
A FAMÍLIA - FUNDAMENTO DA SOCIEDADE E IGREJA DOMÉSTICA

Assim diz o Concílio: “A família recebeu de Deus a missão de constituir a célula primária e
vital da sociedade" (Apostolicam Actuositatem).

É o fundamento e a célula primária da sociedade pelos seguintes motivos:
1. Porque é nela que nascem os novos e honrados cidadãos da sociedade humana.
2. Porque é nela que surgem os que fazem o engrandecimento, o desenvolvimento e o progresso

da humanidade, como os operários, os agricultores, os comerciantes, os industriais. os
engenheiros, os técnicos etc.

3. Porque é nela que surgem os braços fortes, vigorosos e invictos que lutam, defendem e morrem
pela Pátria, como os soldados, os sargentos, os comandantes, os generais etc.

4. Porque é nela que surgem os dirigentes das Nações, como os presidentes, os governadores, os
prefeitos, os senadores, os deputados, os vereadores etc.

5. Porque é nela que surgem os heróis da Pátria e os gênios que imortalizam a Nação como
Duque de Caxias, Rui Barbosa etc. A história dos povos se inicia junto a um berço.

6. Porque é dela que saem os missionários, os religiosos, as religiosas, os sacerdotes, os bispos e o
papa: os mentores da religião.

7. Porque é dela que saem os grandes benfeitores da humanidade, os pais dos pobres, que se
dedicam total·  mente à promoção da pessoa humana nos pobres, nos marginais, nos doentes, na
velhice desamparada e nos excepcionais.

A família é uma Igreja doméstica

É ainda o Concílio que afirma esta verdade, dizendo:

"É necessário que nesta espécie de Igreja doméstica (a família), os pais sejam para os filhos, pelo
exemplo e pela palavra, os primeiros mestres da fé e os primeiros educadores da religião" (Lumen
Gentium n° 11).

De fato, a família é uma espécie de Igreja doméstica e um santuário íntimo:
1. Porque é nela que vivem os filhos de Deus, regenerados pelo batismo e pelo Espírito Santo.
2. Porque é nela que se perpetua o povo santo de Deus no decurso dos séculos: os autênticas

cristãos.

3. Porque não se pode separar a religião da Vida.
O cristão deve ser uma Igreja viva e ambulante.

Quando uma família é realmente Igreja?
O próprio Concílio o explica dizendo:

1. Quando há nela o culto devido a Deus, isto é, quando há oração, fé, amor a Deus e participação
ativa nos atos litúrgicos. Numa palavra, quando há vivência cristã autêntica . “
“Família que reza unida, permanece unida."
“Um mundo que reza é um mundo de paz. "

2. Quando há nela educação cristã dos filhos. A família é a primeira e insubstituível escola dos
filhos.

Se na família falhar a educação religiosa, dificilmente os filhos praticarão a religião.

Perguntaram a um grande escritor porque ele não ia à igreja. Respondeu: “Porque não recebi
influência religiosa dos meus pais". Os pais não praticavam a religião.

3. Quando há nela prática da justiça e da caridade: o amor ao próximo, a hospitalidade, a promoção
da pessoa humana, o socorro aos pobres, aos necessitados, ao menor abandonado, à velhice
desamparada e aos excepcionais.

Numa palavra, quando o amor de Deus e do próximo andam de mãos dadas, isto é, eu amo a
Deus porque amo o próximo e amo o próximo porque amo a Deus. Nisto está toda a religião.

“Sem caridade e sem amor ao próximo, eu não sou nada" (1Cor 13,2).
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