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A Dom Vincenzo Paglia 

e a equipe   
do Pontifício Conselho para a Família 

 
 
 
Desde 2004, nós vivemos uma bela experiência de Igreja como membros do 
Pontifício Conselho para a Família. Na época, foi, portanto, uma grande surpresa 
para nós quando foi proposto ao Papa João Paulo II para nos tornar membros deste 
departamento.  
 
Em 1986, o Conselho nasceu a partir de um primeiro Sínodo sobre a família. 35 anos 
depois, o último Sínodo da família traz uma nova forma de trabalhar. Nós não 
viramos a página de um livro, mas mudamos o livro, uma vez que o Conselho será 
fundida com a de Vida e dos Leigos. Nós, então, queremos testemunhar a 
valorização desta experiência e dos frutos que vemos ao nosso redor.  
 
No Conselho, o que sempre nos surpreendeu foi essa proximidade aos casais e 
famílias. De uma Assembleia Plenária a outra, os temas nos convida para estar 
próximos, para conhecer os seus sofrimentos e suas alegrias, de prestar atenção às 
suas necessidades e seu crescimento. Com muita frequência a espiritualidade e a 
expressão religiosa, em todas as suas formas, ocupam muito espaço, e resta pouco 
tempo para o crescimento humano. Às vezes, nos esquecemos de que a 
espiritualidade e a fé vivem dentro de uma pessoa, e que para um cristão, não 
basta ir à igreja e escutar as catequeses. Papa Francisco continua a nos lembrar da 
importância de acompanhar as pessoas em sua realidade de vida a fim possam 
melhor encontrar a Cristo.  
 
Esta aventura tem, assim, nos levado a formar o nosso pensamento, a guiar nossas 
ações pastorais e nosso discurso para a promoção da família e do casal em nossas 
implicações profissionais.  
 
Lembraremos sempre que o encontro com o Papa João Paulo II, seis meses antes de 
sua morte. Nós fez experimentar um momento de ternura de um pai que acolhe a 
sua família, apesar da doença. Ele demonstrou da sua vulnerabilidade um 
testemunho de força e coragem para viver a sua partida com o mundo, com a sua 
família.  
 
Muitas vezes, quando falamos de "família" pensamos em quem tem crianças 
pequenas. O Conselho nunca esqueceu os avós, adolescentes e jovens. A pastoral 



familiar é aquele que toca todas as etapas da vida, uma vez que somos todos filhos 
e filhas de um pai e uma mãe.  
 
Encontrar e escutar as diferentes culturas dos cinco continentes, que nos permitiram 
modelar o nosso olhar para uma Igreja universal, que inclui todas as nações e 
culturas. É com os membros do Conselho que pudemos conversar e descobrir como 
a expressão da família quer ser um recurso a sociedade.  
 
 
O Pontifício Conselho para a Família permitiu-nos reforçar a nossa missão pelas 
famílias. Nós fomos inspirados por suas orientações para evangelizar melhor e para 
acompanhar os casais e famílias, bem como aqueles que estão sofrendo. Já 
estamos vendo os frutos quando percebemos que as famílias de nossa paróquia 
sempre inscrevem mais os seus filhos à catequese. As crianças convidam seus 
amigos e seus pais convidam os seus vizinhos ou seus amigos! Esta é uma mudança 
agradável em uma sociedade onde a fé em Jesus quer sempre mais discreta.  
 
A falta de acompanhamento para as pessoas que sofrem, de forma psicológica ou 
que têm dificuldades de relacionamento, é ainda e sempre um grito do coração 
que não podemos responder plenamente.  
 
Nós esperamos sempre que a pastoral familiar esteja no coração da missão das 
nossas Igrejas diocesanas para responder ao sofrimento, a sede de conhecimento 
de Deus, para o crescimento de casais e famílias. Nós sempre oramos para que as 
pessoas possam deixar o Espírito Santo trabalhar no mundo, e para isso, ele precisa 
de nossas mãos, dos nossos pés, da nossa inteligência e do nosso coração, a fim de 
realizar plenamente a missão de Cristo.  
 
Queremos agradecer sinceramente Dom Paglia e todos os seus antecessores, bem 
como funcionários do secretariado. Seu apoio, a sua dedicação e o seu 
profissionalismo nos impressionam sempre. Obrigado a todos aqueles que serviram o 
Pontifício Conselho para a Família. Vocês são as testemunhas inspiradoras de Cristo. 
A amizade nos aqueceu os corações. O vosso amor pela missão sempre nos 
fascinou e nos inspirou.  
 
Obrigado pela vossa cumplicidade. Vocês fazem parte de nossas vidas. Unidos em 
oração.  
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