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Editorial
A luta pela Vida, da concepção até à morte
natural e a Família não podem ter tréguas!
Há anos que declararam (quem?) uma
guerra interessante por aqueles valores
estruturantes de qualquer sociedade.
Para nós, são valores inegociáveis!
Em todos os países, ou quase, da Europa
trava-se, a propósito da premência de se
lutar com determinação, clareza e
permanentemente pela vida, uma guerra
de título racismo cromossómico. Com a
“bondade” de se erradicar a trissomia 21
(como se tal fosse possível!) coagem-se as
grávidas a despistes pré-natais para…
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Apesar de todos os dias serem e deverem ser dias da Família, com a Família e
para a Família, desde 1994 que esta instituição fundamental e fundadora da
humanidade tem, por determinação da ONU, um dia que lhe é particularmente
dedicado, o dia 15 de Maio.
A Associação Famílias dedica todo o seu trabalho, esforço e iniciativas, desde a
sua fundação há 26 anos, a apoiar, promover e defender a Família. Por isso, a
efeméride não lhe pode, e não passa, despercebida. Com os nossos cada vez mais
parcos recursos, não deixámos nunca de assinalar a data que para a nossa
instituição é particularmente querida. Assim, este ano, na véspera de se voltar a
celebrar outro ANO INTERNACIONAL DA FAMÍLIA, em 2014, e no ano em que
celebramos o 30º aniversário da Carta dos Direitos da Família, a Associação Famílias
quer manifestar-se publicamente, aproveitando estes acontecimentos, para, mais
uma vez, proclamar a importância vital das famílias, sobretudo em tempos difíceis
como este que se estão a viver.
PÁG. 2

abortar. Há, de facto, um ódio inadmissível
contra os portadores desta diferença
cromossómica, considerados um fardo
social. Hitler não teve os actuais meios de
diagnóstico pré-natal, pois, se estivessem
à sua mão (dos médicos alemães nazis!) a
“limpeza” a que procedeu, teria sido
muito mais profunda.

Pensar a Família
Pensar a Família.
Pensar para a Família.
Pensar com a Família.

Quanto à Família… bem, vamos reter o dia
17 de Maio de 2010, e em Portugal, para

… Por isso, é bom, útil, urgente e indispensável

nunca mais se esquecer a atitude do nosso

PENSAR A FAMÍLIA.

Chefe de Estado. Infelizmente, a crise
maior, verdadeiramente catastrófica, que
estamos a viver é a crise de valores. E
Cavaco Silva preferiu ficar do lado da crise
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(severa, convenhamos) económica como
se a recusa a aceitar novas conjugalidades
fizessem mexer com a económica!
… Por isso, a luta não pára. Por isso,
sempre pela Vida e pela Família. Pela
dignidade e direitos da Pessoa Humana.
Por isso, o nosso esforço, constante, de
servir as causas da Vida e da Família.
Carlos Aguiar Gomes,
Presidente da Direcção

