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InTroDução

O Matrimónio pode ser olhado como uma fatalidade inevitável 

(e é-o com muita – demasiada! – frequência). Depois de «cumpridas» 

as loucuras da juventude, eis que chega o momento de «assentar» no 

destino inevitável da idade madura. Mesmo então, não raras vezes o 

olhar dirige-se para trás, para a «liberdade perdida», a que se regres-

sa de uma forma pontual, num adultério às escondidas do cônjuge 

ou no «destino» de uma ou várias separações. Um dos convites, dos 

apelos mais prementes do Papa Francisco na exortação apostólica 

Amoris Laetitia é o de que, pelo contrário, o Matrimónio seja desco-

berto como vocação. Podemos mesmo afirmar que tal perspetiva é 

uma das características de todo o documento pontifício.

1. o Papa Francisco e a dimensão vocacional  
do Matrimónio

São vários os passos em que o Papa Francisco faz referência 

ao Matrimónio como vocação. Fá-lo ao dar graças a Deus pelas 

famílias que realizam a sua vocação mesmo no meio de imper-

feições (AL, 57); ou ao recordar a presença desta dimensão na 
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exortação escrita por São João Paulo II Familiaris Consortio (1981): 

«o Pontífice definiu a família como “caminho da Igreja”; ofereceu 

uma visão de conjunto sobre a vocação ao amor do homem e da 

mulher; propôs as linhas fundamentais para a pastoral da família e 

para a presença da família na sociedade. Concretamente, ao tratar 

da caridade conjugal, descreveu o modo como os cônjuges, no seu 

amor mútuo, recebem o dom do Espírito de Cristo e vivem a sua 

vocação à santidade”» (AL, 69). 

Logo depois, o Papa Francisco afirma a necessidade de um 

«discernimento vocacional» para aqueles que se propõem viver em 

Matrimónio: «O Matrimónio é uma vocação, sendo uma resposta ao 

chamamento específico para viver o amor conjugal como sinal imper-

feito do amor entre Cristo e a Igreja. Por isso, a decisão de se casar 

e formar uma família deve ser fruto dum discernimento vocacional» 

(AL, 72).

Esta dimensão vocacional do Matrimónio, segundo o Santo Pa-

dre, tem a sua raiz no Batismo, e é uma resposta humana ao chama-

mento de Deus (cf. AL, 75). Trata-se de uma vocação que se concreti-

za em vários frutos na vida da família, em particular na educação dos 

filhos e na «amorosa solicitude por todos os seus membros» . Mas é 

sobretudo no número 211 da Amoris Laetitia que a intenção do Santo 

Padre fica clara: tanto a preparação próxima como o acompanhamen-

to mais prolongado devem procurar que os noivos não considerem 

o Matrimónio como o fim do caminho, mas o assumam como uma 

vocação que os lança para diante, com a decisão firme e realista de 

atravessarem juntos todas as provações e todos os momentos difí-

ceis. Tanto a pastoral pré-matrimonial como a matrimonial devem ser, 

antes de mais nada, uma pastoral do vínculo, na qual se ofereçam 

elementos que ajudem quer a amadurecer o amor, quer a superar os 

momentos duros.

A preparação para o Matrimónio não deve, portanto, ser olhada 

apenas como uma preparação para o dia ou (muito menos) para a 

celebração litúrgica do Matrimónio, por muito importantes que esses 

momentos possam ser na vida duma nova família.
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2. A necessidade de discernimento
O que significa, então, tomar a sério esta dimensão vocacional 

do Matrimónio? Significa, antes de mais, a necessidade de olhar o Ma-

trimónio como a resposta de um homem e uma mulher ao apelo pro-

fundo da natureza e de Deus para constituir uma família – e não ape-

nas de uma forma indefinida, mas também concreta: «esta» família.

