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INTRODUÇÃO 

 

O assunto sobre o qual queremos refletir é extremamente preciso nas duas palavras 

propostas: “espiritualidade” e “conjugal”. 

A palavra “espiritualidade” é frequentemente mal-entendida. Muitas vezes se pensa que 

espiritualidade coincida com o número ou o tipo de oração, com o ambiente espiritual no qual se 

vive ou mesmo com a pertença a algum grupo eclesial “carismático” etc., ao passo que por 

espiritualidade devemos entender uma única coisa: a vida nova segundo o Espírito.  

A espiritualidade não consiste nas práticas religiosas, mesmo se for expressa através dessas, 

mas na vida concreta que vai se transformando segundo o dom do Espírito, como diz São Paulo: “A 

cada um é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum” (1Cor 12,7). 

A palavra “conjugal” vem especificar o sentido de tal espiritualidade, indicando a vida do 

casal na novidade do Espírito Santo recebido no Sacramento do Matrimônio. Ao invés, observamos 

como é fácil se distanciar desse significado, passando a entender espiritualidade conjugal como o 

frequentar práticas religiosas ou algum tipo de devoção, o que é certamente útil, mas que não 

revelam o significado de espiritualidade conjugal. 

Outro risco a ser evitado é confundir espiritualidade conjugal com espiritualidade familiar, 

que consiste em envolver os filhos no caminho da fé. A fé e a espiritualidade compartilhada com os 

filhos são em si muito preciosas e dever dos pais, porém não poderão jamais substituir o caminho 

espiritual próprio dos esposos enquanto casal. O dom do Espírito Santo que receberam pelo 

Sacramento do Matrimônio deve ajudar antes de tudo no crescimento da vida interior de ambos, o 

que depois se estenderá aos filhos com todos os seus benefícios. Tudo isso já nos permite 

compreender a existência de uma espiritualidade específica para os casais que tem como 

fundamento o Sacramento do Matrimônio. O Papa Francisco nos recorda esse ponto quando afirma: 

“Por isso, vale a pena deter-nos brevemente a descrever algumas características fundamentais desta 

espiritualidade específica que se desenrola no dinamismo das relações da vida familiar” (AL, n. 313). 
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1. O PERCURSO DOS CÔNJUGES NA SUA ESPECÍFICA 

ESPIRITUALIDADE 

 

Para conhecermos bem a originalidade da espiritualidade conjugal, procuremos distinguir o 

caminho que a ela conduz. 

 

a. O Matrimônio é uma vocação 

 

Isto significa que dois enamorados, ele e ela, no decurso de sua vida como batizados adultos 

recebem outro chamado. O processo de conhecimento mútuo, ligando-se um ao outro no amor é 

uma convocação, isto é, um chamado ao qual devem responder juntos, um chamado a viver de 

modo novo a própria identidade batismal, de modo que a união numa só carne seja vivida em Cristo. 

Eles são chamados, através do Matrimônio, a exprimirem uma presença e um vulto novos de Jesus.  

 

Também neste caso, são muito precisas algumas expressões do Papa Francisco: 

 

- “O Matrimônio é uma vocação, sendo uma resposta à chamada específica para viver o amor 

conjugal como sinal” (AL, n.  72). 

 

- “única e insubstituível é a resposta à vocação da família tanto para a Igreja como para a 

sociedade inteira” (AL, n. 88). 

 

- “os noivos [...] assumam o Matrimônio como uma vocação que os lança para diante” (AL, 

n. 211). 

 

b. O Matrimônio é fundado sobre o Batismo 

 

Não podemos nos esquecer de que a novidade espiritual do Matrimônio cristão tem raízes 

no Batismo. A graça matrimonial vem como desdobramento da graça batismal.  
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Somente através da compreensão da graça do Batismo que se pode colher a novidade que, 

no Espírito, acontece no rito matrimonial, tornando os dois esposos, sacramento permanente da 

presença de Jesus. Por esse motivo, é importante manter viva essa consciência batismal para poder 

exprimi-la na novidade do Matrimônio.  

 

Já o afirmava São João Paulo II: “O Sacramento do Matrimônio retoma e especifica a graça 

santificante do Batismo” (FC, n. 56). E também o Papa Francisco assim se exprime:  

 

- “O dom recíproco constitutivo do Matrimônio sacramental está enraizado na graça do 

Batismo” (AL, n. 73). 

 

- “a espiritualidade dos leigos deverá assumir características específicas próprias, também a 

partir do estado do Matrimônio e da família” (AL, n. 313). 

  

c. O Matrimônio é um dom 

 

Assim, diante da novidade de desejarem formar uma só carne (novidade em referência ao 

momento em que cada um foi batizado), a relação esponsal dos nubentes recebe um dom especial, 

o dom do Espírito.  

 

Vamos nos deter na palavra “dom”, porque se trata de uma palavra frequentemente utilizada 

pelo Papa Francisco para nos ajudar a sair da velha mentalidade de quem pensa que o Matrimônio 

sacramental seja tão somente um direito. Ao invés, é um extraordinário dom oferecido aos dois 

batizados: 

 

- “O Matrimônio é um dom de Deus” (AL, n. 61). 