«O fundamento da Carta dos Direitos da
Família é o leal e coerente apreço e estima do
bem da FAMÌLIA, como valor central que é
parte de uma consciência do homem quando
não é artificialmente sufocada por alguns
projectos culturais e políticos»
Cardeal Alfonso Lopez Trujulio
in Santa Sé - Carta dos Direitos da Família
PÁG. 5
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Apesar de todos os dias serem e deverem ser dias da Família, com a Família e para a Família, desde 1994 que esta instituição fundamental e
fundadora da humanidade tem, por determinação da ONU, um dia que lhe é particularmente dedicado, o dia 15 de Maio.
A Associação Famílias dedica todo o seu trabalho, esforço e iniciativas, desde a sua fundação há 26 anos, a apoiar, promover e defender a
Família. Por isso, a efeméride não lhe pode, e não passa, despercebida. Com os nossos cada vez mais parcos recursos, não deixámos nunca
de assinalar a data que para a nossa instituição é particularmente querida. Assim, este ano, na véspera de se voltar a celebrar outro ANO
INTERNACIONAL DA FAMÍLIA, em 2014, e no ano em que celebramos o 30º aniversário da Carta dos Direitos da Família, a Associação
Famílias quer manifestar-se publicamente, aproveitando estes acontecimentos, para, mais uma vez, proclamar a importância vital das
famílias, sobretudo em tempos difíceis como este que se estão a viver.
Há alguns indicadores, indesmentíveis, da nossa sociedade, que pela sua gravidade profunda, perturbam a vida das famílias e de todas as
comunidades humanas, com reflexos culturais, económicos e espirituais, cuja amplitude e profundidade, estão a marcar muito
negativamente o nosso tecido social, a arquitectura da própria sociedade. Entre outros, gostaríamos de referir:
- a anarquia ziguezagueante dos afectos, em experiências, quase sempre frustradas e frustrantes e que desacreditam e poluem o
Amor e destroem a inerente responsabilidade;
- uma muito acentuada fragilidade , que não cessa de aumentar, dos vínculos conjugais, com uma consequente taxa de rupturas
que , muito frequentemente, se revestem de gravíssimos danos afectivos entre os cônjuges com reflexos altamente danosos sobre os
filhos;
- uma taxa de natalidade em declínio catastrófico, que faz de Portugal um país com uma das taxas mais baixas do mundo;
- a desagregação das famílias, por necessidades laborais, em que um ou os dois cônjuges procuram emprego em regiões muito
distantes, com o que isso significa, de afastamento familiar e o risco elevado de aparecerem fissuras de ruptura conjugal e danos no
crescimento dos filhos, quando os há;
- a incerteza quanto à estabilidade laboral, a curto prazo, com o cortejo de angústias, dúvidas e instabilidade no núcleo conjugal;
- o desemprego que inesperadamente bate à porta de um ou dois cônjuges, instalando a fome e toda a pobreza que se lhe associa;
- o desemprego instalado em pais já com idade que lhes impede ou dificulta o acesso ao mercado de trabalho;
pelas razões acima indicadas e outras, um número muito significativo de crianças e jovens crescem na rua ou em frente ao
computador, sem quaisquer referências morais. Entregues a si próprios, não têem horizontes de vida e, frequentemente, vivem
verdadeiras situações de marginalidades e de violência sobre si e sobre outros;
com o feliz aumento da " esperança de vida", mas com a desagregação familiar
perigosamente crescente e um egoísmo desenfreado, um número extremamente significativo
de velhos, cada vez mais velhos e pobres, vivem abandonados ou parcamente acompanhados.

Estes são alguns dos sinais deste tempo e neste DIA INTERNACIONAL DA FAMÍLIA de 2013 que
queremos denunciar. Simultaneamente, não queremos nem devemos deixar de proclamar e
convocar todos os Homens, com a nossa capacidade toda, para que a Família se reencontrar na sua
identidade ecológica, natural, de tempo e espaço de afectos, de amor, de escuta, de atenção aos
outros, de disponibilidade não mensurável…
E neste ano em que, como já se referiu, se comemoram os 30 anos da Carta dos Direitos da Família,
alertar, sensibilizar e convidar todas as famílias a aperceberem-se que como, Família, têem direitos
por que devem lutar. É sua obrigação fazer ouvir a sua voz!
Fazemos votos que este dia 15 de Maio, DIA INTERNACIONAL DA FAMÍLIA, seja acolhido como um dia de reflexão séria sobre que Família
queremos para melhorar a vida das famílias.
ASSOCIAÇÃO FAMÍLIAS | Especial Dia da Família 2013
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Pensar a Família
Pensar a Família. Pensar para a Família. Pensar com a Família.
O título deste artigo retirei-o de umas jornadas parlamentares que o Grupo
do PSD vai promover nos dias 17 e 24 deste mês, na sala do Senado, e que a
Deputada Nilza de Sena organizou e teve a gentileza de me enviar um convite. Tem
coragem esta Senhora! Muita. Nos tempos que correm o tema Família ou Vida são
malquistos. Muito malquistos! O panorama político-cultural e os seus agentes não
só não andam interessados como se mostram profundamente hostis
De facto, basta olhar um pouco atentamente ao que se passa à nossa volta e
facilmente veremos que o pulsar da sociedade sofre de fortíssimas arritmias que se
observam nos comportamentos e atitudes de jovens e menos jovens. Na catástrofe
demográfica em que mergulhámos e que cada dia mais se acentua. Na enorme
conflitualidade na regulação do poder parental ( ou do serviço parental, como
entendo que se deveria chamar ). Numa dinâmica da inter-geracionalidade progressivamente mais débil. Numa crise
profunda na gestão do diálogo intra-familiar. E em muitos outros sinais, por de mais evidentes, que seria fastidioso listá-los
todos.
Como escrevi em 1994, Ano Internacional da Família,” o coração do mundo pulsa na Família”. Mantenho o que
então escrevi. Reforço esta ideia.
… Por isso, é bom, útil, urgente e indispensável PENSAR A FAMÍLIA.
Mas não chega. Temos de ir, todos, mais longe na ambição de melhorarmos a sociedade pela melhoria das famílias.
Urge pensar para a Família. É urgentíssimo desenvolver, com coragem e determinação, políticas pro-activamente
favoráveis às famílias. Para as famílias, olhando-as como uma realidade global e multifacetadas: na educação, no mundo do
trabalho, da habitação, do lazer, no apoio de proximidade favorável à maternidade/paternidade ou ao acolhimento dos
mais frágeis no seio natural que é a sua família … Pensar para a Família, é uma urgência civilizacional.
Pensar com as famílias, ouvindo-as nas suas angústias, nas suas dificuldades, nos seus anseios. Respeitar todos os
seus direitos. Recordar os seus deveres.( Por que razão foi, de facto, desactivado o Conselho Nacional da Família que nunca
deveria ser esquecido, mas reforçado, como órgão de aconselhamento do Governo nas questões da Família?).Pensar com
as famílias é um imperativo democrático promotor do princípio da subsidiariedade e de respeito pela constituição
ecológica das sociedades humanas.
… As famílias são, se lhes derem condições de serem verdadeiras famílias, autênticos MECENAS SOCIAIS.
Pensar a Família, para a Família e com a Família um desafio urgente que possa ainda salvar do colapso esta
civilização que nos acolhe. Por isso, felicito, sem reservas, a realização deste evento. Faço votos que não se confine a Lisboa.
Carlos Aguiar Gomes

