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A família, comunidade de Aliança e amor

O primeiro que podemos dizer é: a família é uma
comunidade de Aliança. Porque ao inicio da família
natural encontramos já uma Aliança, a Aliança
matrimonial que selaram os cônjuges no dia de
suas bodas. O matrimônio é uma Aliança de Amor
naturalmente, por ser uma comunidade de vida
entre duas pessoas que querem formar uma
comunidade permanente, integral. Mas o é também
por ser sacramento.

O sacramento do matrimônio quer refletir o amor
que Cristo tem pela Igreja, quer simbolizar a
Aliança de Amor entre Cristo e a Igreja. Manifestar
o amor de Cristo através da vida matrimonial: essa
é uma tarefa difícil, um ideal sumamente elevado.

Essa Aliança matrimonial é a origem. E quando
aparecem os filhos, essa Aliança se converte em
Aliança familiar. Toda Aliança tende a criar
comunidade, família: A Aliança batismal nos regala
a Igreja, família dos filhos de Deus.

E a Aliança matrimonial busca ampliar-se em uma
família. Já não somente o matrimônio, se não
também os filhos vão submergindo-se
organicamente nessa comunidade de amor, de um
mesmo sangue. É um dar e receber mútuo, um
pertencer-se e comprometer-se crescente, um
intercambio de amor e vida, entre marido e esposa,
entre pais e filhos, entre irmãos.

Todos nós sabemos a importância dessa
comunidade familiar. Porque a família natural tem
um papel decisivo para o desenvolvimento sano de
cada pessoa humana, tanto físico, intelectual,
espiritual e moral. Por outro lado, tem também uma
importância de primeira ordem na formação de uma
autêntica convivência social. Porque a família é a
base e o modelo de toda comunidade humana.
Nela, o homem aprende a ser pessoa, aprende a
vincular-se com outros em forma pessoal.

O homem necessita criar vínculos. Eles
representam sua segurança fundamental, seu
sentido, sua alegria, seu centro. Uma criança, ao
nascer em seu lar, entra natural e organicamente
nesse mundo de vínculos que é sua família. Em
torno a esses vínculos fundamentais constrói seu
mundo próprio.

A Aliança de Amor em Schoenstatt inclui não
somente uma vinculação original com a Sma.
Virgem, se não também com todo o mundo que
nos rodeia. Assim também a família como
comunidade de Aliança, significa toda uma rede
de vínculos que envolvem a todos seus membros,
e que vão crescendo e aprofundando-se no
decorrer dos anos.

A Família, uma comunidade de amor

Essa Aliança é uma Aliança de Amor. Esses
vínculos pessoais são vínculos de amor.
O amor é a força secreta que move tudo, que
anima tudo, que fecunda tudo. O essencial da
família é o amor; o decisivo é o amor; o
fundamento mesmo da família é o amor.

Como resposta a um mundo sem amor, nós
queremos formar no interior de nossas famílias
uma comunidade nova, uma comunidade cheia de
amor. E através de nossas famílias queremos
formar a um homem novo, um homem movido
pelo amor. E a responsabilidade é de cada um
pessoalmente. Se eu quero que minha família
chegue a ser uma comunidade de amor, então eu
tenho que me esforçar para entregar amor, eu
tenho que me educar para isso, eu tenho que dar o
primeiro passo: eu, pai, mãe, filho, filha...

Perguntas para a reflexão

1. Em que posso me esforçar por melhorar?
2. Que passos posso dar para aprofundar essa Aliança

familiar em meu lar?
3. Somos uma família Mariana?

Se deseja subscrever-se, comentar o texto ou dar seu
testemunho, escreva para: pn.reflexiones@gmail.com