 

- “O sacramento é um dom para a santificação e a salvação dos esposos” (AL, n. 72). 
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- “No Sacramento do Matrimônio (...) o homem e a mulher que se casam (...) recebem um 

grande dom” (AL, n. 75). 

 

A surpresa é ainda maior quando o Papa Francisco descreve esse dom especial. Ele o faz em 

inúmeras circunstâncias. Apresento apenas esta: 

 

- “O Matrimônio cristão é um sinal que não só indica o quanto Cristo amou a sua Igreja na 

Aliança selada na Cruz, como torna presente esse amor na comunhão dos esposos. Quando se unem 

numa só carne, representam a união do Filho de Deus com a natureza humana” (AL, n. 73). 

 

Viver a própria espiritualidade conjugal é, portanto, colocar-se na atitude de reconhecer e 

acolher o dom da sua novidade, de maravilhar-se com a grandeza deste dom, de traduzi-lo em 

contemplação e agradecimento.  

 

2. COMO VIVER SEGUNDO O ESPÍRITO A NOVIDADE DO 

MATRIMÔNIO NATURAL TRANSFORMADO EM SACRAMENTO 

 

Ao reconhecer a novidade do dom, é fundamental identificar os elementos essenciais que o 

compõem para que se possa viver de acordo com este dom. Do contrário, a espiritualidade conjugal 

corre o risco de se afastar da sua originalidade, mas, sobretudo de não mais alimentar-se da fonte 

própria e específica que é o Sacramento do Matrimônio.  

 

a. O método: uma espiritualidade a dois 

 

O método para viver a novidade da espiritualidade conjugal é sem dúvida único no seu 

gênero, e não pode, portanto, recorrer a outras formas de espiritualidade.  

 

No Matrimônio a espiritualidade não pode prescindir da relação com o cônjuge porque cada 

um dos dois, para toda a vida, torna-se responsável pelo dom de comunhão recebido juntos. É uma 

espiritualidade da relação conjugal, o que não significa absolutamente que ambos devam fazer as 

mesmas coisas, viver do mesmo modo, estar ao mesmo nível, mas sim que, em qualquer situação 
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que um dos dois se encontre, ambos são chamados a tornar visível a ação do Espírito Santo na 

comunhão conjugal.  

 

Isso pode chegar até mesmo ao ponto de acolher e viver no amor o fato de o cônjuge perder 

a fé.  O método da espiritualidade a dois nos foi apresentado na Familiaris Consortio onde podemos 

ler: “O Matrimônio é um símbolo real do evento da salvação, mas a seu modo próprio. Os esposos 

participam enquanto esposos, a dois, como casal, a tal ponto que o primeiro e imediato efeito do 

Matrimônio, não é a graça sobrenatural por si, mas o vínculo conjugal cristão, uma comunhão a dois 

tipicamente cristã porque representa o mistério da encarnação de Cristo e o mistério de sua aliança” 

(n. 13).  

 

Papa Francisco exprime o mesmo conceito em vários trechos. Citamos dois aqui: 

 

- “A opção pelo Matrimônio expressa a decisão real e efetiva de transformar dois caminhos 

num só” (AL, n. 132). 

 

- “Ao unirem-se, os esposos tornam-se protagonistas, senhores da sua própria história e 

criadores de um projeto que deve ser levado para frente conjuntamente” (AL, n. 218). 

 

b. O conteúdo primário: o que significa viver como casal 

 

Este aspecto é muito interessante porque leva a compreender que na espiritualidade conjugal 

a prioridade não está nas práticas religiosas, mas sim no cultivar, com a graça do Espírito, o 

relacionamento esponsal.  

 

O primeiro modo para se viver a espiritualidade é cultivar a relação dele com ela e dela com 

ele. Trata-se de tornar concreto o amor, o dom de participação ao amor de Cristo pela Igreja.  

 

Isso significa que todos os elementos que compõem a relação ficam envolvidos no viver a 

espiritualidade. Nada há na relação do casal que não possa ter envolvimento na novidade do Espírito 

recebido no Sacramento do Matrimônio.   
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A Familiaris Consortio (n. 13) explicita o conteúdo da espiritualidade antes de tudo na 

vivência concreta da relação. O Papa Francisco dá continuidade a essa especificação, escrevendo: 

 

- “o sacramento não é apenas um momento que depois fica no passado e nas recordações, 

mas exerce a sua influência sobre toda a vida matrimonial, de maneira permanente. O significado 

procriador da sexualidade, a linguagem do corpo e os gestos de amor vividos na história de um 

casal de esposos transformam-se numa ininterrupta sequência da linguagem litúrgica e a vida 

conjugal torna-se de certa forma liturgia” (AL, n.  215). 

 

c. O percurso: um caminho de crescimento na imitação de Cristo 

Esposo que ama a Igreja e a humanidade 

 

É natural então perguntar-se qual é o caminho que os esposos devem percorrer, após terem 

recebido a efusão do Espírito Santo no Sacramento do Matrimônio. 

 

É um caminho traçado exatamente a partir do dom recebido e que é indicado todas as vezes 

em que é explicada a graça sacramental.  

 

Na Lumen Gentium lemos: “os cônjuges cristãos, em virtude do Sacramento do Matrimônio 

[...] significam e participam do mistério de unidade e de amor fecundo entre Cristo e a Igreja” (n. 

