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                           APRESENTAÇÃO   

 

Este trabalho que a Equipa Responsável Internacional quis empreender 

com a ajuda de uma equipa satélite1, tem por objectivo procurar em 
conjunto as características da espiritualidade conjugal. Não é uma 

tarefa fácil para a ERI porque a espiritualidade só se pode definir a 
partir da experiência de fé de cada pessoa e, com efeito, está bem claro 

que “as Equipas de Nossa Senhora não impõem aos seus 
membros uma espiritualidade determinada; elas querem 

simplesmente ajudá-los a comprometerem-se em casal a seguir 
essa via traçada por Cristo.”2 

De qualquer forma, cremos que é importante, para um Movimento que 

se define como de “formação para a espiritualidade conjugal”, 
caracterizar ao menos o enquadramento no interior do qual essa 

esplêndida palavra pode ser determinada: é como que um desejo de 

                                           
1 A Equipa Satélite “Espiritualidade Conjugal” formada pelos casais Consranza e 

Alberto   Alvarado (coordenador) Mariola e Eliseu Calsing, Teresa e Duarte da Cunha, 

Marie e Gabriel Peeters. 

2 O que é uma Equipa de Nossa Senhora?” III 
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afinar os instrumentos de uma orquestra antes da execução de uma 

sinfonia. Pelo menos é este o resultado que para vós se espera no final 
da leitura deste documento. 

As palavras, todas as palavras, têm a sua importância; diz-se até que 

as palavras têm alma e que cada palavra importante tem uma 
ressonância profunda no coração de cada pessoa. Espiritualidade é uma 

dessas palavras que tem certamente um eco diferente em cada um de 
nós e é verdadeiramente por isso, se caminharmos juntos nas nossas 

equipas de base e no nosso Movimento, que devemos também procurar 
encontrar uma linha de referência comum que nos permita “respirar”, 

em conjunto e ao mesmo ritmo, o sopro da espiritualidade. 

Nos meios eclesiásticos é comum dizer-se que é necessário “ter uma 
espiritualidade” mas este verbo “ter” quase que nos faz pensar que a 

espiritualidade é qualquer coisa que se pode possuir ou comprar 
facilmente no mercado do religioso; nós pensamos, pelo contrário, que 

é talvez mais correcto dizer que é indispensável escolher “viver a 
espiritualidade como um caminho”. 

 

 

Neste sentido, a palavra espiritualidade não pode ter o significado de 
qualquer coisa completa e definida, mas antes o de um processo, um 

itinerário, um caminho, com todas as asperezas e surpresas daqueles 
panoramas que podem aparecer e com a convicção que, estar a 

caminho, exige que se abandone a pretensão de se conhecer a saída ou 

o destino. Melhor ainda, talvez tenhamos que dizer que a 
espiritualidade é um caminho no tempo para chegar pouco a pouco a 

viver a vida quotidiana segundo o Espírito. É preciso encaminharmo-nos 
de forma resoluta para esse objectivo: tentar passar a viver segundo o 

Espírito. “Viver segundo o Espírito” é o apelo dos crentes, de todos 
os cristãos, de cada equipista, porque Deus, pelos encontros da história 

de cada dia, nos acontecimentos, tenta continuamente encontrar um 
espaço no interior de cada um de nós para aí fazer a Sua morada. E nós 

precisamos de discernir, de nos tornarmos conscientes para a leitura na 
história da “provocação” de Deus. É um apelo que pede respostas e 

exige escolhas. 

Particularmente a nós, casais das Equipas de Nossa Senhora, é-nos 
pedido para viver uma espiritualidade conjugal. Com efeito, “a razão 

de ser das Equipas de  Nossa  Senhora  é  ajudar  os casais a  
descobrir as riqueza do sacramento do Matrimónio e a viver uma 

espiritualidade conjugal”3.        

