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“Deus encerrou todos na desobediência para a todos fazer misericórdia”  

(Rm 11,32). 
1. INTRODUÇÃO 

 
 Amoris Laetitia, já no título, indica a continuidade com a Exortação Apostólica 
Evangelii Gaudium: da alegria do Evangelho à alegria do amor na família. O caminho sinodal 
apresentou a beleza da família falando do amor: o amor constitui o fundamento da 
instituição familiar, porque Deus é amor entre Pessoas, é Trindade e não solidão. Neste 
documento o Papa aprofunda o Evangelho do matrimônio e da família (AL 89), e nos 
oferece orientações concretas, que dentro do princípio da continuidade sem ruptura, nos 
auxiliarão a um novo caminho pastoral. 
 A Exortação apresenta um olhar positivo sobre a beleza do amor conjugal e sobre a 
família, em uma época de crise que faz sofrer, principalmente as famílias. Ao Bispo 
diocesano é confiada a missão de conduzir o Povo de Deus, a exemplo de Jesus o Bom 
Pastor. Caberá ao Bispo diocesano, à luz da exortação e da realidade pastoral de sua Igreja 
particular definir os caminhos pastorais para melhor orientar as famílias. O serviço pastoral 
do Bispo exige também o exercício do poder judicial que tem, agora, mais expressão 
através dos dois Motu próprios. Cabe ao Bispo fortalecer seu clero e agir em atenção à 
lógica de Jesus:  
 “A Esposa de Cristo assume o comportamento do Filho de Deus, que vai ao encontro 
de todos sem excluir ninguém. Ela bem sabe que o próprio Jesus Se apresenta como Pastor 
de cem ovelhas, não de noventa e nove; e quer tê-las todas. A partir desta consciência, 
tornar-se-á possível que a todos, crentes e afastados, possa chegar o bálsamo da 
misericórdia como sinal do Reino de Deus já presente no meio de nós” (AL 309). 
 Cardeal Baldissere, na apresentação da Exortação, disse que a mais adequada chave 
de leitura do documento é a ‘lógica da misericórdia pastoral’ (AL 307-312). O Papa afirma 
com clareza a doutrina sobre o matrimônio e a família no capítulo III, e a propõe como ideal 
irrenunciável: “Para evitar qualquer interpretação tendenciosa, lembro que, de modo 
algum, deve a Igreja renunciar a propor o ideal pleno do matrimônio, o projeto de Deus em 
toda a sua grandeza: É preciso encorajar os jovens batizados para não hesitarem perante a 
riqueza que o sacramento do matrimônio oferece aos seus projetos de amor, com a força 
do apoio que recebem da graça de Cristo e da possibilidade de participar plenamente na 
vida da Igreja. 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 pelos próprios jovens.” (AL 307). 

Mesmo recordando o ideal a ser apresentado, o Papa Francisco faz nosso coração de 
pastores se voltar com o  vigor da misericórdia e firmeza dos olhos que não se desviam das 
novas situações que vivem as famílias: “Todavia, da nossa consciência do peso das 
circunstâncias atenuantes – psicológicas, históricas e mesmo biológicas – conclui-se que, 
«sem diminuir o valor do ideal evangélico, é preciso acompanhar, com misericórdia e 
paciência, as possíveis etapas de crescimento das pessoas, que se vão construindo dia após 
dia», dando lugar à «misericórdia do Senhor que nos incentiva a praticar o bem possível» 
(EG 44) (AL 308).. 

O Papa continua: “Compreendo aqueles que preferem uma pastoral mais rígida, que 
não dê lugar a confusão alguma; mas creio sinceramente que Jesus Cristo quer uma Igreja 
atenta ao bem que o Espírito derrama no meio da fragilidade: uma Mãe que, ao mesmo 
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tempo que expressa claramente a sua doutrina objetiva, «não renuncia ao bem possível, 
ainda que corra o risco de sujar-se com a lama da estrada» (EG 45). 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 (cf. Mt 7, 1; Lc 6, 37). Jesus «espera que renunciemos a procurar aqueles 
abrigos pessoais ou comunitários que permitem manter-nos à distância do nó do drama 
humano, a fim de aceitarmos verdadeiramente entrar em contato com a vida concreta dos 
outros e conhecermos a força da ternura. Quando o fazemos, a vida complica-se sempre 
maravilhosamente’ (EG 270). 
 