ASSOCIAÇÃO FAMÍLIAS | Especial Dia da Família 2013
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Pensar para a Família
Agradeço o convite para estar hoje e aqui, no Dia Internacional da Família.
A Associação Famílias, como é próprio de uma Instituição de Solidariedade esteve, está e sempre estará, somente, ao serviço das
famílias, das famílias concretas, a quem nunca se pergunta qual o seu credo político ou religioso ou poder económico ou estrato social.
À Associação Famílias interessa somente saber qual o sofrimento, a dor ou as carências de que sofrem as nossas famílias.
Servir é o verbo que melhor caracteriza a nossa acção. Por isso, estamos abertos ao diálogo COM TODAS AS FORÇAS VIVAS, políticas
ou não, que querem e pedem o nosso contributo. JAMAIS faremos discriminação face a quem pede para conhecer a realidade das famílias,
no sentido de se reforçarem as políticas de apoio às famílias. É por isso que aqui estou.
As políticas vocacionadas para as famílias (e, talvez, para outras áreas!), devem basear-se em alguns princípios que enumerarei mas,
dado o contexto deste encontro, não irei desenvolver. Assim, as políticas dedicadas às famílias devem respeitar e promover:
- A UNIVERSALIDADE, que olha e trabalha para todas as famílias;
- A GLOBALIDADE de cada família que deve ser entendida como um todo que é muito mais do que a soma das partes e que, por isso,
exige políticas abrangentes e não sectoriais nos apoios às famílias;
- A SUBSIDARIEDADE, que deve respeitar, promover e apoiar o respeito pela unidade basilar da sociedade, contribuindo para a
capacitação de cada família, convidando-as e convocando-as para um desempenho de todas as capacidades, deveres e direitos que, por
inerência lhes ca0bem e que, só em situações pontuais de incapacidade se podem ultrapassar;
- A SOLIDARIEDADE que está atenta às diferentes debilidades de algumas famílias que esperam e devem ter o apoio da sociedade, a
começar pelos detentores do serviço político;
- A REPRESENTATIVIDADE que, é profundamente democrática, e que desenvolve processos de escuta activa das famílias, isoladas ou
associadas, procurando conhecer quais são os seus anseios e as suas legítimas aspirações/ reivindicações/carências …
Assim, indicam-se algumas pistas de intervenção dos decisores políticos, sobretudo dos que estão mais próximos:
- Divulgação dos direitos/deveres das famílias, com intervenções de proximidade e de apoio para facilitar o respectivo desempenho;
- Apoiar a criação de gabinetes, de fácil acesso e de grande discrição, que previnam possíveis situações de conflitualidade conjugal e
intrafamiliar, de sobreendividamento e outras situações geradoras de conflitos familiares;
- Reconhecer, de facto, a importância da escuta das famílias, criando um fórum próprio de escuta activa das famílias;
- Criar, em regime de voluntariado, um Provedor das Famílias, órgão de escuta e encaminhamento de situações de debilidade de
famílias;
- Promover medidas de respeito pela globalidade da família, nas áreas da cultura, de lazer ou do desporto aprofundando o chamado
“bilhete familiar” de acesso a esses bens;
- Apoiar as instituições sem fins lucrativos que se dedicam ou desejem dedicar à promoção de projectos de prevenção de
comportamentos desviantes, como das toxicodependências ( drogas e álccol),da violência intra e extrafamiliar ou da igualdade entre
cônjuges
- Estudar e implementar medidas de apoio a famílias numerosas e de fracos recursos económicos, com doentes a cargo ou idosos
dependentes, na área de taxas municipais ( água, resíduos sólidos, estacionamento de viatura ,etc) ;
- Criar um prémio anual e local, em modalidade a estudar, para as empresas que se tenham distinguido por terem tomado medidas
“amigas da Família” dos seus trabalhadores;
- Criar um prémio anual e local que assinale a gratidão da comunidade para com instituições/ personalidades que se tenham
distinguido em actividades promotoras da dignidade da Família;
- Criar um prémio anual e local para a melhor peça jornalística sobre a Família, publicada/ difundida por media locais;
- Melhorar e ampliar as acessibilidades de pessoas com mobilidade limitada (piso dos passeios, rampas de acesso aos mesmos, nas
novas edificações exigir acessibilidade para todos, nas construções antigas, apoiar/tornar gratuitas/promover obras de facilitação às
mesmas);
- Promover e incentivar um maior envolvimento social, cultural e desportivo das camadas da população mais envelhecidas, atitudes
de promoção de saúde e de bem estar social, individual e familiar.
São estas algumas das propostas que seria bom promover, a bem do Família, como célula-base de toda a sociedade e por onde, já
hoje, passa o futuro da humanidade.
Como interventor social, homem de causas como gosto de me definir e que me vejam, é este um contributo para bem das famílias!
Braga, Dia Internacional da Família 2013 - Carlos Aguiar Gomes
ASSOCIAÇÃO FAMÍLIAS | Especial Dia da Família 2013
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Carta dos Direitos da

