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Primeiras reflexões sobre Amoris Laetitia 
 
 
O Instituto João Paulo II para Estudos sobre Matrimônio e Família acolhe com respeito, gratidão 
e filial disponibilidade a exortação apostólica pós-sinodal Amoris Letitia, com a qual o Papa 
Francisco completou o caminho sidonal iniciado há praticamente dois anos. Temos 
acompanhado este percurso com a preocupação de não deixar faltar a nossa contribuição, com 
abertura de mente e de coração, com clareza e com parresía, certos da fecundidade da 
inspiração que nasce de São João Paulo II, “o Papa da Família”, que amadureceu ao longo 
desses 34 anos de empenho na pesquisa e na didática, vividos sempre em estreito contato com a 
experiência concreta da pastoral familiar. 
 
Desejo comunicar de imediato algumas reflexões, que derivam de uma primeira leitura do 
documento. Haverá tempo e ocasiões para aprofundar com a atenção que merece este 
ensinamento do Papa Francisco, que se caracteriza sobretudo pelo seu grande anseio pastoral de 
anunciar a Boa Nova da Família na perspectiva da misericórdia, procurando encontrar as 
famílias na concreção de seus problemas e de suas fragilidades, abrindo para todos caminhos de 
conversão e de crescimento no amor. 
 
No debate eclesial e na opinião pública houve um grande interesse sobre uma questão concreta, 
que não é certamente aquela mais importante do ponto de vista pastoral: a eventual admissão à 
Eucaristia dos divorciados em nova união civil. De fato, como o próprio Papa Francisco fez 
notar, não era este o problema central do Sínodo; basta pensar nos grandes desafios da Igreja 
acerca da família no contexto hodierno: o fato de que os jovens se casam sempre menos; a perda 
do papel social do matrimônio; as novas ideologias que ameaçam a família; mas sobretudo e em 
primeiro lugar, a grande missão de levar a Cristo a todas as famílias numa nova evangelização... 
Mesmo assim, quiseram concentrar a atenção sobre aquele ponto específico, considerando-o 
como um teste para verificar uma almejada eventual mudança na posição da Igreja (uma 
“revolução”, comentou-se), talvez, como foi sustentado, somente em nível pastoral e não 
doutrinal. 
 
Um caminho de acompanhamento e de integração para as pessoas afastadas 
 
Portanto, é legítima a pergunta: o texto agora publicado representa realmente uma mudança na 
disciplina tradicional da Igreja, permitindo finalmente aos divorciados “recasados” receberem a 
comunhão, pelo menos em certos casos? Após ter lido o oitavo capítulo, no qual se examina a 
questão, há uma única possível conclusão: a exortação apostólica Amoris Laetitia não altera a 
disciplina da Igreja, que se baseia em razões doutrinais, como está indicado na Familiaris 

Consortio 84 e confirmado pela Sacramentum Caritatis 29. De fato, o corpo do texto do oitavo 
capítulo nem mesmo menciona a Eucaristia. Em nenhuma parte da nova exortação pós-sinodal o 
Papa Francisco diz que os divorciados “recasados” podem aceder à Eucaristia sem o requisito de 
“viver como irmão e irmã”; portanto, a exigência da Familiaris Consortio 84 e da Sacramentum 

Caritatis 29 permanece em plena validade como ponto de referência para o discernimento. Tal 
clareza é o mínimo que se deveria pedir para legitimar a mudança de uma disciplina enraizada 
na tradição e na doutrina da Igreja, estabelecida solidamente pelo Magistério da Igreja (cf. Mt 5, 
37). É com clareza cristalina que São João Paulo II na Familiaris Consortio e Bento XVI na 
Sacramentum Caritatis efetivamente se expressaram. 
 