 

2.  PRINCIPAIS FONTES DA EXORTAÇÃO 
 

2.1. As Assembleias sinodais são a base fundamental da exortação: 
 -  52 citações da Relatio Synodi 2014 
 - 84 citações da Relatio Finalis 2015 
 Total de 136 citações. 
 

Papa Francisco: “o caminho sinodal se revestiu duma grande beleza e proporcionou 
muita luz. O conjunto das intervenções dos Padres, que ouvi com atenção constante, 
pareceu-me um precioso poliedro, formado por muitas preocupações legítimas e questões 
honestas e sinceras. Por isso, considerei oportuno redigir uma Exortação Apostólica pós-
sinodal que recolha contribuições dos dois Sínodos recentes sobre a família, que possam 
orientar a reflexão, o diálogo ou a práxis pastoral, e simultaneamente ofereçam coragem, 
estímulo e ajuda às famílias na sua doação e nas suas dificuldades” (AL 4). 
 

2.2. Magistério 
 Papa Francisco cita vários de seus predecessores, buscando aquele fio de ouro que 
está na base do magistério da Igreja em relação à família: aprofundar o caminho aberto e 
indicar novos horizontes para as famílias. São citados: 
 PIO XI, Casti Connubii; PIO XII, Mystici Corpori Christi; Beato Paulo VI, Humanae Vitae; 
São João Paulo II, Familiaris Consortio, 1981 (21 vezes), A dignidade da mulher, Carta às 
Famílias, As Catequeses sobre o amor humano (23 vezes); Bento XVI, Deus Caritas Est, (9 
vezes). 
 O Concílio Vaticano II é citado 22 vezes; o Catecismo da Igreja Católica, 13 vezes. O 
Código de Direito Canônico é citado várias vezes. Evangelii Gaudium é citada 17 vezes e há 
outras 50 citações de pronunciamentos do Papa Francisco, por ocasião das audiências 
gerais. 
 Outros documentos da Santa Sé são citados 12 vezes e o Papa cita dez vezes 
documentos das Conferências Episcopais Nacionais. 
 

2.3. Outras fontes 
 São citados os padres da Igreja: são Leão Magno e Santo Agostinho. 
 Teólogos: São Tomás (19 vezes), São Domingos, Beato Giordano de Saxônia, 
Alexandre de Hales, Santo Inácio de Loyola (3 vezes), São Roberto Belarmino, São João da 
Cruz e Santa Teresa di Lisieux. 
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 Autores contemporâneos:  Joseph Pieper, Antonin Sertillanges, Gabriel Marcel, Erich 
Fromm, Dietrich Bonhoeffer, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Mario Benedetti, Martin 
Luther King. 
 

3. A ESTRUTURA DA EXORTAÇÃO  
 
 A Exortação é composta de nove capítulos, subdivididos em 325 números, com 391 
notas de documentos ou explicativas. O próprio Papa Francisco explica o desenvolvimento 
do documento: 

“No desenvolvimento do texto, começarei por uma abertura inspirada na Sagrada 
Escritura, que lhe dê o tom adequado. A partir disso, considerarei a situação atual das 
famílias, para manter os pés assentes na terra. Depois lembrarei alguns elementos 
essenciais da doutrina da Igreja sobre o matrimônio e a família, seguindo-se os dois 
capítulos centrais, dedicados ao amor. Em seguida destacarei alguns caminhos pastorais 
que nos levem a construir famílias sólidas e fecundas segundo o plano de Deus, e dedicarei 
um capítulo à educação dos filhos. Depois deter-me-ei sobre um convite à misericórdia e 
ao discernimento pastoral perante situações que não correspondem plenamente ao que o 
Senhor nos propõe; e, finalmente, traçarei breves linhas de espiritualidade familiar” (AL 6).  

