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Apresentação
O livro propõe abordar temas que favoreçam o crescimento 

espiritual em família. Para que seja mais que um objeto de leitura, 
sugerimos a realização de encontros mensais para a utilização de 
seu conteúdo, como um itinerário espiritual. Com estes encon-
tros a família terá, a cada mês, tempo suficiente para acolher e 
vivenciar o que será proposto.

A cada mês será apresentado um tema como chave para 
que as pessoas da casa se abram ao cultivo da espiritualidade 
em família, e em cada chave indicamos uma ferramenta para 
fortalecer o vínculo familiar, favorecendo atitudes de cuidado, 
respeito e compromisso de uns para com os outros.

Essa obra propõe uma sequência de temas para que a fa-
mília se revele como casa de Deus. 

Nos encontros, o ideal é que cada membro tenha o próprio 
livro em mãos e, onde for possível, um líder da comunidade 
(leigo, religioso, diácono, padre) possa acompanhar a família.

Estrutura do encontro
1. Palavra proclamada: O encontro inicia com a leitura 

do Evangelho, a fim de que a Palavra de Deus dê a direção para 
a caminhada espiritual em família.

A Palavra deve ser proclamada uma ou mais vezes, para 
ecoar no coração de cada membro da família.

O que a Palavra nos diz? Depois de ouvir a Palavra, relatar 
e escrever o que mais chamou a atenção no texto ouvido.
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2. Palavra compartilhada: Apresentamos para cada tema 
uma reflexão, propondo atitudes e motivando a família para se 
deixar conduzir na direção espiritual que é expressão e obra do 
próprio Espírito Santo de Deus.

O que temos para acrescentar? Após a leitura da reflexão, 
a família é convidada a acrescentar suas opiniões sobre o tema 
do dia, inspirada nos textos apresentados.

Nossas conquistas. Conversar e escrever quais foram as 
três conquistas mais importantes para a família até o momento. 
A cada mês, a família deverá recordar as conquistas daquele 
intervalo de tempo.

3. Palavra rezada: O Salmo é uma oração do dia a dia que 
mantém viva a relação entre Deus e seu povo. A cada encontro, 
será indicado um Salmo para o momento da oração.

A cada mês, um membro da família pode recitar o Salmo 
indicado. Em seguida, a família formula sua prece em conjunto, 
registrando sua oração no espaço Nossa palavra em prece. Para 
fechar esse momento, rezam juntos a Oração em família.

4. Palavra na vida: Abre-se aqui um espaço para o registro 
dos desafios para a vida em família, no espaço Nossos desafios. 
Esses desafios deverão ser revisados ao longo da direção espiri-
tual, para que possam ser acompanhados em vista de sua possível 
superação.

Compromisso do mês. Para auxiliar no acompanhamento 
dos desafios e no crescimento espiritual da família, propomos 
um compromisso comum para a família, a ser praticado como 
oportunidade para a utilização da chave proposta.

5. Palavras registradas: Perceber que a chave termina 
com o momento de avaliação do mês da direção espiritual. Nes-
sa caminhada é importante uma parada para avaliar como cada 
membro está contribuindo com disposição e atuação em vista 
da harmonia na família, que, em casa, vai se tornando um lar.

Gratidão. Durante a avaliação, é muito importante não 
registrar apenas os aspectos negativos, fracassos ou culpados, 
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mas também é momento de celebrar, cultivar os dons de cada 
pessoa. A vida é sempre o maior dom a agradecer.

Para a última chave, apresentamos uma vivência com a 
utilização de um rito com símbolos e gestos, a fim de revelar que 
a família fraterna é também casa de Deus.

Deus habita este lugar.
Os autores
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12 palavras sobre 
espiritualidade em 
família

É importante para a família que busca crescer na espirituali-
dade ter presente a vida familiar registrada nos evangelhos. À luz 
da Palavra de Deus, podemos perceber que a família é um dom 
precioso. Faz parte do plano de Deus que todo ser humano tenha 
acesso ao amor; para isso, é de sua vontade que todas as pessoas 
possam nascer e desenvolver-se em uma comunidade de vida e 
amor. De modo verdadeiramente humano, as pessoas se unem 
para formar uma família, e, vivendo de verdade o Evangelho, é 
possível que a família, quando cresce no vínculo do amor, realize 
plenamente o projeto de Deus. Não pensem que será fácil!