11). Já que os esposos são chamados a tornar presente o amor de Jesus, o seu caminho é o da 

imitação de Cristo como aquele que ama a humanidade e a Igreja até dar a si mesmo.  

 

Papa Francisco o exprime com veemência: 

 

- “O Matrimônio cristão é um sinal que não só indica quanto Cristo amou a sua Igreja na 

Aliança selada na Cruz, mas torna presente esse amor na comunhão dos esposos” (AL, n. 73). 

 

- “Se a família cristã consegue concentrar-se em Cristo, Ele unifica e ilumina toda a vida 

familiar” (AL, n. 317 cf. n. 77; 161). 
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- “O Espírito, que o Senhor infunde, dá um coração novo e torna o homem e a mulher 

capazes de se amarem como Cristo nos amou” (AL, n. 120). 

 

d. A meta possível: um caminho de santificação na vida cotidiana e de 

crescimento místico 

 

O caminho de imitação de Cristo por parte dos esposos, na força do Espírito Santo recebido, 

é tão forte e envolvente que atravessa a dimensão concreta dos relacionamentos de alegria e de 

dor, de saúde e de doença.  

 

Com Cristo e em Cristo pode-se, também na vida do dia a dia, chegar aos vértices da mística. 

São inconfundíveis as palavras mediante as quais o Papa Francisco indica essa meta como possível: 

- “A comunhão familiar bem vivida é um verdadeiro caminho de santificação e de crescimento 

místico na vida ordinária [...]. Por isso, aqueles que têm desejos espirituais profundos não devem 

sentir que a família os afasta do crescimento na vida do Espírito, mas é um percurso de que o 

Senhor se serve para levá-los às alturas da união mística” (AL, n. 316). 

 

É necessário reforçar e dar atenção ao fato que o Papa Francisco propõe aos esposos cristãos 

os “vértices da união mística”. Trata-se de algo que até então era proposto apenas para as pessoas 

individualmente, tanto consagradas, como não consagradas. 

 

Isso significa que os esposos não são apenas o sinal para os místicos de uma relação nupcial 

com Deus, mas eles mesmos a podem viver em plenitude na vida cotidiana.  

 

Podem na sua cotidianidade conjugal, encontrar-se na morada íntima do relacionamento 

com Deus, como indica o Papa Francisco: “Os cônjuges moldam, com vários gestos cotidianos, este 

espaço teologal, onde se pode experimentar a presença mística do Senhor ressuscitado” (AL, n. 

317). 
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Dessa forma, com o Senhor, o Esposo dos esposos, os cônjuges podem percorrer, na vida 

corriqueira de todos os dias, o caminho que conduz ao vértice da espiritualidade conjugal.  

 

3. O CENTRO DA ESPIRITUALIDADE CONJUGAL NA VIDA 

COTIDIANA 

 

Após tudo o que dissemos, fica evidente que o ponto de partida sempre presente, o centro 

da espiritualidade conjugal, é Cristo Senhor no seu mistério de amor. O Papa Francisco nos recorda: 

“Partindo do dom de Cristo no sacramento, sejam os esposos conduzidos pacientemente mais além, 

chegando a um conhecimento mais rico e a uma integração mais plena deste mistério na sua vida” 

(AL, n. 76; analogamente em AL, n. 77). 

 

a. Cultivar a consciência de ser sacramento e, portanto, da presença 

permanente de Jesus com os esposos 

 

O ato de fé que o Papa Francisco faz a respeito da presença de Jesus na relação dos esposos 

deve continuamente nos encher de espanto. Isso é fortemente expresso também em: “Por isso, 

quero contemplar Cristo vivo que está presente em tantas histórias de amor” (AL, n. 59).  

 

A fé que o Papa exprime nessa circunstância é certamente uma ressonância daquilo que o 

Concílio Vaticano II tinha explicitamente afirmado na Gaudium et Spes: “[Cristo] permanece com 

eles. [...] Da mesma forma a família cristã [...] manifestará a todos a presença viva do Salvador no 

mundo e a genuína natureza da Igreja” (n. 48). Essa fé na presença de Jesus é recordada na 

Familiaris Consortio e amplamente retomada na Amoris Laetitia pelo Papa Francisco, expressa em 

conceitos muito precisos e imediatos: 

 

- “O sacramento não é uma ‘coisa’ ou uma ‘força’ porque na realidade o próprio Cristo vem 

ao encontro dos cônjuges cristãos, através do Sacramento do Matrimônio. Ele permanece com eles 

e lhes dá a força de segui-lo” (AL, n. 73). 

 

- “A presença do Senhor habita na família real e concreta, com todos os seus sofrimentos, 

lutas, alegrias e propósitos diários” (AL, n. 315). 
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- “Os cônjuges moldam, com vários gestos cotidianos este espaço teologal, onde se pode 

experimentar a presença mística do Senhor ressuscitado” (AL, n. 317). 

 

Infelizmente, esse aspecto do Matrimônio cristão não é aprofundado, nem assimilado, muito 

menos traduzido nem uma pastoral eficaz. Não é proporcionada aos noivos uma preparação que os 

leve a ter, após o rito das núpcias, a consciência sacramental, isto é, a consciência de serem 

sacramento, sinal da presença de Cristo na Igreja, para o mundo.  

