miranda

a instituição do sacerdócio 
acontece na úl t ima ceia 
realizada por jesus e seus 
apóstolos: “Fazei isto em 
memória de mim” (Lc 22,19). 
os apóstolos não nasceram 
sacerdotes como era no Antigo 
Testamento. Jesus escolheu os 
que quis (Mc 3,13-15). Agora 
na história Jesus continua a 
escolher e chamar aqueles que 

o sacramento da ordem

são os novos sacerdotes (hb 
5,1). O sacerdócio que Jesus 
conferiu aos apóstolos continua 
presente hoje. Não se apaga 
nunca porque é o sacerdócio 
de Cristo que se atualiza em 
cada um que o recebe. Pela 
ordenação, o ordenado participa 
do único sacerdócio de Cristo. 
É importante lembrar a linha 
sucessória que vem desde 

os Apóstolos até hoje e se 
trata de uma linha que não se 
quebra. Entre o fim do primeiro 
século e começo do segundo, 
nas comunidades cristãs, 
consolidaram-se os ministérios 
episcopal (bispos), presbiteral 
(sacerdotes) e diaconal. Pelo 
ano 110 d.C. em antioquia, 
o episcopado é algo normal, 
como cento de unidade de 
uma comunidade, aparecendo 
rodeado de presbíteros e 
diáconos. o Concílio Vaticano 
II nos fala da igualdade de 
todos os membros do povo de 
Deus como consequência do 
batismo. todos participam do 
sacerdócio comum de Cristo. 
Com a ordenação se estabelece 
uma diferença essencial: o 
ministro ordenado se torna 
sinal de Cristo cabeça e pastor. 
Tem como missão: integrar os 
carismas de todos, coordenando 
os serviços e animando os 

membros para que realizem 
sua própria missão no mundo. 
o ministro ordenado tem um 
carisma de liderança dentro 
da comunidade que requer a 
colaboração de todos. Com 
este artigo terminamos a série 
dos sete sacramentos da Igreja. 
Espero que tenham aproveitado 
as reflexões no jornal paroquial 
e desejo que Deus continue 
presente na vida de toda a 

comunidade principalmente 
através dos sacramentos.

trazidos do primeiro matrimônio 
precisam aprender a conviver 
nessa nova realidade. outra 
coisa que mudou drasticamente 
foi à presença da tecnologia 
em nosso cotidiano que alterou 
completamente as interações 
familiares, hoje vemos pais 
e filhos alienados em seus 
Iphones, smartphones, Ipads, 
sem contar o uso de aplicativos 
como whatsapp, que acabaram 
comprometendo e muito o 
diálogo em família. Estão bem 
distantes aquelas conversas 
em torno da mesa do jantar, 
aliás, dificilmente a família se 
reúne para comer todo mundo 
junto. Valores como a vida em 
família, amor, religiosidade, 
carinho, educação, gentileza, 

solidariedade, integridade, 
entre outros parecem estar “fora 
de moda”. Refletindo sobre tudo 
isso, me peguei pensando nos 
casamentos de antigamente, 
no tempo em que “casar era 
até que a morte separasse”, 
hoje os casamentos parecem 
vir com prazo de validade. 
lembrei-me, também, dos 
valores que me foram passados 
e que procuro incessantemente 
dar continuidade numa luta 
desigual com uma sociedade 
consumista centrada no ter e 
imediatista que só vive para 
o aqui e o agora. Percebo 
nitidamente a necessidade de 
juntar forças com movimentos 
que preservem e lutem por 
esses mesmos valores. o 
FNM (Fermento na Massa) é 
um deles. O Movimento FNM 
busca, em seus encontros, 

fazer uma reflexão sobre a 
família assegurando que a 
compreensão, a fé, o amor e 
o respeito são os ingredientes 
fundamentais de uma relação 
duradoura e o faz mostrando 
principalmente que a base 
familiar é um propósito de Deus. 
Uma das grandes tarefas do 
FNM é contribuir para que 
as famílias possam viver os 

princípios cristãos destinados 
tanto a pais como a filhos todos 
os dias de suas vidas.


