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 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… 

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.

Quanto à Família… bem, vamos reter o dia 

17 de Maio de 2010, e em Portugal, para 

nunca mais se esquecer a atitude do nosso 

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 

(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

PÁG. 2

A Família foi, é e será o património fundador da humanidade.

Lute pela sua Família. 

Chore pela sua Família. 

Reze pela sua Família. 

Nunca desista da sua Família! 

20º Aniversário do Ano Internacional da Família
15.05.2014

PÁG. 3

A Família e a Abertura à Vida

«Quando uma sociedade começa a negar e a suprimir a vida, acaba por deixar de 

encontrar as motivações e energias necessárias para trabalhar ao serviço do 

verdadeiro bem do homem...»
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20º Aniversário do Ano Internacional da Família 
15.Maio.2014 

 

  

 

A Família é o maior património da humanidade. 

A Família foi, é e será o património fundador da humanidade. 

Nenhum sucesso profissional ou financeiro compensa o fracasso de um casamento. 

Nenhuma aventura compensa a perda dos filhos. 

Lute pela sua Família. 

Chore pela sua Família. 

Reze pela sua Família. 

Nunca desista da sua Família! 

Ame, sempre, a sua Família! 

… Pois na Família está o futuro da humanidade. 

Defenda a sua família. A Família! 

Associação Famílias
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A Família e a Abertura à Vida

Poderá parecer irrealista salientar a importância desta abertura à vida no 

atual contexto social, em que o desemprego e a precariedade laboral 

atingem de modo particular os jovens. Este facto deve levar-nos a não nos 

resignarmos com esta situação, como se ela fosse inevitável, como se a 

economia não devesse estar ao serviço da pessoa humana, e fosse a pessoa 

humana a dever sujeitar-se às exigências da economia. Salienta Bento XVI na 

encíclica Caritas in veritate (n.º 25), a propósito da instabilidade laboral, que 

quando «se torna endémica a incerteza sobre as condições de trabalho, 

resultante dos processos de mobilidade e desregulação, geram-se formas de 

instabilidade psicológica, com dificuldade a construir percursos coerentes na própria vida, incluindo o percurso rumo ao 

matrimónio».

Mas, por outro lado, a crise que atravessamos também é reflexo da crise demográfica. Numa sociedade em 

envelhecimento, as despesas públicas serão cada vez maiores em pensões, saúde, etc., e as receitas cada vez menores. 

Assim, o financiamento do Estado há-de ser cada vez mais problemático.

É claro o bem que representa hoje a maior longevidade, o facto de os idosos viverem mais tempo do que noutras épocas. O 

que é problemático não é isso; não há idosos «a mais», porque estes são sempre uma riqueza, e nunca um peso. O que é 

problemático e causa desequilíbrios é que não nasçam crianças.

(...) Ajudam a combater a crise da natalidade medidas fiscais, que promovam o emprego juvenil, ou que facilitem a 

conciliação entre o trabalho e a vida familiar. Mas o contributo decisivo para vencer a crise demográfica situa-se no plano da 

cultura e da mentalidade. Há que superar o «cansaço moral» e a «falta de confiança no futuro» a que alude a encíclica 

Caritas in veritate. Saber que a vida é sempre um dom que compensa todos os sacrifícios - só com esta consciência pode ser 

vencida a crise da natalidade.

Qualquer mensagem de desvalorização da vida humana acarreta consequências negativas a este respeito. Uma delas - sem 

dúvida a mais grave - é o aborto e sua banalização a que vimos assistindo entre nós com a abertura da lei vigente. Afirma, 

ainda, sobre esta questão, a Caritas in veritate (n.º 28): «Quando uma sociedade começa a negar e a suprimir a vida, acaba 

por deixar de encontrar as motivações e energias necessárias para trabalhar ao serviço do verdadeiro bem do homem. Se se 

perde a sensibilidade pessoal e social ao acolhimento duma nova vida, definham também outras formas de acolhimento 

úteis à vida social. O acolhimento da vida revigora as energias morais e torna-nos capazes de ajuda recíproca».

Texto do n.º 4 da Nota Pastotral da Conferência Episcopal Portuguesa aA força da Família em tempo de crise.
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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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 Sta Joana Beretta Molla
10º ano da sua canonização 

 

No dia 16 de Maio de 2004 , o Papa S. João Paulo II canonizava uma Mulher, 

Mãe e Médica: Joana Beretta Molla. Era a primeira vez que alguém com este perfil 

humano e profissional passava a integrar o "catálogo" dos santos, de homens e 

mulheres recomendados como modelo de vida. Nesse dia memorável, o Papa da 

vida e da família, João Paulo II, à homilia disse: 

«Do amor divino, Gianna Beretta Molla foi uma mensageira simples, mas 

mais significativa do que nunca. Poucos dias antes do matrimónio, numa carta 

enviada ao futuro marido, escreveu: "O amor é o sentimento mais bonito que o 

Senhor colocou nas almas dos homens". 

Segundo o exemplo de Cristo, que "tendo amado os seus, amou-os até ao 

fim" (Jo 13,1), esta santa mãe de família manteve-se heroicamente fiel ao 

compromisso assumido no dia do matrimónio. O sacrifício eterno que selou a sua 

vida dá testemunho de que somente quem tem a coragem de se entregar 

totalmente a Deus e aos irmãos se realiza a si mesmo. 

Possa a nossa época descobrir de novo, através do exemplo de Gianna 

Beretta Molla, a beleza pura, casta e fecunda do amor conjugal, vivido como 

resposta ao chamamento divino». 

A Associação Famílias tem-na e propõe-na como modelo. O seu exemplo, 

neste tempo da História, anima-nos e reconforta-nos. 

No ano em recordamos e comemoramos o 20º aniversário do ANO 

INTERNACIONAL DA FAMÍLIA (1994) e o 10º da canonização de Sta Joana Beretta 

Molla, a Associação Famílias, graças à generosidade de Amigos, vai assinalar estas 

efemérides com um concerto coral e instrumental, na igreja de S. Lázaro, Braga, às 

21h 30m, do dia 16, precisamente quando se assinalam os 10 

anos da canonização da sua Padroeira. 

Que Sta Joana Beretta Molla, neste momento difícil do 

Ocidente e, particularmente de Portugal, inspire todos os 

defensores das causas não negociáveis da Vida e da Família a 

nunca desfalecerem na luta por estes valores fundamentais! 

O concerto do dia 16 é, será, um momento de alegria e 

de louvor. A entrada é livre. Vamos, pois, associar-nos, pela 

beleza da música, à homenagem por dois grandes 

acontecimentos da vida das famílias: o 20º aniversário do 

ANO INTERNACIONAL DA FAMÍLIA e o 10º da canonização de 

Santa Joana Beretta Molla. 

 Carlos Aguiar Gomes, 

Presidente da Direção 
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