 

Infelizmente, também na formação dos aspirantes ao sacerdócio não há uma atenção de 

modo a criar neles a consciência de que, ao lado do sacramento para a missão, há outro sacramento 

da presença de Cristo para a Igreja e para o mundo. Também devido à ausência desta formação 

perde-se totalmente a novidade do Matrimônio cristão.  

 

b. Cultivar a relação conjugal à luz da presença de Jesus em meio  

 

A consciência da presença de Jesus na relação dos esposos e o fato de ser sinal, como casal, 

da sua presença, é um dado real tanto a partir do sacramento, quanto deve ser cultivada para que 

possa exprimir a sua eficácia.  

 

É indispensável para os esposos saberem acolher e crescer na relação com Jesus; darem 

espaço ao Senhor para construir a própria vida conjugal e viverem a missão que brota do sacramento 

recebido.  

 

Para compreender e cultivar essa presença, há elementos essenciais que o Papa Francisco 

elenca em várias partes do documento. 

 

O casal cristão cresce: 

 

- Através da Palavra 

“a Palavra de Deus é fonte de vida e espiritualidade para a família” (AL, n. 227). 
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- A Reconciliação 

“Saber perdoar e sentir-se perdoados é uma experiência fundamental na vida familiar” (AL, 

n.  236). 

“É bom exortar à confissão frequente” (AL, n. 227). 

 

- A Eucaristia 

“Nutrir-se da Eucaristia é força e estímulo para viver cada dia a aliança matrimonial como 

‘Igreja doméstica’” (AL, n. 318). 

 

- A oração: 

- “A família que reza unida, permanece unida” (AL, n. 227). 

- A vida do dia a dia transformada em possibilidade de crescimento no amor (AL, n. 89; 164). 

 

É importante colocar em luz esse último aspecto, que nos leva a compreender que é a vida 

cotidiana do casal que, mediante o Espírito, é transformada constantemente e habilitada a exprimir 

a novidade da riqueza da graça recebida.  

 

- “a linguagem do corpo e os gestos de amor vividos na história de um casal de esposos 

transformam-se numa ‘continuidade ininterrupta da linguagem litúrgica’ e ‘a vida conjugal torna-se 

num certo sentido, liturgia’” (AL, n. 215). 

 

No decurso de todo o quarto capítulo da Amoris Laetitia, o Papa Francisco dá uma atenção 

muito particular a esta transformação da vida cotidiana com uma linguagem extraordinariamente 

simples e concreta. Basta citar os subtítulos: 

 

- o nosso amor cotidiano; 

- crescer na caridade conjugal; 

- um amor apaixonado; 
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- a transformação do amor. 

 

O cotidiano na vida conjugal é o termômetro para medir o quanto e como o casal vive a vida 

segundo o Espírito, isto é, a espiritualidade conjugal.  

 

4. A ESPIRITUALIDADE VOLTADA PARA UMA MISSÃO 

ESPECÍFICA NA IGREJA E NO MUNDO 

 

Quando se fala de espiritualidade do casal, é provável que alguém a confunda com 

espiritualismo, fuga do mundo ou intimismo. Não é raro que nos encontremos com essas e outras 

interpretações errôneas relativas ao que é a espiritualidade porque essa, além de ter como 

fundamento a vivência concreta da vida cotidiana conjugal, é uma espiritualidade voltada para uma 

missão específica, na Igreja e no mundo.  

 

Missão que nasce justamente da força da novidade, do fato de ser uma “comunhão de 

pessoas” consagrada, sacramento da presença de Cristo que ama.  

 

Infelizmente, esse aspecto da vida conjugal é muito frequentemente desconsiderado, porque 

é confundido com a missão dos casais cristãos, com a missão de cada bom casal, mesmo sem o 

Sacramento do Matrimônio: permanecer unidos, educar os filhos. Para os casais cristãos, é 

acrescentado o dever de rezar, educar à fé e participar da vida paroquial.  

 

Certamente, tudo isso é precioso, mas não é ainda plenamente a missão específica dos casais 

que brota do fato de ser sacramento permanente de Cristo.  

 

O Magistério nos apresenta duas expressões muito claras que confirmam o que acima 

colocamos: uma é do Catecismo da Igreja Católica: “A Ordem e o Matrimônio são ordenados à 

salvação dos outros, conferem uma missão particular na Igreja e servem à edificação do povo de 

Deus” (n. 1534). 
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A outra expressão é do Papa Francisco na Amoris Laetitia: “os esposos, através do 

sacramento, são investidos numa autêntica missão, para que possam tornar visível, a partir das 

realidades simples e ordinárias, o amor com que Cristo ama a sua Igreja, continuando a dar a vida 

por ela” (n. 121). 

Há uma missão “particular”, precisa, a ser desenvolvida na Igreja e no mundo, que é 

“própria” e “original”, ou seja, específica dos esposos. Uma missão que passa antes de tudo pela 

vida e apenas em seguida (e se necessário) pelas palavras, distinguindo-se assim da missão do 

presbítero. 

 

Poderíamos dizer que os esposos falam com o seu comportamento, são corpo-palavra, 

porque nos comportamentos manifestam o dom recebido. A espiritualidade do cotidiano transforma 

sua vida diária em missão contínua onde quer que estejam.  