É evidente, então, que o Papa Francisco, insistindo na importância do princípio de sinodalidade 
na Igreja, não quis ir além das decisões sinodais. Portanto, é afirmado com clareza que, mesmo 
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depois de Amoris Laetitia, admitir à comunhão os divorciados “recasados”, excetuando as 
situações previstas pela Familiaris Consortio 84 e pela Sacramentum Caritatis 29, significa ir 
contra a disciplina da Igreja, e ensinar que é possível admitir à comunhão os divorciados 
“recasados”, indo além destes critérios, é ir contra o Magistério da Igreja. 
 
Aquilo que o documento do Papa Francisco propõe, ao contrário, é um caminho de integração 
que permita a estes batizados aproximarem-se gradualmente ao modo de vida do Evangelho. De 
fato, as normas objetivas não se referem à culpabilidade subjetiva, da qual pode ser juiz somente 
Deus, que perscruta os corações, mas mostram as exigências e a meta à qual tende toda 
evangelização: uma vida plena conforme o Evangelho, que a Igreja é chamada a oferecer a 
todos, sem exceções e nem casuísticas. Isso, de fato, é possível porque é aquilo que requer o 
Evangelho (n. 102). Para as normas morais negativas, que proíbem ações intrinsecamente más, 
não pode haver nenhuma exceção e nenhuma gradualidade, nenhum discernimento possível que 
legitime tais ações: é este, de fato, o sólido ensinamento de São João Paulo II na encíclica 
Veritatis splendor. 
 
Qual é, portanto, a novidade deste oitavo capítulo? Não é a novidade de uma mudança de 
doutrina, mas de uma abordagem pastoral misericordiosa de Francisco, do seu desejo de levar o 
Evangelho àqueles que estão longe, seguindo assim uma lógica de integração progressiva. É por 
isso que o documento assinala que podem haver circunstâncias nas quais as pessoas, que vivem 
objetivamente numa situação de pecado, talvez não são subjetivamente culpáveis por motivo de 
ignorância, de medo, de afetos desordenados e de outras razões, que sempre a tradição moral 
reconheceu e que o Catecismo da Igreja Católica menciona no n. 1735. Tal afirmação é 
importante: significa que não devemos julgar ou condenar estas pessoas, mas ser 
misericordiosos e pacientes com elas, assim como é o Pai com cada um de nós, e buscar para 
cada um a estrada de conversão do pecado e de crescimento na caridade. Certamente a 
afirmação de Amoris Laetitia sobre a impossibilidade de definir a mortalidade do pecado 
pessoal prescindindo da verificação acerca da responsabilidade do sujeito, que pode ser 
atenuada ou pode faltar (n. 301), não tira a necessidade de dizer que, não obstante, é um estado 
objetivo de pecado (como se faz no n. 305). 
 
Uma nova perspectiva pastoral para a Igreja 
 
Entretanto, uma vez excluídas as interpretações casuísticas e tendenciosas, o que então o Santo 
Padre quer nos dizer realmente com este texto? Eis a resposta simples e decisiva: quer anunciar 
de modo novo o Evangelho da Família e quer convidar a todos, em qualquer situação na qual se 
encontrem, a um caminho: “Caminhemos, famílias, continuemos a caminhar!” (n. 325). Ele 
mesmo tinha sugerido esta chave de interpretação fundamental quando, ao ser entrevistado 
retornando da Terra Santa, em maio de 2014, disse que a pergunta fundamental que o tinha 
inspirado ao promover o caminho sinodal não era uma questão casuística, mas sim, a urgência 
de anunciar “o que Cristo traz à família”. E no documento ele parte da constatação de que, 
infelizmente, nas nossas sociedade ocidentais, também entre tantos batizados, o matrimônio não 
é mais percebido como boa nova. Este é o verdadeiro problema pastoral, do qual a exortação 
apostólica se encarrega com coragem. O Papa quer abrir um novo caminho para a proclamação 
da boa nova do matrimônio e da família para a vida da Igreja. 
 
