
 

Uma Igreja família e uma família Igreja 

 Padre Zezinho tem uma música muito bonita que nos lembra a realidade de uma 
família simples e feliz. O nome da música é utopia. Apesar de utopia ser algo que pode existir 
somente no sonho dos homens, eu não quero perder esse direito de ter a minha. Sim, sou 
sonhador e às vezes até utópico. Nesse pequeno artigo quero convidar você meu irmão, você 
minha irmã a sonhar comigo. Vamos sonhar com uma Igreja que seja família, para construir em 
nossas famílias verdadeira Igreja! 

 A família continua sendo um espaço sagrado. Mesmo em tempos de tantas mudanças, 
quando já não podemos recorrer somente a um modelo único de família, a sacralidade dessa 
instituição não perdeu a sua força.  

 A nossa casa é refúgio, é rochedo, é brisa leve que nos dá alento. Nos momentos 
difíceis da vida não queremos outra coisa a não ser ir para os nossos familiares. Ir para perto 
de pessoas que amamos e esperamos ser amados. O espaço do abraço e da partilha tem seu 
valor inquestionável. A alegria e a tristeza andam de mãos dadas na nossa família. Rimos e 
choramos sem a timidez que nos oprime em outros espaços. 

 E as brigas? Ah! Quantas brigas terminam em risadas e em abraços. Mesmo quando 
ficamos sem nos falar, por mais que queiramos, sabemos que não é para sempre. Sempre 
haverá o tempo do recomeço. Um verdadeiro círculo de amor que não tem fim. 

 Eu sonho com uma Igreja que seja verdadeira família. Um espaço de refúgio, alegria e 
partilha. Onde todos se sintam irmãos e se amem como família. Na dor sejam próximos e na 
dificuldade solidários. Uma religião que adota como axioma a frase: “cada um por si e Deus 
por todos”, não é a religião de Jesus. 

 A nossa paróquia vive o agito de seu plano pastoral. A família e a juventude são dois 
eixos que norteiam o nosso caminhar. Um olhar carinhoso para a promoção social também faz 
a gente pensar nos irmãos mais carentes e dar de nossa pobreza. Assim, um dia nossa família 
será perfeita como o nosso Pai do céu é perfeito. Uma família de Deus.  

 No final de tudo isso, eu só sonho com uma coisa. Que nossa reflexão nos faça 
compreender cada vez melhor que somos uma família. E que, somente construindo essa igreja 
família é que vamos conseguir construir também uma família que seja igreja. Um verdadeiro 
círculo. Uma verdadeira aliança entre os seres humanos e Deus.  

“Correu o tempo, e hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família” 

Pe Mauro Ricardo de Freitas 

 