FAMÍLIA
1983 - 2013
30 anos

Pensamentos
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Carta dos Direitos da Família - 1

P

assa este ano o 30º aniversário da CARTA DOS DIREITOS DA FAMÍLIA. Como escreveu na Apresentação,
o saudoso Cardeal Alfonso Trujillo, que foi Presidente do Conselho Pontifício para a Família, de uma edição
feita pela Associação FAMÍLIAS, “o seu cumprimento é condição para uma sociedade sã e para que os próprios
Direitos do Homem não fiquem numa mera formulação quase retórica, sem a real universalidade e
obrigatoriedade no seio da família humana”.
Na realidade, os dados do quotidiano mostram-nos, sem qualquer margem de dúvida, que a sociedade se
encontra gravemente enferma e piora cada dia que passa, ao ritmo da desagregação da família por falta do
conhecimento, respeito, promoção apoio e vivência dos direitos desta célula estruturante de qualquer
sociedade humana de que é a base, fundamento e princípio.
Dá-nos a ideia (mesmo a certeza!) de que há muitos sectores da nossa sociedade que têem como objetivo
principal e prioritário do seu agir a destruição da Família para ,assim, dominar e manipular a seu gosto essa
mesma sociedade que querem ,sem o dizer, de pensamento único.
No campo da Família e, obviamente da Vida, creio que não restam dúvidas de que os ataques directos e
subreptícios à estrutura, funcionamento e direitos da Família são mais do que evidentes. Mesmo, olhando a
Família à luz do funcionamento da própria natureza, numa época tão sensível à sua protecção!...
A Carta dos Direitos da Família, em que a família é proposta “como bem próprio da humanidade”
(Card.Trujillo,l.c.),torna-se, pois, neste contexto actual, um desafio, um imperativo para conhecer, estudar e
divulgar.
A Carta dos Direitos da Família é uma rota segura, um caminho obrigatório e um rumo indispensável para que
se promovam o seu respeito, reconhecimento e observância, para bem de cada pessoa, de cada família e de
cada uma e de todas as comunidades humanas.
No Ano Internacional da Família (1994) escrevi que “o coração do mundo pulsa na Família”. De facto, as
arritmias de que padece este nosso tempo, a todos os níveis, resultam do mal-estar e demolição a que têem
submetido a Família, face a muitos silêncios e indiferenças.
… Se o futuro da humanidade passa pela Família, e passa mesmo, como tão bem dizia o Beato João Paulo II, o
maior apóstolo da Vida e da Família, então, aproveite-se bem este ano para conhecer e difundir a CARTA DOS
DIREITOS DA FAMÍLIA, neste seu 30º aniversário.
Carlos Aguiar Gomes
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Carta dos Direitos da Família - 2