 
4. A EXORTAÇÃO NO CONTEXTO DO MAGISTÉRIO DO PAPA FRANCISCO 

 
A Exortação é “um ato do magistério que atualiza no tempo presente o ensinamento 

da Igreja”. Amoris Laetitia “é o grande texto de moral que esperávamos desde os tempos 
do Concílio e que desenvolve as escolhas já realizadas pelo Catecismo da Igreja Católica e 
pela Veritatis Splendor, de São João Paulo II (Cardeal Schönborn). 
 A Exortação deve ser lida no contexto dos documentos pilares do magistério do Papa 
Francisco: 
 A misericórdia, da qual estamos celebrando o Jubileu extraordinário;  
 A alegria, evocada desde o título, assim como na Evangelii gaudium;  
 O cuidado, como atitude de solicitude e atenção profunda, Laudato Sí;  
 A atenção aos casais em 2ª união, como está apresentado no Mitis Iudex Dominus 
Iesus. 
 
 4.1.  A misericórdia, da qual estamos celebrando o Jubileu extraordinário. 
 Para o Papa Francisco a Exortação Amoris Laetitia tem um significado especial no Ano 
da Misericórdia: 

Em primeiro lugar, porque a vejo como uma proposta para as famílias cristãs, que 
as estimule a apreciar os dons do matrimônio e da família e a manter um amor forte e cheio 
de valores como a generosidade, o compromisso, a fidelidade e a paciência; em segundo 
lugar, porque se propõe encorajar todos a serem sinais de misericórdia e proximidade para 
a vida familiar, onde esta não se realize perfeitamente ou não se desenrole em paz e alegria 
(AL 5). 
 No capítulo VIII sobre o discernimento pastoral o Papa Francisco pede que o 
discernimento pastoral esteja sob o sinal da misericórdia: 
  Iluminada pelo olhar de Cristo, a Igreja “dirige-se com amor àqueles que participam 
na sua vida de modo incompleto, reconhecendo que a graça de Deus também atua nas 
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suas vidas, dando-lhes a coragem para fazer o bem, cuidar com amor um do outro e estar 
ao serviço da comunidade onde vivem e trabalham.  Aliás esta atitude vê-se corroborada 
no contexto de um Ano Jubilar dedicado à misericórdia. Embora não cesse jamais de propor 
a perfeição e convidar a uma resposta mais plena a Deus, 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). 

O presidente emérito do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos disse que a 
misericórdia não equivale a um “cristianismo barato”, porque Deus não pode ser, “por 
assim dizer, somente gentil e inócuo”, nem deixar de tomar “a sério o mal e os pecados”. 
Ele acrescentou que a misericórdia não pode ser apenas “uma linguagem do coração” ou 
“uma compaixão emocional passiva”, quando na realidade esse é sobretudo “um combate 
ativo contra o mal”. A misericórdia é decisão de levar a sério Deus e o homem em uma 
relação de proximidade, retorno, cura e salvação. 
 

4.2. A alegria, evocada desde o título, assim como na Evangelii gaudium. 
 Ao falar da vocação da família, o Papa inicia com textos da Evangelii Gaudium: 
 Diante das famílias e no meio delas, deve ressoar sempre de novo o primeiro anúncio, 
que é o “mais belo, mais importante, mais atraente e, ao mesmo tempo, mais necessário 
e deve ocupar o centro da atividade evangelizadora” (AL 58).  
 Nas perspectivas pastorais, o Papa Francisco retorna a Evangelii Gaudium: 

É preciso fazer-lhes “experimentar que o Evangelho da família é alegria que “enche 
o coração e a vida inteira”, porque, em Cristo, somos “libertados do pecado, da tristeza, do 
vazio interior, do isolamento” (EG, 1) (AL 200). E no capítulo VIII sobre o discernimento 
pastoral há ao menos sete citações de Evangelii Gaudium. 

 
4.3. O cuidado, como atitude de solicitude e atenção profunda, Laudato Sí. 
Se na Laudato si' o cuidado se dirigia à casa comum, aqui se dirige à "casa doméstica": 

"Espero que cada um, através da leitura, se sinta chamado a cuidar com amor da vida das 
famílias, porque elas 'não são um problema, são sobretudo uma oportunidade." (n. 7). 
  