                                           
3 Guia das Equipas de Nossa Senhora – Maio 2001 
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À luz do que dissemos sobre a espiritualidade, o nosso compromisso 

específico torna-se o de procurar como casal a rota e o percurso que, 
na nossa história conjugal, permite fazer aumentar em nós a vida de 

Deus. Deus não é uma definição teológica, filosófica ou catequética, 
Deus não é uma crença intelectual, mas uma experiência de vida, um 

encontro exigente, capaz de nos fazer contar de novo toda a nossa vida 
sob uma nova perspectiva. 
 

A nossa esperança é que este documento, através do estudo, do 
aprofundamento e da oração ajude todos os equipistas a «renovar» a 

sua própria vida de casal lembrando-se que « o casal humano é o 
termo da criação divina [...] vivendo o seu amor conjugal ele é 

chamado a testemunhar Deus, que é Amor »4. 

 

Carlo e Maria Carla Volpini 

Julho de 2011 

INTRODUÇÃO 

 
Nos últimos anos, vários autores se têm interessado pela Espiritualidade 

Conjugal (EC). De um modo geral, todos reconhecem que o Padre Henri 
Caffarel foi um dos pioneiros desta disciplina. Contudo, antes de 

procurar partir de uma clara definição do conceito de EC, tivemos de 
nos iniciar na teologia espiritual, que aborda a espiritualidade de uma 

forma mais geral. 
 

Toda a pessoa humana sente-se atraída de modo misterioso para o 
desconhecido, para o Transcendente, para Deus. No entanto, essa 

atracção manifesta-se de maneiras diferentes conforme a idade das 
pessoas, o seu grau de maturidade espiritual, as suas necessidades e as 

diversas etapas percorridas ao longo dos ciclos da vida do casal e da 
família. 

 

Será que só o casal cristão pode ter acesso à EC? Certamente que não, 
como veremos. Mas as condições para que esse casal cristão possa 

desenvolver uma espiritualidade conjugal a partir da sua própria 
conjugalidade são procurar compreender como pode o casal humano, 

seguindo o exemplo de Cristo, chegar a servir Deus durante toda a sua 
vida na Igreja e no mundo. 

 

                                           
4 Allemand J., “Prier 15 jours avec Henri Caffarel » Nouvelle cité, 2002 
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Parece-nos que isto é possível ainda hoje, mesmo no momento em que 

a nossa sociedade vive profundas reviravoltas sociais, económicas, 
culturais e religiosas, no momento em que a fé em Deus começa a 

aparecer como algo completamente fora de moda e, até mesmo, por 
vezes contrária às ideias do nosso tempo. 

 
O nosso itinerário neste documento começará com a procura da 

definição do contexto sociocultural e religioso actual, comparando-o 
com o que existia há meio século. Em seguida, definiremos o ser 

humano sobre o qual se baseiam as nossas reflexões. Depois, 
entraremos no âmago do nosso trabalho: o casal cristão católico, 

comprometido pelo sacramento do matrimónio, com a constatação 
inicial de que a conjugalidade assenta no amor, valor supremo. Será 

então possível analisarmos a relação da pessoa com Deus (a 

espiritualidade) e as relações do casal católico unido no matrimónio com 
o Senhor (a espiritualidade conjugal). Logo em seguida, procuraremos 

definir as etapas da espiritualidade conforme as diferentes idades da 
pessoa e os ciclos da vida conjugal/familiar. Seremos então levados a 

estabelecer algumas características da espiritualidade conjugal. 
Mostraremos de que forma as Equipas de Nossa Senhora podem ser 

uma escola de espiritualidade conjugal, que ajuda o casal a progredir 
para o Senhor num caminho de maior santidade. 

 
 

 
Baseámos a elaboração deste trabalho em numerosas leituras e 

pesquisas nos textos do Padre Caffarel, em autores de livros sobre a 
espiritualidade e na nossa própria experiência como casais com vários 

anos de vida conjugal e de participação nas ENS. 

 
O fruto da nossa reflexão não pretende ser um tratado de 

Espiritualidade Conjugal mas sobretudo um atelier de ideias mais ou 
menos organizadas sobre este tema, que podem servir de ponto de 

partida a todos os que queiram abordar esta temática tão rica e tão 
pouco explorada. 