A missão requer renúncias, paciência, humildade e entrega 
gratuita e generosa de todos os membros, para que a estrutura 
familiar suporte firme sobre a rocha (cf. Mt 7,24-25), se o vento 
soprar sobre ela. Bem sabemos que a solidez da casa – família 
– reflete a solidez do alicerce. Para que o vínculo familiar seja 
mais forte que as tormentas, é urgente manter-se firme: ter o 
alicerce na fé em Jesus!

O Evangelho nos coloca diante da realidade de uma família 
que se tornou modelo para todas as famílias do mundo: a Sagrada 
Família de Jesus. Mas não foram apenas “dias de rosas” para ela.

Muitos de nós crescemos com a ideia de que no Evange-
lho tudo é muito fácil, bonito, com belos ensinamentos e lindas 
histórias... Tudo acontece num belo cenário.
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Por descuido ou falta de sensibilidade, não percebemos que 
tudo acontece sob um clima de grande tensão... em um contexto 
de encontros e desencontros, alegrias e tristezas, conquistas e 
derrotas, no qual se destaca a busca de fidelidade, prioridades... 
conversão.

A família de Jesus experimentou a provação de se fortalecer 
na unidade junto ao povo daquele lugar, que diariamente dava 
sinais de acolhimento e resistências... Ela, então, nos convida 
a olhar para dentro de nós mesmos, a fim de reconhecer quem 
de fato somos, observando os processos negativos e até mesmo 
destrutivos que fragilizam e até contaminam nossa vida interior 
e tudo o que está a nossa volta.

Depois, reuniu os assistentes e disse-lhes: “Ouvi 
e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca 
que mancha o homem, mas aquilo que sai dele. Eis 
o que mancha o homem”. Então, se aproximaram 
dele seus discípulos e disseram-lhe: “Sabes que os 
fariseus se escandalizaram com as palavras que 
ouviram?”. Jesus respondeu: “Toda planta que 
meu Pai celeste não plantou será arrancada pela 
raiz. Deixai-os. São cegos e guias de cegos. Ora, 
se um cego conduz a outro, tombarão ambos na 
mesma vala”. Tomando então a palavra, Pedro dis-
se: “Explica-nos esta parábola”. Jesus respondeu: 
“Sois também vós de tão pouca compreensão? Não 
compreendeis que tudo o que entra pela boca vai 
ao ventre e depois é lançado num lugar secreto? Ao 
contrário, aquilo que sai da boca provém do cora-
ção, e é isso o que mancha o homem. Porque é do 
coração que provêm os maus pensamentos, os ho-
micídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os 
falsos testemunhos, as calúnias. Eis o que mancha 
o homem. Comer, porém, sem ter lavado as mãos, 
isso não mancha o homem” (Mt 15,10-20).

Na procura de conhecer e progredir no conhecimento de 
Jesus Cristo, reconhecemos quem somos e, na busca de um sen-
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tido de vida, damos passos de purificação – de lavagem interior –, 
atribuindo um verdadeiro significado a nossa existência.

A família no Evangelho é um convite a nossas famílias 
para a construção de um lar, com esperança, amor, fé, coragem, 
perseverança, pois é na experiência de encontro que se fortalece 
a vida.

Não somos indivíduos isolados, mas chamados para um 
processo coletivo, comunitário, de vida e de fé. Somos nossa 
própria história em seu contexto. Uma história em diferentes 
etapas, tempos, cenários.

Tempo para fazer memória... 
Destacar fatos importantes da história da família:

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Ao seguir Jesus, somos convidados a revitalizar nossa ex-
periência de estar junto com o outro, de ser um com o outro, de 
ser um para o outro.

Somos chamados a ressignificar dia a dia nosso vínculo de 
pertencimento, ou seja, nossas atitudes, costumes, pensamentos, 
sentimentos, enfim, tudo o que nos faz crer que pertencemos a 
um núcleo familiar no qual todos foram iniciados na prática do 
amor fraterno.