4.4. A atenção aos casais em 2ª união, como está apresentado no Mitis Iudex 
Dominus Iesus. 

 No acompanhamento após as rupturas causadas pelo divórcio o Papa Francisco 
recorda os caminhos apresentados no Motu Proprio: 
 Os meus dois documentos recentes sobre tal matéria levaram a uma simplificação 
dos procedimentos para uma eventual declaração de nulidade matrimonial.  

“Será necessário colocar à disposição das pessoas separadas ou dos casais em crise um 
serviço de informação, aconselhamento e mediação, ligado à pastoral familiar, que possa 
também acolher as pessoas tendo em vista a investigação preliminar do processo 
matrimonial (AL 244). 
 

5.  AS PALAVRAS-CHAVE DA EXORTAÇÃO 
 

 Para o Cardeal Christoph Schönborn há três palavras-chave na exortação: Amor, 
acompanhamento e discernimento.  
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 5.1. Amor.  
 O Cardeal comentou:  É significativo que o Papa não fale da caridade, mas do amor.  
Toda a plenitude dos sentimentos, das atitudes no casal e na família, de fato toda esta 
riqueza encontra-se no centro. Este documento é, antes de mais, um grande hino ao amor 
familiar e no centro do texto, geograficamente no centro, mas também espiritualmente no 
centro encontra-se o IV capítulo.  

A maioria irá ler o VIII capítulo onde são tratadas as questões difíceis, controversas, 
mas o IV capítulo é, verdadeiramente, o coração do texto, porque é uma longa meditação 
sobre o Hino de S. Paulo”, disse o Purpurado. 

A essência e os deveres da família são, em última análise, definidos pelo amor. Por 
isto é-lhe confiada a missão de guardar, revelar e comunicar o amor, qual reflexo vivo e 
participação real do amor de Deus pela humanidade e do amor de Cristo pela Igreja, sua 
esposa” (FC 17). 
 O Papa Emérito Bento XVI assevera: O termo «amor» tornou-se hoje uma das 
palavras mais usadas e mesmo abusadas, à qual associamos significados completamente 
diferentes. (Deus Caritas Est, 2). Fala-se de amor da pátria, amor à profissão, amor entre 
amigos, amor ao trabalho, amor entre pais e filhos, entre irmãos e familiares, amor ao 
próximo e amor a Deus.  

 Em toda esta gama de significados, porém, o amor entre o homem e a mulher, no 
qual concorrem indivisivelmente corpo e alma e se abre ao ser humano uma promessa de 
felicidade que parece irresistível, sobressai como arquétipo de amor por excelência, de tal 
modo que, comparados com ele, à primeira vista todos os demais tipos de amor se ofuscam 
(Deus caritas est, 2). 

 Também o Cardeal Baldisseri coloca a reflexão sobre o amor como central no 
documento e cita o próprio texto da Exortação: “Tudo o que foi dito sobre a doutrina da 
Igreja não é suficiente para exprimir o Evangelho do matrimônio e da família, se não nos 
detivermos particularmente a falar do amor. Com efeito, não poderemos encorajar um 
caminho de fidelidade e doação recíproca, se não estimularmos o crescimento, a 
consolidação e o aprofundamento do amor conjugal e familiar. De fato, a graça do 
sacramento do matrimônio destina-se, antes de mais nada, «a aperfeiçoar o amor dos 
cônjuges (AL 89). 

           Erich Fromm no livro ‘El arte de amar’ pergunta: O amor é uma arte? Neste caso, 
requer conhecimento e esforço.   Ou o amor é uma sensação prazerosa, cuja experiência é 
uma questão de sorte, algo com que uma pessoa tropeça se tem sorte?  A maioria das 
pessoas acredita na segunda pergunta, mas o Evangelho da família se fundamenta na 
primeira pergunta. 

           O Concílio Ecumênico Vaticano II ocupou-se, na Constituição pastoral Gaudium et 
spes, da promoção da dignidade do matrimônio e da família (cf. nn. 47-52). Definiu o 
matrimônio como comunidade de vida e amor (cf. n. 48), colocando o amor no centro da 
família (...).  O verdadeiro amor entre marido e mulher (n. 49) implica a mútua doação de 
si mesmo, inclui e integra a dimensão sexual e a afetividade, correspondendo ao desígnio 
divino (cf. nn. 48-49) (AL 67). 
 

