
 

Mensagem Grande Encontro de Famílias 

 

Gostaria de iniciar essa mensagem recordando alguns ensinamentos que aprendemos 

hoje no encontro. Frases e ensinamentos que ficarão marcados em nossa memória… 

"Nós somos o fermento da igreja, o perfume de Jesus Cristo e a glória de Deus." 

"O rumo da Sagrada Família é traçado pela Sagrada Família, por Jesus e pelo 

Evangelho." 

"Ninguém de nós é uma ilha que surge de repente, nós fazemos parte de uma corrente 

humana." 

"Nenhuma família cristã pode viver de portas e janelas fechadas." 

"Deus brilha na famílias." 

"É missão da família tornar o mundo mais santo." 

"O futuro da humanidade passa pela família." 

Poderíamos passar a noite inteira aqui fazendo memória do que vivemos e 

aprendemos aqui hoje. 

A família é o projeto base de Deus para uma sociedade completa. Desde que Deus 

desejou criar o homem e a mulher a Sua imagem e semelhança, Ele os quis em família. Tal qual 

o próprio Deus, que é uma família em três Pessoas Divinas, assim também, o homem, criado a 

imagem do seu Criador, deveria viver em uma família, em uma comunidade de amor, já que 

Deus é amor, e o homem lhe é semelhante. A família é o eixo da humanidade, a célula mater é 

sua pedra angular. O futuro da sociedade e da igreja passam inexoravelmente por ela. 

O que é ser família? Um lugar, um espaço onde a vida deve ser celebrada. Vida doada, 

partilhada, vivida em espírito de fraternidade, de acolhida, perdão e reconciliação. Lugar e 

espaço de tensões e atenções, risos e lágrimas, gostos e desgostos, limites, liberdades, ações e 

correções, pessoas e atos. Verdade e nenhuma mentira. 

O lugar em que somos quem somos- nada mais, nada menos-, onde Deus plantou a 

semente da nossa vida! Se de lá partimos, o que vivemos estará marcado para sempre em 

nossa história, nos registros quase indeléveis da nossa existência. O lugar para ser feliz! 

Segundo nosso Santo Padre Papa Francisco, a família é o centro de amor, onde reina a 

lei do respeito e da comunhão.  “As relações baseadas no amor fiel, até a morte, como o 

matrimônio, a paternidade, a filiação ou a irmandade, aprendem-se e se vivem no núcleo 

familiar. Quando estas relações formam o tecido básico de uma sociedade humana, dão-lhe 

coesão e consistências. Pois não é possível formar parte de um povo, sentir-se próximo, ter em 



conta os mais distantes e desfavorecidos, se no coração do homem estão quebradas estas 

relações básicas, que lhes oferecem segurança em sua abertura aos demais.” 

 O amor familiar é fecundo, e não somente porque gera novas vidas, mas porque 

amplia o horizonte da existência, gera um mundo novo; faz-se acreditar, contra toda 

desesperança e derrotismo, que uma convivência é possível.  

A família deve ser considerada não só como objeto de evangelização, mas também 

agente evangelizador. Nela se reflete a imagem de Deus que em seu mistério mais profundo é 

uma família e, deste modo, permite ver o amor humano como sinal e presença do amor divino. 

Na família, a fé se mescla com o leite materno. O sincero e espontâneo gesto de pedir a 

bênção, que se conserva em muitas famílias, reflete a convicção de que a bênção de Deus se 

transmite de pais para filhos. 

O Santo Padre nos afirma ainda que o amor familiar enobrece tudo o que o homem 

faz. É importante incentivar as famílias a cultivarem relações sadias entre seus membros, como 

dizer uns aos outros ‘perdão’, ‘obrigado’, ‘por favor’ e a se dirigir a Deus com o belo nome de 

pai. 

Não importa se sua família é grande ou pequena, família com pai, mãe e filhos, família 

com casal, família com mãe e filhos, família com pai e filhos, família em que os avós são os 

pais, família de sangue, família de coração, a família é o amor que plantamos em solo fértil, 

com raiz forte e que cultivamos e cuidamos constantemente para que brotem belas flores e 

bons frutos, feita de laços para durar. O mais importante de tudo é que exista amor. Formadas 

por pessoas unidas, que se apóiam incondicionalmente, que querem o bem do outro, que se 

sacrificam reciprocamente sem pedir nada em troca, que celebram as conquistas e alegrias da 

vida juntas, e que oferecem os ombros como suporte para a dor e para o choro. 

Dedico essa homenagem a todas as pessoas que fazem da sua família um motivo para 

se orgulharem e seguirem sempre em frente. 

 Honrem suas origens. Convivam, desfrutem e aproveitem cada segundo junto aos 

seus. E grite para todos os cantos do mundo: "É no campo da vida que se esconde um tesouro. 

Vale mais que um ouro mais que a prata que brilha. É presente de Deus, é o céu já aqui, o 

amor mora ali e se chama família. Como é bom ter a minha família, como é bom! Vale a pena 

vender tudo mais para poder comprar! Esse campo que esconde um tesouro, que é puro dom. 

É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar." 

Peçamos a Sagrada Família de Nazaré abundantes bênçãos para os lares das nossas 

famílias e os faça sementes de vida, de concórdia e de uma fé robusta, alimentada pelo 

Evangelho e as boas obras.  

Gisnéia Laís S. Correia e Fabiano C. Correia 

                                    Januária, 27 de outubro de 2019. 