Podemos e devemos falar (já entrou no nosso vocabulário quo-

tidiano) da vocação para o sacerdócio ou da vocação para a vida 

consagrada. Mas podemos e devemos também falar da vocação para 

o Matrimónio. Trata-se, afinal, de diferentes concretizações da vida 

batismal, da vida de Cristo em nós, o mesmo é dizer da vida cristã. 

Todas estas concretizações têm a sua raiz no apelo que Deus dirige a 

uma pessoa em concreto, e para o qual espera uma resposta concreta, 

na disponibilidade para realizar a vontade divina.

Viver o Matrimónio como vocação significa, então, que uma 

família é mais do que o desejo dum homem e duma mulher que se 

apaixonaram e que querem viver juntos, partilhar alguns momentos 

da vida um do outro, porventura com mais intensidade. Significa 

que o Matrimónio não é uma simples realidade pontual, um evento 

vivido num momento (ainda que central na vida de alguém), mas 

que é antes uma realidade que, a partir daquela concreta e singular 

intervenção de Deus na história daquele homem e daquela mulher, se 

desenvolve e cresce ao longo da vida familiar, assumindo diferentes 

expressões «até que a morte os separe». Significa que, no momento da 

celebração, tem origem uma realidade nova que ultrapassa a «soma» 

dos dois cônjuges, e que se chama família – com inegáveis efeitos 

sobre todos os seus membros e sobre a comunidade humana e cristã 

em que ela se integra.

Constituir família é um apelo que, a um dado momento, a es-

magadora maioria dos seres humanos percebe dentro de si. Poucos 

são os homens e mulheres em que tal não acontece. E se alguns, 

escutando o apelo de Deus, renunciam a essa vocação familiar, é em 

favor de um modo diferente de viver o mesmo amor divino na entrega 

e no serviço de Deus em favor dos irmãos, no celibato consagrado, es-
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pelhando e concretizando nos nossos dias o modo como Jesus viveu, 

e o amor que conduziu e preencheu toda a sua existência na Terra.

Por isso, se um cristão não quiser viver o Matrimónio como 

uma «fatalidade inevitável»; se não quiser apenas «sobreviver pela 

vida», ainda que carregando consigo o resultado do sucesso profissio-

nal e financeiro, é particularmente importante – mesmo essencial – o 

discernimento. 

Trata-se não só de perceber o mais claramente possível se Deus 

chama ou não aquele homem e aquela mulher a constituírem aquela 

determinada família (e, assim, se é ou não da vontade de Deus que se 

inicie a sua família), mas também de perceber em cada dia que pas-

sa, de um modo mais claro, as diferentes concretizações da vontade 

divina e procurar corresponder-lhe. Isso exige, obviamente, disponi-

bilidade para colocar de lado os projetos individuais e próprios, a fim 

de poder aceitar e amar a história que Deus quer fazer, qualquer que 

ela seja. Porque o sacramento do Batismo coloca inevitavelmente a 

nossa vida humana no horizonte de Deus, e nada – absolutamente 

nada do que esta vida é ou será – há de, daí para a frente, ser vivido 

fora desse horizonte divino. Trata-se afinal de, diante de Deus, colocar 

quotidianamente e sem medo a questão: «E Tu, Senhor, que queres 

que eu faça nesta situação concreta?». É, em última análise, a questão 

da santidade.

3. o Matrimónio como vocação
Em que realidades da vida familiar se concretiza a dimensão 

vocacional do Matrimónio? Em todas. Sublinhemos apenas algumas.

A dimensão vocacional do Matrimónio e o discernimento a que 

os esposos são chamados começa pela sua própria relação. A paixão 

inicial (que num primeiro momento parece irrecusável e inevitável, 

mas que, em tantos casos, acaba por ser percebida como nada mais 

que um simples e entusiasmante equívoco) há de dar lugar à matu-

ridade do amor. E o modo de viver o amor há de ser bem diferente 

nos primeiros meses e anos, nos tempos em que nascem os filhos e, 

depois, na velhice e na viuvez. A atração transforma-se em paixão; a 