 

Sinteticamente, pode-se assim exprimir a novidade do ser corpo-palavra na força do Espírito 

Santo recebido com o Sacramento do Matrimônio:  

 

a. Novidade, com o dom do Espírito Santo, no ser imagem e semelhança 

 

Não há dúvida de que cada homem e mulher traz em si a marca de ser imagem e semelhança 

como nos é revelado em Gênesis 1, mas os esposos, com o dom do Espírito, recebem a capacidade 

de conhecer este dom e de evidenciar, além das palavras, a beleza que Deus viu desde o princípio. 

 

É a beleza de um amor que procura viver o melhor possível a complementariedade, isto é, a 

unidade e a distinção no amor, a capacidade de levar a crescer a originalidade e a riqueza do cônjuge 

e, ao mesmo tempo, construir uma unidade sempre maior. 

 

Assim, a família torna-se o ambiente em que se compõem as mais opostas diversidades: 

masculino e feminino, avós e crianças, variedades de caráteres etc.  

Aliás, esse tipo de complementariedade assume as especiais características do amor familiar 

que são a partilha e a corresponsabilidade, até o ponto de conduzir esta reciprocidade do amor a 

um nível tão alto que, no caso de eventual ausência ou distanciamento de alguém da família, este 

a torna ainda mais presente no coração de quem a ama. É a coexistência.  
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Por este dom-experiência, os esposos possuem o dom em Cristo de compor as diversidades, 

ao ponto de se tornarem difusores dessa modalidade de amar, que respeita todas as distinções e, 

ao mesmo tempo, procura os caminhos do amor para compô-las na unidade.  

 

Ao mesmo tempo, estão habilitados a transfundir, a levar na vida eclesial e social, o método 

da partilha, da corresponsabilidade e da coexistência que, juntamente com a complementariedade, 

são as modalidades que da forma mais alta se exprimem dentro da vida familiar.  

 

É essa particular força de amor que coloca os esposos em uma dimensão especial de anúncio 

e evangelização. O próprio Deus escolheu com que vulto se apresentar e nos fazer intuir a sua 

comunhão de amor, tal como afirma o Papa Francisco na Amoris Laetitia: “O casal que ama e gera 

a vida é a verdadeira ‘escultura’ viva (...), capaz de manifestar Deus criador e salvador. Por isso, o 

amor fecundo chega a ser o símbolo das realidades íntimas de Deus (...) e o casal torna-se uma 

imagem para descobrir e descrever o mistério de Deus, fundamental na visão cristã da Trindade” 

(n. 11). 

 

b. Com o dom do Espírito Santo, novidade de amor em todas as relações 

 

Os esposos, com a celebração do rito do Matrimônio, são uma “relação consagrada”, uma 

“comunhão de pessoas” consagrada e assumida dentro da comunhão do amor de Deus com a 

humanidade e de Cristo com a Igreja (cf. LG, n. 11; GS, n. 48). 

 

Por isso, o dom mais imediato que desabrocha para a missão dos esposos é o de serem 

construtores de relacionamentos, difusores da comunhão divina. Esses trazem consigo uma 

novidade de amor em todos os relacionamentos.  

 

Isso é indicado na Amoris Laetitia em vários trechos: 

 

- “a sua pertença recíproca é a representação real, através do sinal sacramental, da mesma 

relação de Cristo com a Igreja” (AL, n. 72). 
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- “na realidade, toda a vida em comum dos esposos, toda a rede de relações que haverão 

de tecer entre si, com os seus filhos e com o mundo, estará impregnada e robustecida pela graça 

do sacramento” (AL, n. 74). 

 

- “a família é um sinal cristológico, porque mostra a proximidade de Deus que compartilha a 

vida do ser humano unindo-se a ele na encarnação, na cruz e na ressurreição” (AL, n. 161). 

 

 c. Com o dom do Espírito Santo, novidade no exercício da paternidade e da 

maternidade 

 

Sem dúvida, toda paternidade e maternidade vêm de Deus, mesmo quando pais e mães não 

o sabem; os esposos cristãos, conscientes de terem recebido o Espírito Santo no sacramento, sabem 

que a sua paternidade e maternidade é um dom de Deus (cf. Ef 3,15). 

 

Os esposos recebem o dom de amar os filhos, sabendo que estes são amados por Deus 

ainda antes que cheguem, como afirma o Papa Francisco: “Os filhos são amados antes de terem 

feito qualquer coisa para merecê-lo” (AL, n. 166). 

Os esposos cristãos são conscientes de que geram filhos de Deus e essa consciência os leva 

a compreender que a própria paternidade e maternidade não se esgotam nos cuidados devidos aos 

próprios filhos, mas no olhar cada filho e cada pessoa como filho de Deus. 

 

Um pai e uma mãe cristãos sabem ter olhares e sentimentos paternos e maternos para com 

cada filho de Deus que encontram; inclusive os eventuais empenhos de responsabilidade na vida 

social ou pública passam a ser vividos na fé de quem sabe e quer servir os filhos de Deus, mesmo 

quando estes não são conscientes de sê-lo.  