 
A Equipa Satélite “Espiritualidade Conjugal” 
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CAPÍTULO I 
 

 

O CONTEXTO SOCIOCULTURAL E RELIGIOSO 

 

Sendo que a nossa reflexão nos deve levar à redacção de um tema de 

estudo para as reuniões das Equipas de Nossa Senhora, para esclarecer 
e guiar os equipistas de amanhã, pareceu-nos importante situar o nosso 

trabalho, da maneira mais realista possível, no contexto sociocultural e 
religioso de nossa época. 

 

O mundo em que hoje vivemos sofreu modificações extremamente 
profundas. Tornou-se mesmo muito diferente daquele que o Padre 

Caffarel e os primeiros equipistas conheceram na época da fundação do 
Movimento. É notável verificar que nosso fundador muito cedo se 

apercebeu da necessidade de analisar bem as tendências da sua época, 
a fim de melhor responder às necessidades da Igreja e do mundo 

naquele preciso momento. De facto, repetiu com frequência que não 
somos equipistas para nós mesmos, bem abrigados no nosso cenáculo. 

Mas se agora somos equipistas num mundo que perdeu um grande 
número dos seus pontos de referência, é para trazer um novo ímpeto 

de fé e de esperança e, sobretudo, o testemunho vivencial e concreto 
do valor muito actual do matrimónio cristão. 

 
Já em 1959, o Padre Caffarel tinha compreendido que somente casais 

cristãos bem formados e determinados em orientar a sua vida segundo 

a mensagem do Evangelho poderiam trazer para a Igreja e para o 
Mundo não somente uma nova mensagem de grande luminosidade mas 

sobretudo uma ajuda eficaz. 
 

«Bem mais do que um movimento de iniciação à perfeição e à 
santidade, os membros das Equipas de Nossa Senhora são 

chamados a assegurar, na Igreja e no mundo de amanhã, um 
apostolado de renovação e de esperança. 

Sabeis que a nossa humanidade cresce a um ritmo vertiginoso e 
que, de acordo com os demógrafos, terá duplicado até o fim do 

século e sabeis também que as vocações sacerdotais não só não 
se multiplicam no mesmo ritmo, mas estão frequentemente em 

regressão. Amanhã, mais ainda do que hoje, impor-se-á a 
cooperação dos leigos com o apostolado da hierarquia».5  

                                           
5 CAFFAREL, Henri. Vocação e itinerário das Equipas. Conforme a revista L’Anneau 
d’Or, número 87- 88 – Maio – Agosto 1959 – Número especial : ‘Mil casais em Roma’. É 
impressionante como estas palavras com mais de 53 anos adquirem hoje um significado ainda 
mais dramático. 
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Procurando ver com mais clareza, comparamos dois períodos: o que 
existia na época do início das Equipas de Nossa Senhora e o que existe 

no momento actual. Delineamos aqui algumas tendências, mas poderão 
ser encontrados mais detalhes no Anexo I deste trabalho. 

 
As grandes transformações ocorreram em vários campos: 

 
1º  A autoridade: 

 
Enquanto há cinquenta anos, em muitos países, a religião católica 

impregnava a sociedade civil, desde Maio de 1968 são contestados a 
influência e o poder que exerciam a Instituição Igreja e o Estado sobre 

a sociedade civil. Essa contestação está mesmo a tornar-se cada vez 

mais frequente.  
 

A separação entre o Estado e a religião torna-se cada vez mais nítida. A 
laicidade está-se a tornar a regra na estrutura e na vida do Estado. 

Tende-se a pôr o catolicismo no mesmo nível que as outras grandes 
religiões. 

 
2º  Os progressos da ciência: 

 
Enquanto há 50 anos os progressos da ciência, se bem que reais, eram 

ainda bastante limitados, assistimos hoje ao desenvolvimento 
exponencial dos conhecimentos e das aplicações científicas nos 

domínios das comunicações, da matemática, da química, da física, da 
biologia, da medicina etc. com uma vulgarização imediata. 