5.2. Acompanhamento 
 O Cardeal Christoph Schönborn comentou: O acompanhamento que fazem os pais 
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com os seus filhos, que fazem os pastores com os fiéis, que faz o Papa com a Igreja. 
Acompanhamento numa estrada em que estão todos.  
 O Papa Francisco, Reconhece que nem sempre fizemos o correto acompanhamento 
dos jovens casais (AL 36). Nas perspectivas pastorais apresenta o acompanhamento da 
comunidade como caminho para auxiliar os noivos no itinerário para o matrimônio (AL 
207). Ele pede que a Igreja experimente o acompanhamento individual e comunitário das 
pessoas e das famílias, na concretude das situações em que vivem. Todas as experiências 
devem ser valorizadas, todas têm uma contribuição para dar. (AL. 202). 
 Acompanhamento aparece 10 vezes no capítulo VI e acompanhar aparece 21 vezes 
na Exortação. 

“Numa civilização paradoxalmente ferida pelo anonimato e, simultaneamente, 
obcecada com os detalhes da vida alheia, descaradamente doente de morbosa curiosidade, 
a Igreja tem necessidade de um olhar solidário para contemplar, comover-se e parar diante 
do outro, tantas vezes quantas forem necessárias. Neste mundo, os ministros ordenados e 
os outros agentes de pastoral podem tornar presente a fragrância da presença solidária de 
Jesus e o seu olhar pessoal. A Igreja deverá iniciar os seus membros – sacerdotes, religiosos 
e leigos – nesta «arte do acompanhamento», para que todos aprendam a descalçar sempre 
as sandálias diante da terra sagrada do outro (cf. Ex 3, 5). Devemos dar ao nosso caminhar 
o ritmo salutar da proximidade, com um olhar respeitoso e cheio de compaixão, mas que 
ao mesmo tempo cure, liberte e anime a amadurecer na vida cristã” (AL 69).  
 

5.3. Discernimento 
Me parece importante falar de discernimento a partir de uma definição apresentada 

por Padre Antônio Spadaro da Revista Civiltà Cattolica, “O discernimento significa – na 
perspectiva inaciana – sobretudo buscar e encontrar Deus na própria vida. Portanto é claro 
que existe uma forte referência à doutrina evangélica, que porém, depois, se encarna na 
minha vida concreta, portanto, na minha liberdade, na minha consciência, nos meus 
limites. Portanto o Papa concentra a sua atenção sobre este diálogo entre o homem e Deus 
e sobre como a verdade evangélica pode ganhar forma dentro de uma vida humana”. 

E aqui há um ponto que se deve fortemente sublinhar: isto está em continuidade  
com S. João Paulo II,  porque este documento baseia-se, em grande parte, na “Familiaris 
Consortio”. S. João Paulo II dizia: os pastores, por amor da verdade, são obrigados a 
discernir as situações.” 
 A raiz dessa atenção às famílias concretas é puramente bíblica: “A Bíblia aparece 
cheia de famílias, gerações, histórias de amor e de crises familiares, desde as primeiras 
páginas onde entra em cena a família de Adão e Eva, com o seu peso de violência mas 
também com a força da vida que continua (cf. Gn 4), até às últimas páginas onde aparecem 
as núpcias da Esposa e do Cordeiro (cf. Ap 21, 2.9)" (AL. 8). 
 AS FAMÍLIAS FERIDAS 
 Sobre a situação das famílias feridas, aquelas situações consideradas “irregulares”, 
como diz o Papa Francisco, o documento sublinha a importância de não colocar limites à 
integração.... “O Papa sempre insistiu sobre a necessidade de integrar também aqueles que 
não estão em grau de viver na plenitude da vida cristã. E a Igreja mãe, a Igreja 
misericordiosa, é exatamente isto: uma Igreja que acolhe os seus filhos. 
 Quanto ao modo de tratar as várias situações chamadas «irregulares», os Padres 
sinodais chegaram a um consenso geral que eu sustento, disse o Santo Padre:  
 “Na abordagem pastoral das pessoas que contraíram matrimônio civil, que são 
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divorciadas novamente casadas, ou que simplesmente convivem, compete à Igreja revelar-
lhes a pedagogia divina da graça nas suas vidas e ajudá-las a alcançar a plenitude do 
desígnio que Deus tem para elas, sempre possível com a força do Espírito Santo” (AL 297). 

