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A fragilidade
SANTO PADRE
«Hoje, a fragilidade das famílias é colocada severamente à prova. Somos todos
frágeis, e separações, divórcios e convivências se tornaram uma realidade para
muitas famílias no mundo. A Igreja tem a tarefa de ir ao encontro daqueles que
desejam permanecer perto de Deus, para ajudá-los a transformar seus fracassos e
sofrimentos em oportunidades de caminhar em direção à plenitude do Evangelho».
«É preciso enfrentar todas estas situações de forma construtiva, […]. Foi o que Jesus
fez com a Samaritana (cf. Jo 4, 1-26): dirigiu uma palavra ao seu desejo de amor
verdadeiro, para a libertar de tudo o que obscurecia a sua vida e guiá-la para a alegria
plena do Evangelho» AL 294.
«Jesus Cristo quer uma Igreja atenta ao bem que o Espírito derrama no meio da
fragilidade» AL 308.
«É claro que devemos incentivar o amadurecimento duma consciência esclarecida,
formada e acompanhada pelo discernimento responsável e sério do pastor, e propor uma
confiança cada vez maior na graça» AL 303.

Família Likesya
«As famílias frágeis precisam ser aproximadas com visitas, troca de pontos de vista,
para serem compreendidas e precisam de conselhos espirituais para restaurar sua
autoconfiança».
«Jesus “espera que […] aceitemos verdadeiramente entrar em contato com a vida concreta
dos outros e conhecermos a força da ternura”» AL 308.
«O próprio Evangelho exige que não julguemos nem condenemos […]. Somos chamados
a viver de misericórdia, porque, primeiro, foi usada misericórdia para conosco» cfr.
AL 308; AL 310.
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Convite à reflexão
A nossa família também tem suas fragilidades. Consigo ver o “bem que o Espírito
derrama no meio de nossas fragilidades”?

Dinâmica em família
Paremos uma noite e, junto com os nossos filhos, façamos uma lista com o que
pensamos ser as nossas fragilidades nas relações entre nós e que “armas” podem
nos ajudar a enfrentá-las.

Dinâmica em comunidade ou em grupo
Propomos à comunidade assistir a um filme sobre resiliência (saber como passar as
dificuldades dando um novo impulso à própria vida). Após a exibição, podemos
propor uma partilha em pequenos grupos: o que diz este filme para a minha vida?

Oração
Senhor,
ajudai-nos a entender que os nossos limites
não são um obstáculo à vossa misericórdia.
Ajudai-nos a não recusar
o ideal do Evangelho
porque nos parece difícil de alcançar.
Dai-nos o vosso Espírito Santo
para que os fracassos e os sofrimentos
possam ser transformados em oportunidades
a fim de melhorar a nós mesmos
e continuar o nosso caminho
rumo à plenitude do Evangelho.
Tornai-nos capazes de ver o bem
que Vós derramais no meio de nossas fragilidades.
Amém
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Discernimento
SANTO PADRE
«Uma pastoral familiar atenta sabe acolher, acompanhar, discernir e integrar na
comunidade eclesial, não com receitas simples e banais, mas com um olhar que sabe
verdadeiramente discernir e distinguir as situações».
«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» AL 291.

Família Likesya
«Nenhuma família deve ser excluída da comunidade, qualquer que seja o problema.
O matrimônio é um lugar de felicidade, não de infelicidade. A comunidade deve ser
um apoio que mostre a essas famílias a importância de proteger e orientar seus filhos
para um futuro melhor.»
«As crianças devem entender que Deus tem um plano maravilhoso para elas. Esta
convicção lhes dá a coragem de superar as feridas causadas por seus pais e ter a
certeza de que “mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, Deus jamais me
abandonará”. Deus abençoe as famílias do mundo.»
«Deve-se ajudar cada um a encontrar a sua própria maneira de participar na
comunidade eclesial […] quer em tarefas sociais, quer em reuniões de oração, quer na
forma que lhe possa sugerir a sua própria iniciativa discernida juntamente com o pastor»
AL 297.
«Eles […] 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.
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Convite à reflexão
Reflito sobre quão misericordioso é o meu amor: quanto estou disposto/a a
compreender, acolher, perdoar e esperar?

Dinâmica em família
Podemos propor a toda família, à noite, de partilhar um “pequeno passo” dado
durante o dia. Cada um pode pedir aos outros para rezar por uma dificuldade
particular.

Dinâmica em comunidade ou em grupo
A partir de um determinado dia de festa, no discernimento do pastor ou de
quem guia a comunidade, pensamos em como podemos oferecer a cada pessoa
a possibilidade de colocar-se a serviço da comunidade ou de renovar seu serviço.

Oração
Senhor,
ajudai-nos a entender
os esforços e as fragilidades de nossos irmãos.
Concedei-nos saber como abrir as portas de nossa casa
e de nosso coração
a quem está mais frágil, em dificuldade,
para que se sinta acolhido, escutado e compreendido.
Enchei-nos com o vosso Espírito Santo
para que saibamos dar novamente aos outros
a misericórdia de que nós por primeiro
recebemos de Vós.
Amém
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Pequenos passos
SANTO PADRE
«De forma alguma a Igreja deve desistir de propor o ideal pleno do matrimônio:
hoje, em vez de uma pastoral de fracassos, devemos fazer uma pastoral para consolidar
os casamentos e prevenir as separações! Há muitos pequenos passos possíveis que
as pessoas podem dar, e pequenos passos são sempre agradáveis a Deus».
Deus».
«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 […]. 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» AL 307.