E

m 22 de Outubro de 1983, há 30 anos, a Santa Sé publicou um documento vital para a defesa e
promoção da dignidade da Família : a CARTA DOS DIREITOS DA FAMÍLIA. Com um Preâmbulo notável, a Carta
tem 12 Artigos que especificam e explicam os direitos essenciais da célula base de toda e qualquer sociedade
de todos os tempos e culturas. Este documento inscreve-se num conjunto mais alargado de tomadas de
posição sobre a grandeza e dignidade da Família que caracterizaram o pontificado do Beato João Paulo II.
Daqueles não se pode deixar de relevar a Exortação “Familiaris consortio”, verdadeiro vademecum da pastoral
da Família e cuja actualidade se mantém com o frescor do dia da sua publicação.
O Preâmbulo espraia-se por 13 considerandos, que são outros tantos pontos de reflexão e que procuram situar
no tempo e na cultura dominante a citada Carta. Partindo dos direitos da Pessoa, “embora expressos como
direitos do indivíduo, têm dimensão fundamentalmente social, que encontra a sua expressão inata e vital na
família…” (Considerando A). Como merece uma atenta reflexão este primeiro considerando! Como ele é
actual! Como o seu não entendimento e respeito explica o rotundo fracasso da nossa sociedade individualista
e que tudo faz por ignorar a família como lugar natural e decisivo para se ser Pessoa!
… Mas uma família “fundada sobre o matrimónio, união íntima de vida, complemento entre homem e mulher,
(…).
Depois, chama-se a atenção para o facto, indesmentível, de que “a família, sociedade natural, existe antes do
Estado ou de qualquer outra comunidade, e possui direitos próprios que são inalienáveis” ( Cons. D). Por isso,
pode perguntar-se, com que direito o Estado promove legislação invasiva, dissolvente e opressiva da Família?
Ora, quanto mais as famílias abdicam do exercício dos seus direitos, mais o Estado invade o domínio familiar,
não para as promover e apoiar mas para as dominar e desestruturar e desnaturalizar, como está a acontecer
cada vez mais neste Ocidente decadente em que vigoram ditaduras do pensamento único e em que o Estado
invasivo se arroga o direito de atentar contra os fundamentos da própria sociedade e da ecologia familiar!
Neste 30º aniversário da CARTA DOS DIREITOS DA FAMÍLIA permito-me sugerir a sua (re)leitura e uma maior
intervenção cívica dos cidadãos que ainda crêem que a Família e na Família reside o bem-estar do futuro da
humanidade.
Carlos Aguiar Gomes
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Carta dos Direitos da Família - 3

O

Preâmbulo da Carta dos Direitos da Família, como se disse em artigo anterior, é uma introdução
notável. Cada um dos seus Considerandos merece uma leitura pausada e reflectida. São, sem dúvida, um
precioso contributo para a sua compreensão.
Num período histórico, como este que estamos a viver, a Carta dos Direitos da Família, tem uma actualidade
gritante. Parece que foi escrita hoje e que nos acaba de chegar às mãos!
“ … a experiência de diferentes culturas através da história mostrou a necessidade que tem a sociedade de
conhecer e defender a instituição familiar “ ( Considerando H ). De facto, a Família, em todos os tempos e
culturas, baseada na complementaridade de Homem e Mulher, sempre que é agredida arrasta consigo a
degradação da própria sociedade que de protectora da realidade ecológica, natural, da Família, por isso, se
torna em verdadeira agressora de si mesma. E, assim, se torna vítima, muitas vezes voluntátia!
É o que cada um de nós pode observar nesta aqui e agora! Os ataques à Família são cada vez maiores e mais
destrutivos. Nem os seus alicerces querem deixar incólumes, pois sabe-se que destruindo os alicerces (o
casamento, deve especificar-se claramente!), a sociedade acabará caótica e pronta para a sua manipulação e
domínio.
O Considerando I diz-nos muito claramente que “ a sociedade, e de modo particular o Estado e as Organizações
Internacionais, devem proteger a família com medidas de carácter político, económico, social e jurídico, as
quais contribuam para consolidar a unidade e a estabilidade da família a fim de poder cumprir a sua função
específica”. Infelizmente, em quase todos os países do chamado Ocidente, assiste- se precisamente a uma
acção contrária por parte de todos os intervenientes indicados. Basta elencarmos todas as medidas políticas
que se têem tomado e que parecem não ter outro objectivo que não seja destruir a Família: legislação sobre o
casamento e perseguição feroz contra quem não admita o que nos é imposto em nome das “conquistas da
civilização”!...Ou a facilitação levada ao extremo e respectiva banalização do divórcio (é muito mais fácil e
barato pedir e obter o divórcio do que despedir um trabalhador incompetente e negligente de uma empresa!).
…Ou as leis laborais que ignoram positivamente que um trabalhador, por via de regra, tem uma família… Ou
que o Estado se arroga o direito exclusivo (quase) de se intitular o educador dos nossos filhos não se
permitindo a livre escolha da escola para os filhos. …Ou uma fiscalidade altamente penalizadora das famílias,
sobretudo das que fogem à regra (imposta) de politicamente correcto só se ter um filho (hipótese optimista).
Ou… que cada um pense como o Estado todos os dias e sempre penaliza as famílias, quando, por ser posterior
àquelas, deveria ouvi-las, respeitá-las e defendê-las.
Neste 30 º aniversário da Carta dos Direitos da Família e neste contexto agressivo contra as famílias, é tempo
de estas se levantarem e fazer ouvir a sua voz.
Carlos Aguiar Gomes
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Carta dos Direitos da Família - 4