A família de Jesus, pai, mãe, filho, portanto, José, Maria e 
Jesus, foram abraçados pelo Evangelho – a Boa-Nova de Deus. 
Jesus, o Filho, traz para sua família a experiência divina de uma 
comunidade de vida e amor. Sem deixar de manifestar sua ternura 
e generosa bondade, Deus Pai faz refletir na Sagrada Família de 
Nazaré os princípios fundamentais da Trindade Santa: a igual-
dade, a diferença e a unidade. 
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Crescer na espiritualidade em família é um processo de 
amadurecimento na fé e de crescimento na humanidade que man-
tém tais princípios de comunhão. Cristo dignou-se a assumir a 
nossa frágil humanidade para nos dar vida plena. A família, por 
ser constituída no amor de Deus, é sagrada:

● Na igualdade, porque todos os membros são totalmente iguais 
na dignidade enquanto pessoas;
● Na diferença, porque cada pessoa é única e irrepetível. Cada 
uma tem seu próprio lugar;
● Na unidade, porque a intimidade entre todos se baseia no aco-
lhimento, no amor.

O Evangelho abraçou a família de Jesus, tornando-a maior 
quando fez crescer com ela e nela a família de fé. A família 
ampliada de Jesus teve origem com a chegada dos primeiros 
discípulos.

O Evangelho da família

O Evangelho é Boa Notícia... É a novidade que confirma a 
necessidade de restauração das relações. É um convite a priorizar 
o que de fato é essencial para a construção de um mundo melhor 
ao qual fomos chamados.

O Evangelho é um chamado para uma vida de inclusão, de 
participação, de serviço e amor em favor do outro que amamos 
e até de quem ainda não amamos o bastante, como nos pede 
Jesus (cf. Lc 6,27-36). E, como vimos, o Evangelho é o abraço 
acolhedor de Deus que nos ama e resgata em cada pessoa a sua 
dignidade de vida humana, fraterna e comunitária.

A família é uma comunhão de pessoas que testemunham ao 
mundo a verdade de que é possível viver e conviver respeitando 
as diferenças, valorizando o que é próprio de cada um, pois o ser 
humano é especial em sua originalidade.

Mas é claro que não podemos construir uma vida familiar 
egocêntrica, alienada e maçante. Temos de nos lançar para o 
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mundo, com a sensibilidade de quem foi capaz de olhar para fora, 
de enxergar além da própria estrutura familiar, pois há um mundo 
além do enquadramento das portas e janelas de nossa casa, com 
desafios e crises que precisam ser superados.

A vontade de Deus é a nossa felicidade... Precisamos ficar 
atentos com tudo ou com todos que ameaçam nossa felicidade.

Tempo para refletir!

● O que ameaça a estrutura familiar, hoje?
● E a vida conjugal?
● E a relação fraterna entre os irmãos?

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Para crescer em espiritualidade na família, é necessário 
promover a interação entre fé e vida em todos os acontecimentos 
da família, ou seja, saber ler a vida à luz da experiência de fé e 
alimentar a fé com a própria vida.

A família de fé pode dar uma linda contribuição ao mundo 
com seu testemunho e comprometimento no cultivo da paz e do 
bem. A família de fé deixa de ser apenas um grupo de pessoas 
de mesmo sangue e sobrenome para se tornar um bem para a 
sociedade.

A família de fé é muito mais que uma família com fé!
Busquemos com as chaves...





Nossa família tem as chaves 
para manter a fidelidade ao amor 

que vem de Deus e circula entre nós.

Cole aqui uma foto

da sua família
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1

Família: casa para 
a fraternidade
Palavra proclamada
Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um 
homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de 
impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conse-
guia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele 
correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele 
passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando 
os olhos, viu-o e disse-lhe: “Zaqueu, desce depressa, porque 
é preciso que eu fique hoje em tua casa”. Ele desceu a toda a 
pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmura-
vam e diziam: “Ele vai hospedar-se em casa de um pecador...”. 
Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: “Senhor, 
vou dar a metade dos meus bens aos pobres e, se tiver defrau-
dado alguém, restituirei o quádruplo”. Disse-lhe Jesus: “Hoje 
entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de 
Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que 
estava perdido” (Lc 19,1-10).
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O que a Palavra nos diz?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Catequese do Papa Francisco:

“A família é o âmbito da socialização primária, porque é o pri-
meiro lugar onde se aprende a relacionar-se com o outro, parti-
lhar, suportar, respeitar, ajudar, conviver”.

