
A Santa Sé

CONSISTÓRIO EXTRAORDINÁRIO

SAUDAÇÃO DE BOAS-VINDAS DIRIGIDA PELO SANTO PADRE FRANCISCO
AOS PARTICIPANTES NO CONSISTÓRIO SOBRE A FAMÍLIA

Sala Nova do Sínodo
Quinta-feira, 20 de Fevereiro de 2014

Amados Irmãos,

Saúdo-vos cordialmente e, convosco, agradeço ao Senhor que nos proporciona estes dias de
encontro e trabalho em comum. Damos as boas-vindas de forma particular aos Irmãos que vão
ser criados Cardeais, no Sábado, e acompanhamo-los com a oração e a estima fraterna.
Agradeço ao Cardeal Sodano as suas palavras.

Nestes dias, reflectiremos especialmente sobre a família, que é a célula fundamental da
sociedade humana. Desde o início, o Criador colocou a sua bênção sobre o homem e a mulher,
para que fossem fecundos e se multiplicassem sobre a terra; e assim a família torna presente, no
mundo, como que o reflexo de Deus, Uno e Trino.

A nossa reflexão terá sempre presente a beleza da família e do matrimónio, a grandeza desta
realidade humana, tão simples e ao mesmo tempo tão rica, feita de alegrias e esperanças, de
fadigas e sofrimentos, como o é toda a vida. Procuraremos aprofundar a teologia da família e a
pastoral que devemos implementar nas condições actuais. Façamo-lo com profundidade e sem
cairmos na «casística», porque decairia, inevitavelmente, o nível do nosso trabalho. Hoje, a
família é desprezada, é maltratada, pelo que nos é pedido para reconhecermos como é belo,
verdadeiro e bom formar uma família, ser família hoje; reconhecermos como isso é indispensável
para a vida do mundo, para o futuro da humanidade. É-nos pedido que ponhamos em evidência o
plano luminoso de Deus para a família, e ajudemos os esposos a viverem-no com alegria ao
longo dos seus dias, acompanhando-os no meio de tantas dificuldades, com uma pastoral
inteligente, corajosa e permeada de amor.



Em nome de todos, agradeço ao Cardeal Walter Kasper a preciosa contribuição que nos oferece
com a sua introdução.

Obrigado a todos! E um bom dia de trabalho!
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