 

Ninguém pode prever hoje o que poderá vir a ser o tecido quotidiano da 
nossa vida amanhã. O mundo da futurologia deixou de existir. Além 

disso, os cientistas estão longe de concordar todos entre si a respeito 
das teorias que defendem. Vejam-se os problemas ligados à bioética e 

ao clima. 
 

3º  O trabalho: 
 

Outrora ainda havia bastante trabalho disponível. Era a época do pleno 
emprego, com pouquíssimo desemprego. Existia, na época, um 

equilíbrio entre o tempo do trabalho, o tempo de repouso e o tempo 
consagrado à família. Hoje, devido à globalização da economia e da 

cultura,  tudo  é  dominado  pelo  poder do  dinheiro e  pelo  efemero. 
As grandes empresas industriais deslocam-se, causando perdas de 

emprego.  
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Verifica-se um forte crescimento do desemprego assim como uma 

pressão cada vez maior sobre o pessoal. Há uma desumanização das 
relações entre as pessoas. 

 
Como consequência desta deterioração das condições de vida, surge 

uma consciencialização bastante intensa da urgência de respeitar a 
pessoa e o seu ambiente. 

 
4º  O acesso ao conhecimento e à educação: 

 
Enquanto outrora o acesso ao conhecimento e à educação era 

reservado aos privilegiados, hoje torna-se universal. A Internet abre as 
portas a todos, sem que se possa discernir a exactidão e a correcta 

fundamentação das informações cedidas. As diversas culturas já não 

estão separadas da nossa; muitas vezes são mesmo colocadas em 
destaque. A influência dos meios de comunicação sobre a opinião 

tornou-se determinante, mas não permite que se garanta um 
discernimento suficiente. 

 
No passado havia muita ignorância a respeito da sexualidade humana e, 

com frequência, era um assunto que não se ousava abordar nos seus 
diversos aspectos. Actualmente a educação sexual, que era 

normalmente transmitida pelos pais, é na maioria das vezes iniciada 
nas escolas. Devido ao frequente fracasso do controle da fecundidade, 

ela foca-se cada vez mais na contracepção. 
 

5° O casamento: 
 

Após o “baby-boom” do pós-guerra, constata-se hoje um enorme 

decréscimo do número de casamentos. Os jovens casam-se cada vez 
mais tarde. A forte diminuição do número de filhos já não permite 

assegurar a renovação da população. 
 

A cerimónia do casamento é cada vez mais bem preparada pelos 
próprios jovens. Já não é organizada pelos pais. Mas a coabitação 

praticamente substituiu o tempo do noivado. O perigo vem de um amor 
efémero, mais vinculado ao sentimento do que ao compromisso. «Fico 

contigo enquanto sentir amor por ti!» 
 

Hoje, o casamento já não é a origem do casal e da família. A instituição 
do matrimónio, o papel da família e a fidelidade são com frequência 

denegridos. Os casais fazem-se e desfazem-se, em alguns casos várias  
vezes, a um ritmo cada vez mais elevado. Os filhos são prisioneiros do 

sistema e, queiram ou não, têm que se adaptar. 
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As famílias “monoparentais” ou “reconstituídas”, nas quais a filiação não 

é explícita, fragilizam os filhos que, ao chegar à idade adulta, hesitam 
em assumir um compromisso definitivo. E há ainda um grande número 

de questões que surgem quando se trata de uniões homossexuais. 
 

 
6° A vida das mulheres: 

 
Até os anos 70, só existia uma maneira de fundar uma família, 

sobretudo no mundo ocidental: o casamento de um homem e de uma 
mulher. Outrora, o casamento abria para as mulheres as portas da 

sexualidade, do trabalho assalariado e da habitação independente. 
Dava-lhes acesso à vida. Hoje, a mulher tornou-se capaz de gerir sua 

fecundidade. Trabalha e, do ponto de vista económico, já não depende 

do seu marido. Para estas mulheres, a possibilidade de obter um salário 
levou ao aparecimento de uma contradição entre o seu desejo de 

autonomia pessoal, a abertura para o exterior e o casamento tal como 
era tradicionalmente. 

 
7° Espiritualidade: 

 
O matrimónio já não é considerado um sacramento menor. 