 

São intuições que encontramos na Amoris Laetitia: 

 

- “A sua fecundidade alarga-se, traduzindo-se em mil e uma maneiras de tornar o amor de 

Deus presente na sociedade” (AL, n. 184). 
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- “Sob o impulso do Espírito, o núcleo familiar não só acolhe a vida gerando-a no próprio 

seio, mas abre-se também, sai de si para derramar o seu bem nos outros, para cuidar deles e 

procurar a sua felicidade” (AL, n. 324). 

 

d.  Com o dom do Espírito Santo, novidade na dimensão fraterna 

 

A dimensão fraterna é típica da família cristã porque, para além das tarefas e das idades 

daqueles que a compõem, todos são irmãos e irmãs em Jesus: pai, mãe, filho, filha, avós.  

 

É devido a essa fraternidade suscitada pela presença estável de Jesus, garantida desde o 

momento da celebração do Matrimônio (cf. AL, n. 315), que essa fraternidade é também chamada 

de Igreja doméstica. É uma fraternidade especial, um dom que não pode permanecer fechado em 

casa, mas que deve ser exportado constantemente, levando a descobrir em cada homem e em cada 

mulher um irmão, uma irmã.  

 

Na família cada gesto de fraternidade é o princípio básico para construí-la no mundo.  

 

Papa Francisco assim recorda: 

 

- “Assim os esposos cristãos pintam o cinzento do espaço público, colorindo-o com as cores 

da fraternidade, da sensibilidade social, da defesa das pessoas frágeis [...]; a sua fecundidade 

alarga-se, traduzindo-se em mil e uma maneiras para tornar o amor de Deus presente na sociedade” 

(AL, n. 184). 

 

- “Nem sempre somos conscientes disto, mas é precisamente a família que introduz a 

fraternidade no mundo” (AL, n. 194). 
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5. OBJETIVO DA ESPIRITUALIDADE CONJUGAL: COM A 

PEQUENA FAMÍLIA CONSTRUIR A IGREJA, A GRANDE FAMÍLIA DOS 

FILHOS DE DEUS 

 

O caminho até agora percorrido nos mostra claramente para onde conduz uma autêntica 

vida espiritual entre os esposos cristãos: fazer da própria pequena família um motor continuamente 

aceso e ativo para gerar a grande Família dos filhos de Deus.  

 

Eis porque em várias citações do Magistério encontramos escrito que a família é a célula 

fundamental da vida da Igreja, motor permanente capaz de promover, movido pela força do dom 

da comunhão recebida, uma comunidade concreta nas palavras e nos gestos.  

 

A família é e ensina como viver juntos, como comportar-se na unidade, acolher, dar espaço, 

perdoar, recomeçar, convergindo toda a própria existência para a Eucaristia dominical, ali, onde 

cada um pode dizer com clareza: “Esta é a Família, agora e para sempre”. 

 

É na Eucaristia dominical que a família redescobre e reaviva a finalidade do seu ser e do seu 

agir: ser família para gerar a Família, para fazer crescer a grande Família dos filhos de Deus. Por 

isso, o Papa Francisco chama a família de “um bem”, uma “força permanente” para a Igreja. 

 

- “em virtude do Sacramento do Matrimônio, cada família torna-se, para todos os efeitos, 

um bem para a Igreja. [...] A reciprocidade entre família e Igreja: a Igreja é um bem para a família, 

a família é um bem para a Igreja” (AL, n. 87). 

 

- “O amor vivido nas famílias é uma força permanente para a vida da Igreja” (AL, n. 88). 

 

- “querer formar uma família é ter a coragem de fazer parte do sonho de Deus, a coragem 

de sonhar com Ele, a coragem de construir com Ele, a coragem de unir-se a Ele nesta história de 

construir um mundo onde ninguém se sinta só” (AL, n. 321). 
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- “A família vive a sua espiritualidade própria, sendo ao mesmo tempo uma Igreja doméstica 

e uma célula viva para transformar o mundo” (AL, n. 324). 

 

6. ALGUNS FRUTOS PASTORAIS DE UM CAMINHO DE ESPIRITUALIDADE 

CONJUGAL 

 

Poderíamos dizer de modo muito simples que os frutos pastorais do crescer espiritualmente 

como casal, não são algo que permanece no interior, na vida íntima dos cônjuges, mas sim algo que 

tem visibilidade fora e do qual se pode fazer a experiência.  

 

Isso corresponde exatamente ao desígnio de Deus desde o princípio. Ao criar o homem e a 

mulher à sua imagem e semelhança, Deus desejava criar algo que, mesmo infinitamente distante, 

deixasse transparecer quem é Deus (cf. AL, n. 11). 

 

O Matrimônio enfim encontra sua plena realização em Jesus. Com Ele, a imagem e 

semelhança não apenas é resgatada na sua beleza desde o princípio como também é feita capaz de 

revelar e compreender o mistério divino nela impresso.  

 

Assim o exprime o Papa Francisco: “A aliança esponsal, inaugurada na criação e revelada na 

história da salvação, recebe a plena revelação do seu significado em Cristo e na sua Igreja” (AL, n. 

63). 

 

O Matrimônio cristão é um dom de “presença divina”, é dom de visibilidade que representa 

e torna possível dizer e crer nas palavras da origem: “Eis que fiz uma coisa muito boa” (cf. Gn 1, 

31). 