“Os divorciados que vivem numa nova união, por exemplo, podem encontrar-se em 
situações muito diferentes, que não devem ser catalogadas ou encerradas em afirmações 
demasiado rígidas, sem deixar espaço para um adequado discernimento pessoal e 
pastoral” (AL 298). 
 “A Exortação não apresenta uma normativa geral de tipo canônico, aplicável a todos 
os casos. É possível apenas um novo encorajamento a um responsável discernimento 
pessoal e pastoral dos casos particulares, que deveria reconhecer:  uma vez que «o grau de 
responsabilidade não é igual em todos os casos», as consequências ou efeitos duma norma 
não devem necessariamente ser sempre os mesmos. Os sacerdotes têm o dever de 
acompanhar as pessoas interessadas pelo caminho do discernimento segundo a doutrina 
da Igreja e as orientações do bispo” (AL 300). 
 
 

6. METODOLOGIA DE APLICAÇÃO PASTORAL 
 

 “Recordando que o tempo é superior ao espaço, quero reiterar que nem todas as 
discussões doutrinais, morais ou pastorais devem ser resolvidas através de intervenções 
magisteriais (AL 3). 
 

6.1. O tempo é superior ao espaço.  
 Na Exortação Evangelii Gaudium o Papa Francisco faz uma bela explicação deste 
princípio:  

 Existe uma tensão bipolar entre a plenitude e o limite. A plenitude gera a vontade 
de possuir tudo, e o limite é o muro que nos aparece pela frente. O «tempo», considerado 
em sentido amplo, faz referimento à plenitude como expressão do horizonte que se abre 
diante de nós, e o momento é expressão do limite que se vive num espaço circunscrito. Os 
cidadãos vivem em tensão entre a conjuntura do momento e a luz do tempo, do horizonte 
maior, da utopia que nos abre ao futuro como causa final que atrai. Daqui surge um 
primeiro princípio para progredir na construção de um povo: o tempo é superior ao espaço 
(EG 222). 

Este princípio permite trabalhar a longo prazo, sem a obsessão pelos resultados 
imediatos. Ajuda a suportar, com paciência, situações difíceis e hostis ou as mudanças de 
planos que o dinamismo da realidade impõe. É um convite a assumir a tensão entre 
plenitude e limite, dando prioridade ao tempo. Um dos pecados que, às vezes, se nota na 
atividade sociopolítica é privilegiar os espaços de poder em vez dos tempos dos processos. 
Dar prioridade ao espaço leva-nos a proceder como loucos para resolver tudo no momento 
presente, para tentar tomar posse de todos os espaços de poder e autoafirmação. É 
cristalizar os processos e pretender pará-los. Dar prioridade ao tempo é ocupar-se mais 
com iniciar processos do que possuir espaços. O tempo ordena os espaços, ilumina-os e 
transforma-os em elos duma cadeia em constante crescimento, sem marcha atrás. Trata-
se de privilegiar as ações que geram novos dinamismos na sociedade e comprometem 
outras pessoas e grupos que os desenvolverão até frutificar em acontecimentos históricos 
importantes. Sem ansiedade, mas com convicções claras e tenazes (EG 223).  

Às vezes interrogo-me sobre quais são as pessoas que, no mundo atual, se 
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preocupam realmente mais com gerar processos que construam um povo do que com 
obter resultados imediatos que produzam ganhos políticos fáceis, rápidos e efêmeros, mas 
que não constroem a plenitude humana. A história julgá-los-á talvez com aquele critério 
enunciado por Romano Guardini: «O único padrão para avaliar justamente uma época é 
perguntar-se até que ponto, nela, se desenvolve e alcança uma autêntica razão de ser a 
plenitude da existência humana, de acordo com o caráter peculiar e as possibilidades da 
dita época» (EG 224).  