Há muitos documentos doutrinários editados sobre a riqueza e a beleza 
do matrimónio cristão (encíclicas, documentos de conferências 

episcopais, pesquisas sobre a sexualidade do casal, documentos 
elaborados por leigos). 

 
Numerosos movimentos de espiritualidade de leigos surgem e 

desenvolvem-se. O Magistério tomou consciência da importância do 

casal e da família na construção do mundo de amanhã. Reconhece 
também o aparecimento de novos carismas entre os leigos como sendo 

uma manifestação da presença actual do Espírito Santo e como uma 
possibilidade de novos apostolados no mundo de hoje.  

 
Construção de uma espiritualidade conjugal. As ENS desenvolvem-se no 

mundo inteiro. Tiveram uma grande influência no Concílio no que diz 
respeito ao apostolado dos leigos. O leigo já não é um cristão de 

segunda classe, mas torna-se cada vez mais reconhecido como 
participante corresponsável na vida da Igreja.  

 
 

8° A vida do cristão: 
 

Antigamente, nascia-se cristão. Todas as grandes etapas da vida, desde 

o nascimento até a morte, desenrolavam-se num ambiente religioso 
bem  enquadrado e bem  estruturado. No entanto, hoje, a queda das  
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vocações e o envelhecimento dos pastores já não permitem este 

enquadramento e este acompanhamento. 
 

Em diversos países do Ocidente, a credibilidade da Igreja Instituição é 
prejudicada pela transmissão (muitas vezes truncada pelos média) da 

sua doutrina moral. Os casos de pedofilia revelados entre pastores, 
religiosos e religiosas não ajudam a restabelecer essa confiança. 

 
Ao tornar-se cada vez mais laica, a sociedade desclericaliza-se e força o 

cristão a ser mais convicto. Tornar-se cristão é fruto de escolha e 
decisão. O Concílio deu um grande impulso libertador. Cardeais e 

bispos, assim como um grande número de padres exigem uma Igreja 
menos triunfalista, que dê mais responsabilidade aos leigos e que se 

volte prioritariamente para os mais pobres. 

 
Um grande número de jovens reage ao individualismo omnipresente. 

Empenham-se contra a injustiça e querem reaprender o que é o 
verdadeiro amor. Aspiram viver numa Igreja mais aberta para levar a 

Esperança a um mundo onde é cada vez mais difícil viver. 
 

Há aqui um caminho de esperança que se abre para os casais de hoje. 
 

Esta análise não nos deve parecer pessimista. Deve ajudar-nos a 
clarificar a nossa pesquisa de espiritualidade e levar-nos a reagir 

permanecendo credíveis. É às mulheres e aos homens de hoje que o 
Evangelho deve ser anunciado. Este Evangelho é e continua a ser a boa 

nova que deve ser anunciada «à altura do rosto do homem», como 
sublinha Monsenhor Albert Rouet, bispo de Poitiers. 

 

Por ocasião da peregrinação a Roma em Maio de 1970, Paulo VI já havia 
definido os campos privilegiados de apostolado para o nosso Movimento: 

 
«No nosso tempo, tão duro para tanta gente, que graça é ser 

acolhido nessa «pequena Igreja», segundo a expressão de São 
João Crisóstomo, entrar na sua ternura, descobrir a sua 

maternidade, experimentar a sua misericórdia, tanto mais que um 
lar cristão é «o rosto sorridente e doce da Igreja». É um 

apostolado insubstituível que vos compete realizar generosamente, 
um apostolado do casal para o qual a formação dos noivos, a 

ajuda aos casais novos, o amparo aos casais em dificuldade, 
constituem domínios privilegiados». 

 
Em 1998, o cardeal Danneels, dirigindo-se ao Colégio ERI/SR em 

Maredsous, afirmava: 
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«Se vocês são as Equipas de Nossa Senhora na Pastoral da Família 

e do Matrimónio, é para os outros. Tenham em mente que vocês 
têm um ministério na Igreja. Há um verdadeiro vínculo ministerial 

entre o que vocês fazem e a Igreja: emqualquer lugar, vocês são 
as mãos e os pés, a língua e a boca da Igreja, num domínio 

concreto, o da vida familiar e dos casais. E talvez esteja aí o maior 
motivo de credibilidade da Igreja no nosso tempo». 