 

É o que o Papa Francisco parece exprimir na Amoris Laetitia: “Com testemunho e também 

com palavras, as famílias falam de Jesus aos outros, transmitem a fé, despertam o desejo de Deus 

e mostram a beleza do Evangelho e do estilo de vida que ele nos propõe” (n. 184). 

 

a. Casais de esposos que restituem à Igreja e ao mundo o ideal do casal cristão
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É mais do que nunca urgente reapresentar aos jovens e aos adultos a beleza e o ideal do 

Matrimônio cristão. É difícil falar de vocação, como acenamos no início desta reflexão, se não temos 

concretamente diante de nós modelos de vida realizada no âmbito matrimonial, capazes de atrair.  

 

O futuro dos Matrimônios cristãos passará do casar-se na Igreja por tradição, ao casar-se na 

Igreja porque é uma vida que permite realizar o amor de modo autêntico, profundo e pleno. Bastam-

nos algumas palavras do Papa Francisco para nos confirmar: 

 

- “a Igreja olha para as famílias que se mantêm fiéis aos ensinamentos do Evangelho, 

agradecendo-as e encorajando-as pelo testemunho que oferecem. Graças a elas, de fato, a beleza 

do Matrimônio indissolúvel e fiel torna-se crível para sempre” (AL, n. 86). 

 

- “o Evangelho da família responde às expectativas mais profundas da pessoa humana: à 

sua dignidade e plena realização na reciprocidade, comunhão e fecundidade” (AL, n. 201). 

 

- “poderíamos voltar a propor de forma atraente o ideal do casamento cristão” (AL, n. 230). 

 

- “a Igreja de forma alguma deve renunciar a propor o ideal pleno do Matrimônio, o desígnio 

de Deus em toda a sua grandeza” (AL, n. 307). 

 

b. A espiritualidade prepara os esposos a abrirem suas casas como Igrejas 

domésticas 

 

Igreja doméstica é o nome que, desde o início do Cristianismo, é dado à família e 

continuamente retomado pelo Magistério até nossos dias. Na atual situação histórica, a expressão 

“família cristã” se presta a muitas interpretações mais ou menos coerentes com a fé. Desde a ser 

apenas por nome, a ser tão somente por frequentar algum sacramento ou a missa dominical; desde 

o respeito a um código ético à partilha e acolhida da vida e do outro.  

 

Porém, para a família cristã, o nome próprio é Igreja doméstica, expressão que revela 

simultânea e concretamente tanto a identidade do sacramento permanente como a sua própria 

missão. Da mesma forma como acontece para a expressão “sacerdote”, palavra que indica 
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simultaneamente identidade e missão. Esse modo de ser da família permite também compreender 

que a Igreja é uma experiência, não um conjunto de ideias, de princípios morais, de ritos. Que a 

Igreja é uma experiência de amor na fraternidade, tendo como centro a presença de Cristo. A família 

é a sua genuína manifestação (cf. AL, n. 67).  

 

A Igreja doméstica é hoje o lugar privilegiado para levar alguém a fazer a experiência da 

Igreja de Deus. Olhando para situação atual, na qual em muitas nações vão se fechando os prédios-

igreja, podemos afirmar que as famílias cristãs são a nova porta de entrada para ser e sentir-se 

parte de uma Igreja que é Povo, Corpo, Esposa.  

 

Também aqui o Papa Francisco nos leva a intuir o horizonte de uma Igreja que coloca em 

ação a riqueza pastoral de cada Igreja doméstica.  

 

- “Deste modo os esposos são como que consagrados e, por uma graça própria, constroem 

o Corpo de Cristo e constituem uma Igreja doméstica” (AL, n. 67). 

 

- “Na família, ‘que se poderia chamar Igreja doméstica’, amadurece a primeira experiência 

eclesial de comunhão entre as pessoas, na qual se reflete pela graça o mistério da Santíssima 

Trindade” (AL, n. 86). 

 

- “A Igreja é família de famílias, constantemente enriquecida pela vida de todas as Igrejas 

domésticas” (AL, n. 87). 

 

 c. Casais comunicadores do amor indissolúvel de Deus por todos, 

particularmente pelos casais feridos e por quem quer que sofra 

 

O Papa Francisco, em várias passagens da Amoris Laetitia, fala do Matrimônio como dom 

divino. No parágrafo 62 ele esclarece que a própria indissolubilidade é um dom: “A indissolubilidade 

do casamento [...] não deve ser entendida como um ‘jugo’ imposto aos homens, mas sim como um 

“presente” dado às pessoas unidas em Matrimônio”. 
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Se acrescentarmos a essa afirmação que o Matrimônio em si mesmo é colocado a serviço da 

Igreja e da humanidade, podemos nos surpreender pelo quanto é grande a consequência pastoral 

de colocar o dom da indissolubilidade a serviço da Igreja.  

 

Os esposos, com o dom da indissolubilidade participam do indissolúvel amor que existe entre 

Deus e a humanidade, entre Cristo e a Igreja. Portanto, a pequena e simples promessa de fidelidade 

de um casal de esposos, torna-os o lugar através do qual Deus quer comunicar, a cada pessoa, o 

seu Amor indissolúvel. 

