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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
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A vida humana deve ser respeitada e 
protegida de todos os modos desde o 

momento da concepção.

O Dia da criança por nascer, habitualmente, celebra-se a 25 de 

Março, festa da Anunciação do Senhor. Este ano, por razões 

litúrgicas, aquela foi transferida para o próximo dia 8 de Abril. 

Por isso, o DIA DA CRIANÇA POR NASCER vai ser assinalado 

naquela data.

PÁG. 5

Dia de Oração da Criança por Nascer
  8 de Abril de  2013

|Carta dos Direitos da Família

«… Por isso, é bom, útil, urgente e indispensável PENSAR A FAMÍLIA.»

«… As famílias são, se lhes derem condições de serem verdadeiras famílias, autênticos 

MECENAS SOCIAIS.»
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Carta dos Direitos da 
FAMÍLIA

Artigo 4

A vida humana deve ser respeitada e protegida de todos os modos desde o 

momento da concepção.

a) O aborto é violação directa do direito fundamental à vida do ser humano.

b) O respeito pela dignidade do ser humano exclui toda e qualquer manipulação 

experimental ou exploração do embrião humano.

c) Todas as intervenções sobre património genético da pessoa humana, que não 

estejam orientadas a corrigir as anomalias, constituem violação do direito à 

integridade física e estão em contraste com o bem da família.

d) As crianças, tanto antes como depois do nascimento, têm direito a especial 

protecção e assistência, do mesmo modo que as suas mães durante a gestação e durante um período razoável 

depois do parto.

e) Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimónio, gozam do mesmo direito à protecção social para o seu 

desenvolvimento completo de pessoas.

f) Os órfãos e as crianças privadas da assistência dos seus pais ou tutores devem gozar de protecção especial por 

parte da sociedade. No que se refere à tutela ou adopção, o Estado deve procurar uma legislação que facilite, às 

famílias capazes de acolher crianças que tenham necessidade de cuidado temporário ou permanente, e que 

simultaneamente respeite os direitos naturais dos progenitores.

g) As crianças menos saudáveis têm o direito de encontrar, em casa e na escola, ambiente adaptado ao 

desenvolvimento humano.
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Dia de Oração da 
Criança por Nascer

8 de Abril de 2013

O Dia da criança por nascer, habitualmente, celebra-se a 25 de Março, festa da Anunciação do 

Senhor. Este ano, por razões litúrgicas, aquela foi transferida para o próximo dia 8 de Abril. Por 

isso, o DIA DA CRIANÇA POR NASCER vai ser assinalado naquela data.

Desde a publicação da Carta Encíclica “ Evangelium vitae “ do Beato João Paulo II, em 25 de Março 

de 1995, que um pouco por todo o mundo, e na sequência do pedido do Papa  na citada Encíclica , 

se assinala o dia 25 de Março como  um dia de oração mais intensa por todas as crianças que 

deveriam nascer.

O Instituto Internacional Familiaris Consortio, fundado pela Militia Sanctae Mariae – cavaleiros 

de Santa Maria, tem como missão a promoção da Vida Humana e da Família, à luz da doutrina 

social da Igreja no campo da Vida Humana e da Família. E este Instituto não abdica desta tarefa 

ingente, sabendo que

 " . a defesa e a promoção da vida não são monopólio de ninguém, mas tarefa e responsabilidade 

de todos." ( cf. Evangelium vitae,nº91).Por isso, em colaboração e apoio do Capelão da igreja de 

Nossa Senhora a Branca (Braga) e da respectiva comunidade, será celebrada Missa, às 19 horas 

do dia 8 de Abril, assinalando a efeméride, o DIA DA CRIANÇA POR NASCER.

“…somente a cooperação concorde de todos aqueles que acreditam no valor da vida,poderá 

evitar uma derrocada da civilização com consequências imprevisíveis…” ( cf.id.nº 91)

ASSOCIAÇÃO FAMÍLIAS | ABRIL-SETEMBRO 2013



INFAMÍLIAS | 4

«Rezemos em particular pelos cristãos que sofrem 

perseguições: neste tempo há muitos cristãos que sofrem 

perseguição , muitos, muitos, em muitos países. Rezemos por 

eles, com amor, do nosso coração , para que sintam  a presença 

viva  e reconfortante do Senhor ressuscitado.»