Família Likesya
«Este guia espiritual trata de ajudar [as famílias] a entender que as crises conjugais
não são eternas e não têm que levar a uma ruptura. É por isso que é importante
integrá-las para que reencontrem o diálogo, o perdão recíproco e a alegria do amor.»
«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» AL 305.
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Convite à reflexão
Diante da tentação de dizer “eu sou assim, não posso fazer nada”, reflito sobre
que pequeno e possível passo posso dar para melhorar minha fragilidade.

Dinâmica em família
Vamos criar a oportunidade de estar com os nossos filhos e ouvi-los,
perguntando-lhes como veem o matrimônio. Também será uma oportunidade
para entendermos como eles nos veem e que testemunho estamos dando a eles.

Dinâmica em comunidade ou em grupo
Organizamos um encontro para a comunidade, sobre os riscos e perigos que
hoje ameaçam as nossas famílias e sobre como contê-los como comunidade.

Oração
Senhor,
ajudai-nos a testemunhar
que a fidelidade é voltar a escolher-se a cada dia.
Ajudai-nos a entender que o amor
nunca é um objetivo alcançado
e sempre tem novas exigências.
Acompanhai e orientai
cada pequeno passo
que conseguimos fazer
para construir o nosso amor.
Amém
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O bálsamo da misericórdia
SANTO PADRE
«Em qualquer situação, o importante é usar o bálsamo da misericórdia para acalmar
as feridas e fazer as pessoas se sentirem acolhidas, com respeito pela verdade.
Devemos ensinar as pessoas a perdoar, a compreender e esperar.»
O amor misericordioso «é a lógica que deve prevalecer na Igreja, para «fazer a experiência
de abrir o coração àqueles que vivem nas mais variadas periferias existenciais”». AL 312.
«O caminho da Igreja é o de não condenar eternamente ninguém; derramar a misericórdia
de Deus sobre todas as pessoas que a pedem com coração sincero (...). Por isso, “temos
de evitar juízos que não tenham em conta a complexidade das diversas situações e é
necessário estar atentos ao modo em que as pessoas vivem e sofrem por causa da sua
condição”». AL 296.
«Os pastores, que propõem aos fiéis o ideal pleno do Evangelho e a doutrina da Igreja,
devem ajudá-los também a assumir a lógica da compaixão pelas pessoas frágeis e evitar
perseguições ou juízos demasiado duros e impacientes. O próprio Evangelho exige que não
julguemos nem condenemos» AL 308.
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Convite à reflexão
Em meu ambiente de vida, há alguém em particular que o Senhor está me
pedindo para usar o bálsamo da misericórdia?

Dinâmica em família
“Perdoar, compreender e esperar”: cada membro da família pode compartilhar
o que, nestes dias, perdoou ou pelo que foi perdoado; quem conseguiu
compreender ou no que se sentiu compreendido; em que momento confiou
em Deus.

Dinâmica em comunidade ou em grupo
Preparamos algumas orações que leremos durante a Santa Missa:
- Senhor ensinai-nos a perdoar...
- Senhor ensinai-nos a compreender...
- Senhor ensinai-nos a esperar...

Oração
Senhor,
ajudai-nos a crer no amor
mesmo em tempos de provação.
ajudai-nos a nunca desistir
de lutar por nossa família,
mesmo quando o conflito nos faz sofrer;
quando o perdão nos parece difícil,
distante ou impossível de alcançar.
Em Vós nada é impossível:
a Vossa misericórdia nos conforta,
a Vossa Palavra nos guia,
a Vossa presença nos dá esperança.
Amém
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Convite à leitura de Amoris Laetitia
«Acompanhar, discernir e integrar a fragilidade»
Amoris Laetitia, capítulo VIII, 291-312.
Link para a Exortação Apostólica AMORIS LAETITIA
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O amor na família: vocação e caminho de santidade
Pai Santo,
estamos aqui diante de Ti
para louvar-Te e agradecer-Te
pelo grande dom da família.
Nós Te pedimos pelas famílias consagradas no sacramento do matrimônio,
para que possam redescobrir todos os dias a graça recebida
e, como pequenas Igrejas domésticas,
saibam testemunhar a Tua presença
e o amor com o qual Cristo ama a Igreja.
Nós Te pedimos pelas famílias
que passam por dificuldades e sofrimentos,
doença ou por problemas que só Tu conheces:
que Tu as sustentes e as tornes conscientes
do caminho de santificação ao qual as chamas,
para que possam experimentar a Tua infinita misericórdia
e encontrar novos caminhos para crescer no amor.
Nós Te pedimos pelas crianças e jovens
para que possam encontrar-Te e
responder com alegria à vocação que planejaste para eles;
por seus pais e avós,
para que sejam conscientes
de serem um sinal da paternidade e maternidade de Deus
no cuidado dos filhos que, na carne e no espírito,
Tu confias a eles;
pela experiência de fraternidade
que a família pode dar ao mundo.
Senhor, concede que cada família
possa viver a própria vocação à santidade na Igreja
como um chamado para ser protagonista da evangelização,
a serviço da vida e da paz, e
m comunhão com os sacerdotes e em cada estado de vida.
Abençoa o Encontro Mundial das Famílias.
Amém.
Oração oficial para o X Encontro Mundial das Famílias
22-26 de junho de 2022
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