 

Eis porque, os esposos fiéis ao Sacramento do Matrimônio, com a indissolubilidade tornam-

se, tanto para os casais feridos, como para os divorciados com segunda união, um dom-testemunho 

porque são sinal, presença contínua que lhes diz: “Deus não os abandona; Deus te ama e te amará 

sempre”. São para todos “lâmpada” estavelmente acesa que recorda que Deus é amor.  

 

Dessa forma, os esposos se tornam manifestação permanente da misericórdia de Deus para 

cada um.  

 

A indissolubilidade, no seu aspecto de missão confiada aos esposos, me parece, deve ser 

ainda descoberta e, sobretudo atualizada na pastoral.  

 

Também neste caso nos fazemos ajudar por duas expressões do Papa Francisco para 

compreender estes conteúdos: 

 

- “Um casal que experimenta a força do amor sabe que este amor é chamado a curar as 

feridas dos abandonados, a estabelecer a cultura do encontro, a lutar pela justiça. Deus confiou à 

família o projeto de tornar o mundo ‘doméstico’, para que todos possam sentir cada ser humano 

como irmão” (AL, n. 183). 

 

- “a Igreja deve acompanhar com carinho e particular atenção os seus filhos mais frágeis, 

marcados pelo amor ferido e perdido, restaurando a confiança e a esperança, como a luz do farol 

de um porto ou uma tocha levada no meio do povo para iluminar aqueles que perderam o rumo ou 

estão no meio da tempestade” (AL, n. 291). 
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 d. Constroem uma real complementariedade entre a missão sacramental 

dos esposos e a missão do sacerdote 

 

Este horizonte de grande prospectiva pastoral é sem dúvida um canteiro aberto, chamado a 

ser aprofundado e cultivado. Vamos partir da citação do Papa Francisco que encontramos na Amoris 

Laetitia: “A presença dos leigos e das famílias, em particular a presença das mulheres, na formação 

sacerdotal coloca em luz e valoriza a variedade e complementaridade das várias vocações na Igreja” 

(n. 203). 

 

O Papa, após a publicação da Amoris Laetitia, aprofundou em outra ocasião este tema da 

complementariedade entre sacerdotes e esposos. Ele o fez na inauguração do Ano Judiciário do 

Tribunal da Rota Romana, em 25 de janeiro de 2020, quando afirmou claramente: “Padres e 

esposos, uma complementariedade indispensável que se torna fecunda por ação do Espírito”. 

 

Por outro lado, é também indispensável que os esposos sejam formados e reavivem a própria 

identidade sacramental como missão, assim como é relembrado em vários pontos da Amoris Laetitia; 

aqui nos basta recordar: “O Matrimônio é o ícone do amor de Deus por nós. [...]  E este é 

precisamente o mistério do Matrimônio: Deus faz dos dois esposos uma só existência. Isto tem 

consequências muito concretas e cotidianas, porque os esposos, ‘em virtude do Sacramento, são 

investidos de uma missão real, para que possam tornar visível, a partir das coisas simples e 

corriqueiras, o amor com que Cristo ama a sua Igreja, continuando dar a vida por ela’” (AL, n. 121). 

 

 e. A espiritualidade conjugal amadurece famílias que revelam a natureza 

da Igreja 

 

O Concílio Vaticano II afirmou este vínculo entre Igreja e família. Basta recordar a Gaudium 

et Spes anteriormente citada: “A família cristã manifestará a todos a viva presença do Salvador no 

mundo e a genuína natureza da Igreja” (n. 48). 

 

O Papa Francisco, partindo desta afirmação conciliar, deseja exortar todos a contemplar 

ainda mais esta relação e a traduzi-la em pastoral.  
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- “A Igreja, para compreender plenamente o seu mistério, olha para a família cristã, que o 

manifesta de modo genuíno” (AL, n. 67). 

 

- “os casados são para a comunidade cristã um recurso precioso porque [...] podem contribuir 

para renovar o próprio tecido de todo o corpo eclesial” (AL, n. 207). 

 

Parece que o Papa Francisco deseja que, através da família, ocorra uma renovação ainda 

maior da própria Igreja.  Aliás, olhando para a família que manifesta a Igreja de modo genuíno, ele 

nos convida a olhar também para a estrutura do método familiar para compreender como a Igreja 

é chamada a renovar-se nos relacionamentos, nos seus projetos e nos seus métodos.  

 

Sabemos que somente o Espírito poderá ajudar sacerdotes e esposos a realizar o sonho de 

Deus: “querer constituir uma família significa ter a coragem de fazer parte do sonho de Deus, a 

coragem de sonhar com ele, a coragem de construir com ele, a coragem de jogar esta história com 

ele, de construir um mundo onde ninguém se sinta sozinho” (AL, n. 321). 

 

Concluímos com as palavras que o Papa Francisco finaliza a Exortação Apostólica Amoris 

Laetitia: “Todos somos chamados a manter viva a tensão para algo mais além de nós mesmos e 

dos nossos limites, e cada família deve viver neste estímulo constante. Avancemos, famílias; 

continuemos a caminhar! Aquilo que se nos promete é sempre mais. Não percamos a esperança por 

causa dos nossos limites, mas também não renunciemos a procurar a plenitude de amor e comunhão 

que nos foi prometida” (n. 325). 
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