 Papa Francisco I, 14 de Abril de 2013

Pelos Cristãos 
Perseguidos

Dia 7 de cada mês

O nosso Círculo “ Shahbaz Bhatti  nasceu na Militia Sanctae Mariae – cavaleiros de Santa Maria, a 

partir de um apelo do Bispo de Kirkuk, D. Luís Sako, em Outubro de 2011, quando lançou o apelo : 

“ Não se esqueçam de nós! Somos vossos irmãos”. Por isso, nestes meses de vida, temos lançado 

o repto a todos os cristãos, individualmente ou em comunidade, de rezaremos pelos cristãos 

perseguidos em todo o mundo. E lançámos a campanha do dia 7 de cada mês , fazendo desse dia 

um dia de especial oração  por todos os que sofrem por amor de Jesus Cristo.

Foi,  pois, com imensa alegria  que tomámos conhecimento do apelo do Papa para rezarmos 
pelos “ muitos, muitos ( cristãos) em muitos países” que são perseguidos e, por isso, sentimos um 
apoio muito forte para não desistirmos deste combate verdadeiramente cavaleiresco.

 Cada membro da Militia Sanctae Mariae – cavaleiros de Santa Maria sente-se como um lutador 
pela Paz e pela Justiça e tem por obrigação ser um PACIFICADOR ,um buscador da Paz na Justiça. 
Rezar é, assim,  sem dúvida, uma forma de  sermos  solidários com os que sofrem de uma forma 
activa . 

Na sequência, e como reforço do grito do Papa, aqui fica o nosso apelo: VAMOS REZAR , pelo 
menos em cada dia 7 de cada mês, PELOS CRISTÃOS PERSEGUIDOS.
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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
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No dia de Sta Joana Beretta Mola...
Benção da Grávidas

28 de Abril de 2013

Desde 2004 que, na igreja de S. Lázaro (Braga) que se assinala a morte de Sta Joana Beretta Molla, 
uma médica e mãe de família que o Beato João Paulo II canonizou e que propôs como modelo de 
mãe para estes tempos.

Padroeira da Associação Famílias, Sta Joana é um exemplo de dedicação aos pobres e, sobretudo, á 
causa da vida. Por isso foi escolhida como sua protectora celeste e inspiradora para a sua acção.

Considerando que morreu para dar à luz o seu quarto filho, em muitos locais do mundo, à medida 
que se divulga a sua vida, se convidam as mulheres grávidas para serem abençoadas com o filho 
que esperam. Ffoi assim que decorreu no  dia 28 de Abril de 2013, às 11h 30 m, na igreja de S. 
Lázaro - Braga, com a bênção das grávidas presentes e a veneração da relíquia desta Mulher, Mãe e 
Médica. A Pastoral familiar da cidade de Braga associou-se a esta iniciativa que já faz parte do seu 
calendário anual.

A Associação Famílias

ASSOCIAÇÃO FAMÍLIAS | ABRIL-SETEMBRO 2013
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A relíquia , de 1º grau, do Beato João Paulo II, num relicário de madeira africana, com a forma da 
cruz da Militia Sanctae Mariae – cavaleiros de Santa Maria,  foi posta à guarda do Cabido Primacial 
de Braga, para veneração dos fiéis, durante uma Missa Solene presidida pelo Arcebispo Primaz, no 
dia 12 de Maio de 2013.

Por vontade do Dom Deão do Cabido e a anuência do Arcebispo Primaz, esta cerimónia 
enquadrou- se na grande concentração arquidiocesana de acção de graças pelas bodas 
matrimoniais de largas centenas de casais.

Esta preciosa relíquia do Papa da Vida e da Família, foi oferecida à Associação Famílias, fundação da 
MSM , no 25º aniversário daquela instituição. Doravante a presença deste grande Papa, será 
venerada na Capela de Nossa Senhora do Sameiro, capela do transepto da Catedral, recordando a 
visita pastoral que o Papa fez, em 1982, no dia 15 de Maio ao santuário onde  Nossa Senhora é 
invocada com aquela designação.