 Este critério é muito apropriado também para a evangelização, que exige ter 
presente o horizonte, adotar os processos possíveis e a estrada longa. O próprio Senhor, 
na sua vida mortal, deu a entender várias vezes aos seus discípulos que havia coisas que 
ainda não podiam compreender e era necessário esperar o Espírito Santo (cf. Jo 16, 12-13). 
A parábola do trigo e do joio (cf. Mt 13, 24-30) descreve um aspecto importante de 
evangelização que consiste em mostrar como o inimigo pode ocupar o espaço do Reino e 
causar dano com o joio, mas é vencido pela bondade do trigo que se manifesta com o 
tempo (EG 225).  
 Esta afirmação do Papa “O tempo é superior ao espaço”, no âmbito da pastoral 
familiar, o que significa?  

“A vida familiar é um processo de amadurecimento que requer tempo e que se 
desenvolve no tempo. É muito bonita a imagem deste processo que tem início na liberdade. 
O Papa fala seguidamente de amadurecimento, fala de crescimento, de cultivo da autêntica 
autonomia. Portanto a Igreja não deve ser, como toda boa mãe, muito obsessiva em 
relação aos seus filhos, como se devesse ser espacialmente presente sempre e em todo 
lugar ao lado do filho. O importante é que exista uma intencionalidade e uma proximidade 
de coração, que exista uma sintonia que valorize: o crescimento e a liberdade das pessoas" 
(Pe. Spadaro). (Ver AL 261). 

O que temos diante de nós é uma fidelidade criativa que permite, em termos 
práticos, ver quanto é importante dar a primazia ao tempo e não ao espaço, como ensina 
o amado Papa Francisco. Só assim é possível viver a paciência com quantos são atingidos e 
feridos, só assim é possível acompanhar-nos reciprocamente sem nos escandalizarmos 
pelas nossas misérias e ao mesmo tempo descobrir que na Igreja, verdadeira presença de 
Jesus Cristo na história, existe um caminho pleno de ternura para a reconstrução da vida, 
para a cura de todas as nossas feridas, até das mais profundas (Cf. LOPEZ, RODRIGO 
GUERRA). 

 
6.2. A doutrina não muda, mas a disciplina...... 

“Naturalmente, na Igreja, é necessária uma unidade de doutrina e práxis, mas isto não 
impede que existam maneiras diferentes de interpretar alguns aspectos da doutrina ou 
algumas consequências que decorrem dela. Assim há de acontecer até que o Espírito nos 
conduza à verdade completa (cf. Jo 16, 13), isto é, quando nos introduzir perfeitamente no 
mistério de Cristo e pudermos ver tudo com o seu olhar. Além disso, em cada país ou 
região, é possível buscar soluções mais inculturadas, atentas às tradições e aos desafios 
locais. De fato, «as culturas são muito diferentes entre si e cada princípio geral (...), se 
quiser ser observado e aplicado, precisa de ser inculturado” (AL 3). 
 Padre Spadaro, da Revista Civiltà Cattolica, “O Papa afirma que existe uma doutrina 
cristã, cujo significado deve ser radicalmente pastoral. No fundo, isto me parece o coração, 
o motor da Exortação Apostólica, ou seja, a doutrina é radicalmente pastoral, serve – como 
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diz o Direito Canônico – para a salus animarum, isto é, a salvação das almas, das pessoas. 
Se não existe isto, a doutrina torna-se um conjunto de pedras inúteis”. 

 A doutrina sobre a natureza do sacramento do matrimônio, da Eucaristia e sobre as 
condições para que exista realmente um pecado mortal não mudou no magistério 
pontifício mais recente. Mas é necessário que esta doutrina verdadeira e imutável, à qual 
se deve prestar obediência, seja aprofundada e exposta com base nas exigências da 
mudança da época que estamos vivendo. Amoris Laetitia é isto: um desenvolvimento 
orgânico com fidelidade criativa (Cf. LOPEZ, RODRIGO GUERRA). 

O Cardeal Walter Kasper diz que “a doutrina não muda, mas a disciplina pode ser 
modificada” e que as pessoas em situação irregular poderiam ser admitidas a papéis de 
ministerialidade laical, por exemplo (padrinhos, leitores, etc.). 