Para compreender em que sentido isto ocorre, observa-se que neste documento o Papa coloca no 
centro de sua meditação o hino à caridade de 1Cor 13 (cap. IV), no qual o apóstolo São Paulo 
fala da caridade como uma via melhor. Desse modo o Papa mostra que para ele o amor é uma 

via sempre nova, a ser percorrida na plena fidelidade ao desígnio de Deus sobre o amor 
humano. Tal desígnio de Deus sobre o amor humano inclui, naturalmente, as dimensões 
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fundamentais que a grande teologia do corpo de São João Paulo II, retomadas pelo documento 
(cf. n. 150ss), havia recordado e que são ilustradas e retomadas pelo Papa Francisco: a diferença 
sexual, a unidade indissolúvel e fiel e a abertura à vida na fecundidade. 
 
Ao percorrer esta via do amor, ressaltamos alguns elementos decisivos, de grande valor para a 
renovação da pastoral: 
 

1. A centralidade do tema educativo como vocação ao amor (cap. VII). Frequentemente no 
documento se fala de “caminho”, de “história”, de “narração”. São termos que tratam a 
importância da dimensão da liberdade no tempo: a Igreja não apenas sai e se aproxima 
das pessoas, acolhendo-as assim como são, mas se faz companheira de seu caminho, 
alcançando-as lá onde estão e ajudando-as a atingirem a meta possível. Perante o 
analfabetismo afetivo e a fragilidade da liberdade frente às escolhas que empenham toda 
a pessoa – irrevogáveis, isto é, “para sempre” –  a resposta não pode ser outra que um 
renovado empenho formativo da família, da Igreja, dos grupos sociais. 

2. A clareza do ensinamento sobre o amor conjugal e a fecundidade, a partir da encíclica 

Humanae Vitae. Abre-se assim a missão de retomar a encíclica de Paulo VI (da qual em 
2018 celebraremos o 50º aniversário) como proposta da Igreja para evangelizar a 
intimidade sexual. É uma luz imprescindível numa cultura que, a partir da revolução 
sexual, esqueceu-se da linguagem do corpo e da sexualidade (n. 222). Este magistério 
verdadeiramente profético é confirmado plenamente também na perspectiva de uma 
ecologia integralmente humana. 

3. O reconhecimento da centralidade pastoral da família na Igreja: a família não é, antes 
de tudo, um problema pastoral entre outros a serem resolvidos, mas sim, um sujeito vivo 
e presente, isto é, o principal recurso para a evangelização, também em vista de uma 
Igreja mais familiar, uma Igreja que tenha um perfil de uma “família de Deus”. É, pois, 
ativada uma circularidade e uma sinergia virtuosa entre Igreja e família. Assim como a 
família é uma “pequena igreja doméstica”, do mesmo modo a grande Igreja deve 
apresentar os traços e ser vivida como “a família de Deus” (n. 86-87). 

4. O caráter sacramental da vida cristã: o cristianismo se baseia num evento histórico que 
nos alcança na carne e transforma a carne do homem. Não são os planos pastorais 
elaborados num escritório que nos podem salvar e muito menos aqueles que procuram 
adaptar a moral cristã à mentalidade de um mundo ocidental, em crise de sentido. 
Portanto, é necessário superar qualquer abordagem puramente emotiva do amor, ou 
banalmente contratual e recuperar o sentido do matrimônio como “dobradiça” 
vocacional da vida cristã, para quem a ele é chamado. Debilitar o matrimônio nas suas 
exigências constitutivas ou reduzir a Eucaristia a um sinal de integração comunitária 
significa perder, além do realismo da ontologia sacramental, o dom divino que sustenta a 
vida da Igreja. 

 
Saindo de uma lógica casuística, recolhe-se assim o grande horizonte positivo que o documento 
do Papa Francisco abre para a missão da Igreja com relação às famílias, colocando no centro a 

questão educativa como questão pastoral decisiva. Aqui o Pontifício Instituto João Paulo II se 
sente convocado de modo muito particular, pela missão recebida e pela experiência amadurecida 
em nível teológico e pastoral. 
 
Roma, 10 de abril de 2016. 
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     Presidente    


