
 

 

 

 

 

 

CARTA ÀS FAMÍLIAS DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS POR OCASIÃO DA 

CELEBRAÇÃO DO ENCONTRO MUNDIAL DAS FAMÍLIAS 

Caríssimas Famílias,  

Dirijo-me afetuosamente a cada família de nossa Diocese de Cajazeiras, aos pais e mães, aos filhos e filhas, 

aos avôs e avós, por ocasião da celebração do X Encontro Mundial das Famílias, que acontece em Roma, de 

22 a 26 de junho, com o tema: “Amor em família: vocação e caminho de santidade”. Este encontro, ao qual nos 

unimos a partir de nossas paróquias, comunidades e ambientes familiares, constitui um momento significativo 

para caminhada de fé de nossas famílias e um estímulo para a ação da Pastoral Familiar em cada realidade 

eclesial. Por isso, aproveitamos esta ocasião singular para manifestar nossa proximidade, comunhão e afeto 

para com as famílias de nossa Igreja particular, como também, ratificar o nosso apoio e estímulo aos irmãos e 

irmãs engajados na animação e no cuidado pastoral das famílias em nossas paróquias e comunidades.   

1. Primeiramente o nosso olhar se volta para a realidade de nossas famílias, muitas delas duramente marcadas 

pelas consequências da pandemia e da instabilidade social que ainda nos assolam. Solidarizamo-nos com 

a dor das tantas perdas vividas: os entes queridos que foram ceifados; o drama da solidão, do isolamento 

e da incerteza, sobretudo dos idosos, mas também dos jovens sem horizontes ou perspectivas; o 

empobrecimento e a precariedade aos quais muitos foram e estão sendo submetidos a cada dia; a qualidade 

e a fragilidade da educação das novas gerações; a falta do necessário em tantas mesas para o sustento 

digno de nossas famílias, etc.     

Em meio a estes e tantos outros desafios, nós também encontramos motivos para manifestar nossa 

alegria e o nosso agradecimento: pela capacidade de resiliência própria de nossa gente que não se rende 

às dificuldades e insucessos; pela luta incansável de nossas famílias para não deixar murchar a esperança; 

pelas redes de solidariedade e de partilha criadas em tantos ambientes; pelo cuidado para com os mais 

vulneráveis; pela chama da fé que nos sustentou a todos em nosso caminho e por tantos irmãos e irmãs, 

sacerdotes e agentes de pastoral que, com criatividade, nos estimularam a perseverar, sem perder os 

vínculos que nos unem como discípulos de Cristo, formando uma única família, a Igreja.  

2. É chegado o momento de reaquecer os nossos corações para retomarmos o curso natural de nossa vida 

em comunidade, consistentes de que nesta marcha do povo santo de Deus, a família ocupa um lugar 

insubstituível. Por isso, este deve ser um tempo privilegiado de escuta, de encontro e de conversa franca 

sobre a realidade de nossas famílias, sobre o seu papel na construção da sociedade, sobre os inúmeros 

desafios enfrentados no tempo presente e sobre a missão e responsabilidade da família na vida da Igreja. 

Esta conversa deve ser estimulada especialmente no ambiente de nossas famílias, envolvendo a todos: 

esposos, pais e filhos, avós, jovens e idosos, sem perder o foco da beleza e da dignidade da família, e sem 

ocultar os entraves e dificuldades que necessitam ser corajosamente enfrentados. A conversa pode se tornar 

mais rica e frutuosa quando as famílias se encontram e formam comunidade, criam laços, trocam 

experiências, refletem sobre a sua vocação e responsabilidade, ajudam-se mutuamente e colaboram, de 

forma corresponsável, para a vitalidade da comunidade eclesial na qual estão inseridas.  