C

ontinuando a ( re)ler a Carta dos Direitos da Família , mais concretamente o seu notável e oportuno Preâmbulo,
gostaria de parar no Considerando K .Este refere, explicitamente que
“muitas famílias veêm-se obrigadas a viver em situação de pobreza que as impedem de cumprir com dignidade a sua
própria missão”.
Mas a que pobreza se refere aquele Considerando e que se acaba de transcrever?
Não estando no espírito do autor, crê-se que não será abusivo pensar que a pobreza é multimodal, endógena e exógena à
própria estrutura familiar. De facto, há inúmeras formas de pobreza que dificultam ou ,até, impedem ,as famílias de “
cumprir com dignidade a sua própria missão”.
Missão de ser família a partir da conjugalidade livre e responsavelmente assumida e que uma sociedade erotizada,
hedonista , relativista e egolátrico ameaça, gerando uma cultura divorcista e dilacerante da própria família.
Missão do acolhimento à vida que uma envolvente cultural, social e económica ridiculariza e menospreza e desvaloriza,
fundadores de uma mentalidade contraceptiva e eugenista, geradora de desprezo pelo direito à vida desde a o
momento inicial, a fecundação.
Missão de acolher os velhos e deficientes com a atenção, carinho e apoio que merecem, por serem frágeis e que uma
cultura dominante deseja excluir e banir da sociedade, considerando-os um fardo de que é preciso libertarmo-nos.
Missão educativa dos filhos, de que os Pais são tutores muito especiais, dificultada por um sistema de ensino que não
reconhece, de facto, que os Pais são os primeiros e principais educadores dos seus filhos e que relativiza / ultrapassa a
função do exercício parental.
Missão de alimentar e alojar ,com dignidade, todos os membros da família, independentemente da idade de cada um
dos membros da família ,numa sociedade do desperdício e da extravagância, verdadeiros atentados aos que ,talvez por
isso, passam fome.
Missão de viver num lar onde, de acordo com os gostos estéticos de cada um, se possa viver num ambiente ecológica e
culturalmente aceitável e digno.
Face a tantos constrangimentos , sumariamente enunciados, de facto, há muitas famílias a viver em situações de
pobreza. E estas impedem as famílias de serem o que devem ser: tempo e espaço de amor, felicidade, partilha,
solidariedade, compaixão, abnegação, confiança, ternura … na diferença de cada um que não foi feito para nosso uso, à
nossa semelhança, em versão revista e melhorada!
… E há constrangimentos que, se se quiser, podem ser eliminados pois só dependem de … nós e do nosso querer alterar o
que deve ser alterado, a bem da família, para que cumpra “ com dignidade a sua própria missão”.
Carlos Aguiar Gomes
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A