 No final da homilia, o Prelado convidou os casais que 
celebravam as bodas de prata ,ouro e outras datas importantes 
a recitarem uma oração de acção de graças ,tendo convidado 
todos os presentes a recordarem a homilia que em 1982 o 
Beato João Paulo II tinha feito no Sameiro. Depois foi venerar , 
acompanhado por uma delegação da MSM e da Associação 
Famílias a relíquia, enquanto o coro da Catedral cantava o hino 
que foi composto pelo notável compositor bracarense, Cón. 
Manuel Faria, na recepção que naquele ano se prestou ao 

ASSOCIAÇÃO FAMÍLIAS | ABRIL-SETEMBRO 2013
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Há vários anos, décadas mesmo, que o Ocidente dá sinais, 
cada vez mais óbvios de colapso. 

Cada dia que passa num qualquer país, a podridão alastra 
sobre o tecido social.Com o beneplácito silencioso de quem 
deveria gritar. Perante o activismo frenético dos agentes 
patogénicos, promovidos a modernos e vanguardistas.

 Mesmo ferindo de morte os mais básicos princípios da 
ecologia e da fisiologia humanas. Mesmo promovendo o 
obscurantismo científico face às evidências mais cristalinas da 
ciência.

Qualquer ser vivo, que se reproduza sexuadamente, como 
é o caso do Homo sapiens, cada um de nós, para começar a sua 
existência e o seu percurso da vida, precisa, obrigatoriamente, de 
um gâmeta feminino (somente produzido por uma fêmea, a 
Mulher), com o sinete XX e de um gâmeta masculino (somente produzido por um macho, o Homem), com o sinete XY  e que 
estes se fundam, originando um novo indivíduo. Contra factos, não há argumentos. É a Ciência que o diz. Não é crença 
religiosa nem uma construção cultural. É um facto que o novo ser, com excepções de algum erro, vai ser XX como a Mãe ou XY 
como o Pai. Por isso, não pode haver duas mães ou dois pais para que se forme um novo Homo sapiens. Para a origem de uma 
nova pessoa , dois espermatozóides  ou dois óvulos, por mais que se tentem aproximar, por mais que os seus “fornecedores” 
queiram e se esforcem, nunca darão um ser humano. É pura biologia! Dizer ou, pior ainda, obrigar a dizer progenitor 1 ou 
progenitor 2 por recusa ideológica a admitir que há um pai e uma mãe, é um ataque brutal, discricionário e discriminatório 
contra um novo e desprotegido ser humano  que tem o direito primário a saber quem foram seus pais, quem está na sua 
origem biológica. 

A barbárie anda à solta!
 Nem se trata de um retrocesso, pois nunca nenhum povo chegou tão longe na destruição da identidade humana. 
Nem de um avanço civilizacional, como me (nos) querem convencer!A civilização não avança com agressões ao 

funcionamento da Natureza! Trata-se,sim, de um processo autofágico civilizacional. Convicto. Determinado. Obstinado.
Por respeito para com a dignidade de um ser humano, de todo o ser humano e do ser humano todo, a sua biologia tem 

de ser respeitada. E esse respeito passa por não sonegar a uma criança o direito, sobretudo quando ela não pode escolher em 
liberdade, a ser educada pelo seu Pai e pela sua Mãe. Salvo os casos, que deverão ser excepções, de disfuncionalidades nas 
dinâmicas familiares. E quando estas surgirem, devem ser propiciadas às crianças quadros próximos dos que deveriam ter no 
seio da sua família, com o seu pai e a sua mãe. É por isso que a institucionalização de crianças é sempre um mal menor. Para o 
seu desenvolvimento, equilibrado e harmonioso, cada criança precisa, acima de tudo, de ser amada pelos seus progenitores, 
que são o pai e a mãe. 

Os laços indissolúveis da biologia, que unem de forma perene o contributo do pai e da mãe, deverão ser reforçados 
pelos laços dos afectos, do pai e da mãe.  

E, sobretudo, cada pessoa tem o direito a ser amada por quem esteve na sua origem. 
As excepções, são e deverão ser isso mesmo ,excepções!
E nas excepções , resolver as dificuldades com uma aproximação tão próxima quanto possível do que deveria ser a 

regra.
Quando se enveredam por caminhos ao arrepio da lei natural e do normal funcionamento da ecologia, então 

poderemos ter a certeza de que a nossa civilização entrou em colapso.
O Ocidente, entrou, pois em colapso!
Com Portugal na dianteira da derrocada!
No meio dos escombros, que a Luz nos ilumine um caminho novo .

Carlos Aguiar Gomes
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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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Carta dos Direitos da Família

Continuando 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 - Presidente da Associação Famílias
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