(Amores laetitia, 276).

Palavra compartilhada
Nossa família é fraterna...

...quando se abre para o acolhimento.
Fraternidade revela toda a grandeza contida no gesto de 

aproximar-se e acolher. É extraordinário o movimento que nos 
leva em direção ao outro. Na família, somos convidados a viver 
essa atitude de aproximação, porque fomos trazidos ao mundo 
por amor e para vivenciar o amor.

Ser fraterno é tornar-se próximo levando ao outro a pró-
pria vida como boa notícia, como possibilidade de estar com 
quem você ama ou deseja amar. A família é formada por pessoas 
que vêm de suas famílias de origem e trazem toda a herança 
emocional adquirida para ser compartilhada. E, assim, cada um 
vai contribuindo para a construção de uma casa como lugar de 
infinitas possibilidades de crescimento, mudanças, realizações 
e abertura ao mundo.

A casa, lugar do encontro da família, passa a ser casa da 
fraternidade entre todos, sustentando a relação estreita de vida 
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e amor, seja ela conjugal, paternal ou fraternal. Entrar na casa 
é como entrar na vida das pessoas, entrar na intimidade do ou-
tro. Por isso, é muito importante que a família se estruture para 
blindar sua casa e não permitir que nada que seja negativo ou 
contrário aos seus princípios se instale dentro dela. Também, com 
gentileza e respeito, se abre a quem vem para nela se hospedar ou 
simplesmente entrar para uma visita. Acolher as pessoas dentro de 
casa é sinal de abertura à igualdade, pois sentir-se igual ao outro 
em sua dignidade é um passo fundamental para se consolidar a 
fraternidade.

O que temos para acrescentar?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Nossas conquistas:

1.___________________________________________________
2.___________________________________________________
3.___________________________________________________

Palavra rezada
Salmo 132(133),1-3

Oh, como é bom, como é agradável para irmãos unidos vive-
rem juntos. É como um óleo suave derramado sobre a fronte, 
e que desce para a barba, a barba de Aarão, para correr em 
seguida até à orla de seu manto. É como orvalho do Hermon, 
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que desce pela colina de Sião; pois ali derrama o Senhor a 
vida e uma bênção eterna.

Nossa palavra em prece

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Oração em família

Senhor, entra em nossa casa e alegra-nos com tua presença!
Somos teus filhos e filhas, irmãos na fé e, com amor e 

confiança, clamamos por tua misericórdia. Entra na vida de nos-
sa família e traga, na força do teu amor, a certeza de que não 
estamos sós!

Um dia chamaste Abraão, prometendo a bênção para todas 
as famílias da terra. Chama também a nossa família para te servir 
e venha fazer o teu acampamento entre nós!

Tantos homens e mulheres constituíram famílias segundo 
o teu coração. Também Jesus visitou a casa de Zaqueu para levar 
a ele e a sua família a tua salvação. 

Pai de bondade, em Cristo, somos teus. Entra em nossos 
corações e guarda-nos no teu amor! Amém.

(Continuar apresentando a Deus as necessidades da família).
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Palavra na vida

Nossos desafios:

1.___________________________________________________
2.___________________________________________________
3.___________________________________________________

Compromisso do mês

– Procurar um momento para um encontro fraterno em 
família, para que cada um possa dizer como se sente pertencendo 
a sua família.

Palavras registradas
Avaliação do mês

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Nossa gratidão:

1.___________________________________________________
2.___________________________________________________
3.___________________________________________________
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Pensamento para a vida familiar...

Casa com vida é aquela que a gente arruma pra ficar com a 
cara da gente. 
Arrume a sua casa todos os dias... 
Mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo pra viver nela... 
E reconhecer nela o seu lugar.

(Carlos Drummond de Andrade)