.“…
Igreja Católica, consciente de que o bem da pessoa, da sociedade e da própria Igreja, passa pela
família, considerou sempre parte da sua missão proclamar a todos o desígnio de Deus, intrínseco à natureza
humana sobre o matrimónio e a família, promover essas duas instituições e defendê-las de todo o ataque
dirigido contra elas; “ ( Carta dos Direitos da Família, Preâmbulo, Considerando L).
O penúltimo Considerando do Preâmbulo da Carta dos Direitos da Família , que como já se referiu noutros
artigos, faz este ano 30 anos, é de uma grande riqueza pelos pontos que vai enunciando e que merecem
destaque, até para compreender melhor a razão por que se bate a Igreja ( Povo de Deus ) na defesa
intransigente da família, como princípio não negociável. Vou tentar escalpelizar este Considerando, na certeza
da incompletude deste projecto que me proponho fazer em pouco espaço.
1. Destaque, logo no início, para afirmação de que o nosso bem, como pessoa humana ou como membro de
uma comunidade social, política ou outra ,a que não escapa a própria Igreja, depende da família, passa pela
família. Ainda recentemente ( 11 de abril de 2013 ) os nossos Bispos , em Nota Pastoral dedicada à família ( “ A
força da Família em tempos de crise” ) afirmavam, sem rodeios e como seria de esperar, que “ A saúde e coesão
de uma sociedade dependem ,por isso, da saúde e coesão da família”. De facto, é bem verdade esta evidência
que muitos dos nossos contemporâneos se recusam a ver. Infelizmente, basta olhar à nossa volta e nem
precisamos de ter altos estudos em sociologia. Um pouco de atenção ou um pouco menos de distracção,
bastam para se confirmar o que se acabou de referir.
2. A seguir, é-nos dito que SEMPRE foi missão da Igreja proclamar qual o plano de Deus para a família. Um
plano que faz parte integrante da natureza humana e não um “ constructo” social ou psicológico.
Deus fez a Pessoa Humana, Homem e Mulher, iguais em dignidade e diferentes para a complementaridade
realizada no Amor e vivida no casamento e na abertura à transmissão da vida, ponto de partida natural para a
constituição da família. É este o cerne do desígnio de Deus para a família. E esta missão não é de agora, em
tempos de crise!
3. Por isso, a Igreja e à Igreja se impõe o dever de promover quer o casamento, segundo a lei natural, querida
por Deus, e a família. Mas não só promover! É preciso ,também, diz o texto citado,defender contra“ … todo o
ataque dirigido contra elas “! E quando se diz Igreja deve entender-se todo o baptizado, todo o Povo de Deus e
não só a hierarquia. Esta deve iluminar e guiar, orientar e incentivar o laicado para a acção na promoção e
defesa deste património da humanidade , que com ela nasceu e a define.
Concluindo: “ …A família representa um bem público, um bem social ( … ) .Podemos caracterizá-la como a fonte
básica do capital humano, social e espiritual de uma sociedade(…) . ( cf. “A Força da Família em Tempos de Crise
“, nº1 ). É este bem público que temos de promover e defender.
Carlos Aguiar Gomes
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Os Beatos Quattrocchi – Maria + Luigi
Em 201, a 21 de Outubro, a extraordinária
Exortação Apostólica “ Familiaris consortio “ fazia 20
anos. Nesse mesmo dia o autor daquele documento
pontifício sobre a Família,o Beato João Paulo II,
beatificava um casal: Maria Corsini Beltrame
Quattrocchi e Luigi Beltrame Quattrocchi. Foi o
primeiro casal , na história da Igreja, a ser
beatificado como casal. Por isso, a sua festa se
celebra, contrariamente ao que é costume, o dia da
morte, ser a data do casamento, 25 de Novembro.
Maria e Luigi casaram-se na Basílica de Santa Maria
Maior naquela data no ano de 1905.
Maria nasceu em 24 de junho de 1881, em
Florença e Luigi em 12 de Janeiro do ano anterior,
1880, na Catânia. Luigi ( Luís) era advogado e foi um
político muito comprometido enquanto que Maria
foi uma mulher muito comprometida em causas
sociais e foi voluntária da Cruz Vermelha, tendo exercido um notável serviço de
assistência a vítimas das guerras da Etiópia e da II Guerra Mundial além de ter sido
catequista e militante da Acção Católica Feminina.
Do casamento nasceram 4 filhos que educaram na Fé e no Amos aos outros. Dos
4, 3 participaram na beatificação de seus pais.
Deste casal ,o Papa João Paulo II disse na homilia da sua beatificação : viveram “
o ordinário de maneira extraordinária”, durante os 50 anos que durou o seu
casamento e segundo o mesmo Papa “ Entre as alegrias e as preocupações de uma