 

 

Para reaquecer o compromisso com Cristo e com a vida eclesial, é igualmente importante e indispensável 

que a família cultive o hábito de se reunir para momentos de oração e reflexão: ao redor da mesa, na 

hora das refeições; regularmente para ler e partilhar a Palavra de Deus e a vida; nas ocasiões e 

comemorações significativas para a caminhada da família... Neste caminho, não se pode esquecer da 

necessidade de retorno presencial da família à Igreja, sobretudo para a celebração da Eucaristia em 

comunidade, lugar por excelência de encontro pessoal e íntimo com o Deus encarnado que se doou a nós 

e celebração da comunhão que nos une num só corpo. É também necessário e urgente um compromisso 

concreto com o processo de iniciação cristã das novas gerações, começando no ambiente da família e 

prolongando-se na catequese de inspiração catecumenal, assumida por nossas Paróquias.    

3. É também indispensável, neste tempo de tantas transformações e vulnerabilidades que envolvem e afetam 

diretamente as nossas famílias, o serviço realizado pela Pastoral Familiar no ambiente de nossas 

paróquias e comunidades, um serviço que abraça e inclui todas as realidades da família e todos os que 

necessitam de ajuda, acolhimento, formação e acompanhamento. Recordamos que nos comprometemos, 

como Igreja diocesana, a implantar a Pastoral Familiar em todas as nossas paróquias. Compete-nos, 

pois, abraçar sem hesitações ou adiamentos esta responsabilidade comum, para que, às nossas famílias, 

seja oferecido um espaço concreto de participação e engajamento na vida da Igreja.  A coordenação 

diocesana da Pastoral Familiar estará pronta para colaborar nesta missão.      

4. Temos consciência de que existem dificuldades muito concretas sendo enfrentadas hoje pelas nossas 

famílias; que há crises profundas que afetam os valores e interferem no quotidiano de nossa vida, tanto na 

família quanto na Igreja; que há assuntos delicados que não podemos simplesmente ignorar quando falamos 

da família (o impacto do mundo digital, a questão das drogas, a desarmonia no ambiente familiar, a violência 

doméstica, a indiferença religiosa, etc.). Por isso, insistimos no fato de que precisamos nos aproximar 

mais uns dos outros, incluir família como protagonista, criar espaços de escuta e de discernimento para 

respondermos com lucidez aos apelos de Deus que emergem destas realidades e compartilharmos nossas 

responsabilidades no cuidado pastoral de nossas famílias, numa Igreja que quer fazer da sinodalidade o seu 

modo de ser e de servir. 

5. Exorto, pois, todas as famílias a viverem e a testemunharem intensamente a sua vocação, tal como nos 

inspira o tema escolhido para X Encontro Mundial: “Amor em família: vocação e caminho de santidade”. 

Desta vocação fundamental ao amor, - tecida quotidianamente de ternura, afeto, perdão, doação, provações, 

alegrias, paciência, sacrifício e permeada pelas pequenas coisas e gestos que dão sentido à vida e 

manifestam a “santidade ao pé da porta”, - nasce e brota a missão que ultrapassa as fronteiras do ambiente 

familiar e se transforma em dom à comunidade. Na comunidade eclesial, unindo o seu dom a tantos outros 

carismas e serviços, a família se descobre “Igreja doméstica”, missionária e evangelizadora, pronta a sair 

para servir e caminhar, especialmente com outras famílias. 

Agradeço carinhosamente a atenção das famílias de nossa Diocese de Cajazeiras e exorto-as a não 

desanimarem na caminhada e a lutarem corajosamente pela sua dignidade, sempre prontas e disponíveis a 

conquistarem e assumirem seu lugar na Igreja, conscientes de que “a família cristã é chamada a tomar parte 

viva e responsável na missão da Igreja de modo próprio e original, colocando-se ao serviço da Igreja e da 

sociedade no seu ser e agir, enquanto comunidade íntima de vida e de amor.” (FC 50). Desde já convido todas 

as famílias para celebrarmos, de forma mais intensa e festiva o Encontro Diocesano das Famílias, no dia 21 

de agosto, na conclusão da Semana Nacional da Família, em local a ser definido e comunicado pela Pastoral 

Familiar.  

Cajazeiras, 20 de junho de 2022 

Com afeto paterno e pastoral, 
 

Dom Francisco de Sales Alencar Batista, O. Carm. 

Bispo Diocesano 