 
6.3. O caminho pastoral de inclusão 

Na conferência de imprensa de apresentação da Exortação “Amoris Laetitia” o casal 
Francesco e Giuseppina Miano, em sua intervenção, disseram que a dimensão do caminho 
é fundamental para uma postura pastoral: “A categoria do caminho é fundamental para 
perceber a conversão pastoral e missionária tantas vezes desejada pelo Papa Francisco e é 
fundamental para perceber o sentido da vida da família que transparece destas páginas”. 
Para esse caminho, as famílias contam com pastores disponíveis para construírem 
caminhos de discernimento que não só acolham mas acompanhem, na verdade e na 
esperança, as famílias com as suas alegrias e as suas feridas. 
 No caminho devemos superar a mentalidade, tantas vezes, presente na pastoral da 
Igreja, mesmo inconsciente, de apresentar a reflexão sobre a família sobre dois binários.  
De uma parte estão os matrimônios e famílias corretos, que correspondem às regras e as 
normas, onde tudo está bem; do outro lado estão as famílias irregulares que representam 
um problema. O próprio termo irregular já gera a distinção.  
 O Papa Francisco, com a Exortação, deseja superar esta mentalidade, quando diz: 
“Trata-se de integrar a todos, deve-se ajudar cada um a encontrar a sua própria maneira 
de participar na comunidade eclesial, para que se sinta objeto duma misericórdia 
«imerecida, incondicional e gratuita». Ninguém pode ser condenado para sempre, porque 
esta não é a lógica do Evangelho! Não me refiro só aos divorciados que vivem numa nova 
união, mas a todos seja qual for a situação em que se encontrem” (AL 297). 
 Integrar a todos que estão a caminho e no caminho está na base do Evangelho: 
todos nós temos necessidade de misericórdia. Quem não tiver pecado atire a primeira 
pedra (Jo 8,7). Todos, independente da situação familiar, estão a caminho. Mesmo um 
matrimônio onde tudo parece ir bem está a caminho. Precisa crescer, aprender, superar 
etapas. 
 Este é o olhar de Jesus que acolhe a todos e a todos concede a alegria do Evangelho. 
Aqui não se trata somente de uma estratégia pastoral, mas um profundo respeito a cada 
pessoa, cada família, que não é, em primeiro lugar, um caso problemático em uma 
categoria, mas uma pessoa, uma família inconfundível, com sua história e o seu caminhar 
em direção ao Senhor.  
 O Papa Francisco disse que “todos precisamos aprender a a descalçar sempre as 
sandálias diante da terra sagrada do outro” (cf. Ex 3, 5) (EG 169). Esta atitude perpassa toda 
a exortação e precisa estar na base de sua leitura e aplicação. “Ao mesmo tempo devemos 
ser humildes e realistas, para reconhecer que às vezes a nossa maneira de apresentar as 
convicções cristãs e a forma como tratamos as pessoas ajudaram a provocar aquilo de que 
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hoje nos lamentamos, pelo que nos convém uma salutar reação de autocrítica” (AL 36). 
 O Cardeal de Viena afirma que este contínuo princípio de inclusão preocupa alguns. 
Perguntam: Não existe mais a clareza dos limites que se devem superar, das situações 
objetivas definidas irregulares, pecaminosas? Não se está favorecendo o laxismo com o 
nome de inclusão?  
 Esta Exortação não favorece o laxismo, porque o Papa Francisco deixa muito clara 
suas intenções e a nossa missão: “Como cristãos, não podemos renunciar a propor o 
matrimônio, para não contradizer a sensibilidade atual, para estar na moda, ou por 
sentimentos de inferioridade face ao descalabro moral e humano; estaríamos a privar o 
mundo dos valores que podemos e devemos oferecer. É verdade que não tem sentido 
limitar-nos a uma denúncia retórica dos males atuais, como se isso pudesse mudar 
qualquer coisa. De nada serve também querer impor normas pela força da autoridade. É-
nos pedido um esforço mais responsável e generoso, que consiste em apresentar as razões 
e os motivos para se optar pelo matrimônio e a família, de modo que as pessoas estejam 
melhor preparadas para responder à graça que Deus lhes oferece (AL 35). 
 

 
“Deus encerrou todos na desobediência para a todos fazer misericórdia”  

(Rm 11,32). 
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