família normal, souberam realizar uma existência extraordinariamente rica de
espiritualidade. No centro , a eucaristia diária e a que se acrescentava a devoção filial
à Virgem Maria, invocada com o Terço recitado todas as noites e a referência a sábios
conselhos espirituais”. E João Paulo II continuou : “ viveram à luz do Evangelho e com
grande intensidade humana o amor conjugal e o serviço à vida”. E o então
Presidente da Congregação da Causa dos Santos, Cardeal José Saraiva Martins,
afirmou na altura da beatificação deste casal : “ O seu extraordinário testemunho
não podia ser escondido”. Este mesmo Cardeal disse dos Esposos Quattrocchi : “
fizeram da sua família uma verdadeira igreja doméstica, aberta à vida, à oração , ao
testemunho do Evangelho, ao apostolado social e à solidariedade para com os
pobres, à amizade.”
O Beato Luigi morreu em Novembro de 1955, de um ataque cardíaco , aos 71
anos. A Beata Maria , morreria 14 anos mais tarde, aos 81 anos.
Como disse o Papa João Paulo II, referindo-se ao casal Quattrocchi : “…
Assumiram , com responsabilidade total, a tarefa de colaborar com Deus na
procriação, dedicando-se generosamente aos filhos a fim de os educar, guiar e
orientar na descoberta dos seus desígnios de amor. “ ( … ) “ foram cristãos convictos,
coerentes e fiéis ao seu próprio baptismo; foram pessoas cheias de esperança, que
souberam dar o justo significado às realidades terrenas, tendo os olhos e o coração
postos sempre na eternidade”.
Os Beatos Quattrocchi são do nosso tempo testemunhas e deram testemunho
de que “ a família anuncia a esperança, pois é o lugar em que brota e cresce a vida…”
( João Paulo II )
www.a-familias.org
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1. Entendemos que a nossa acção presente e futura deve
assentar num conjunto de princípios que orientem a nossa
forma de servir e promover a Família. Assim, serão
divulgados os seguintes «Princípios Directores» da
actividade da Associação Famílias:
Princípios Directores
I
«A Família é o elemento natural e fundamental da sociedade
e tem direito à protecção desta e do Estado» (Declaração
Universal dos Direitos Humanos», Art.º 16.°-3).
II
«Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o
género de educação a dar aos filhos» (idem, Art.º 26.°-3).
III
«O direito de se casar e fundar uma família é reconhecido ao
homem e à mulher a partir da idade núbil» (Pacto
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos - Art.° 23.°-1).
IV
«O bem estar da criança depende do bem estar da família».
«O interesse prioritário da criança é ser educada pelos seus
verdadeiros pais» (Declaração sobre os Princípios Sociais e
Jurídicos Aplicáveis à Protecção e Bem-Estar das Crianças
Tendo em Conta Sobretudo a Prática da Adopção e da
Colaboração Familiar nos Planos Nacional e Internacional Art.° 2.° e 3.º).
V
A Família tem «o direito à estabilidade do vínculo e da
instituição matrimonial» (Carta dos Direitos da Família Santa Sé).
VI
«A criança, por motivo da sua falta de maturidade física e
intelectual tem necessidade de uma protecção jurídica
adequada, tanto antes como depois do nascimento»
(Declaração do Direitos da Criança).
VII
«As pessoas idosas ou diminuídas têm igualmente direito a
medidas específicas de protecção que correspondem às
suas necessidades físicas ou morais» (Carta Africana dos
Direitos do Homem e dos Povos – Ar.º 18.°-4).
VIII
«Os cônjuges gozarão de direitos iguais (Projecto da
Declaração Universal dos Direitos Familiares da Pessoa e dos
Direitos Sociais da Família – Art.º 4.°-2).
IX
«Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para
lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar...»
(Declaração Universal dos Direitos Humanos - Art.° 25.°-1).
X
O Estado deve «garantir para todos, em especial para as
pessoas de escassos recursos e para as famílias numerosas,
alojamento condigno e assistência pública adequada»
(Declaração Sobre o Progresso e Desenvolvimento no
Domínio Económico e Social – Art.º 10.º - F).
2. Entendemos, também, que há «instrumentos»
fundamentais que estruturam a nossa forma de agir.
Destacar-se-ão, pela sua relevância: Carta dos Direitos
Humanos» (ONU); encíclica «Familiaris Consortio» (Santa
Sé); «Carta dos Direitos da Família» (Santa Sé); «Declaração
dos Direitos da Criança» (ONU); a instrução da Congregação
para a Doutrina da Fé «Donum Vitae» (Santa Sé); etc.
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