 
Recentemente, em Roma (07/03/2010) o Papa Bento XVI julgou 

necessário: 
 

«Uma mudança de mentalidade no seio da Igreja, sobretudo em 
relação aos leigos” estimando “que se devia deixar de os 

considerar apenas como colaboradores do clero e de os reconhecer 

como corresponsáveis das acções da Igreja. Isso permitirá que se 
promova, respeitando as vocações e os papéis de cada um, um 

laicado comprometido e maduro e a corresponsabilidade de todos 
os membros do Povo de Deus». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                          
 
 



 

Equipa Responsável Internacional 

13 

 
                         CAPÍTULO II 
 
 

 

                   O SER HUMANO 
 

 

Para bem compreender o que é a espiritualidade e mais precisamente a 
espiritualidade conjugal, é muito importante compreender o que é 

exactamente um ser humano. Instruída pela revelação de Deus, a 
Igreja ensina-nos qual é a verdadeira natureza e a dignidade do 

homem. Ela discorda da dicotomia entre o espírito e o corpo como se 
fossem duas realidades separadas, cada uma agindo separadamente e 

por vezes mesmo de forma antagónica. Deve-se partir do conceito 
segundo o qual o homem não é mais alma do que corpo. O homem é 

uma unidade de corpo e alma. Este tem sido o ensinamento da Igreja 
desde o início e também do Concílio Vaticano II. 

 

1. A unidade entre o espírito e o corpo 
 

O conceito mais adequado e mais rico de homem é o de pessoa, por 
oposição ao indivíduo. É um conceito que não existia na antiguidade, 

mas que nasceu no mundo cristão e que o cristianismo difundiu na 
cultura. 

 
Na nossa época, este conceito da pessoa foi desenvolvido pelos filósofos 

chamados personalistas, nomeadamente em França por Emmanuel 

Mounier e Jacques Maritain. Foi este último que introduziu a distinção 
entre a pessoa e o indivíduo. 

 
« Como indivíduo, cada um de nós é um pequeno fragmento de 

uma espécie, uma parte do universo, um ponto singular no imenso 
encadeamento de forças e de influências cósmicas, étnicas, 

históricas, cujas leis impendem entre si; está submetido ao 
determinismo do mundo físico. Mas cada um de nós é também 

pessoa e, enquanto pessoa, não está submetida aos astros, 
subsiste inteiramente da própria subsistência da alma espiritual e 

está nele um princípio de unidade criadora, de independência e de 
liberdade ».6 

 

                                           
6 Jacques MARITAIN, citado por D. António dos Reis Rodrigues – Pessoa Sociedade e 

Estado – Principia-2008 – p. 24 
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A alma e o corpo estão, portanto, tão indissociavelmente ligados entre 
si que não há no homem nada que seja exclusivamente espiritual, nem 

nada de exclusivamente corporal. 
 

A realidade da alma e do corpo integra a dimensão do Espírito, que 
permite que o homem entre em relação com Deus. O Espírito, segundo 

Mondoni, “é  o  momento  mais alto da  auto-expressão do  ser  
humano”,  

pois é por meio dele que é capaz de expressar a sua espiritualidade e 
manifestar com inteligência e liberdade a sua vida segundo o espírito de 

Jesus Cristo.7 Em consequência, o ser humano total é composto pelo 
seu corpo e pela sua alma e manifestado pelo seu espírito. É pelo 

espírito que interpreta os acontecimentos à luz da fé e age sob o 

impulso do Espírito Santo para criar uma comunidade mais solidária, 
justa e fraterna. 

 
Como diz São Paulo, «Que o Deus da paz vos santifique totalmente, e 

todo o vosso ser - espírito, alma e corpo - se conserve irrepreensível 
para a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo!» (1Ts 5, 23) 

 

 

2. A teologia do corpo, de João Paulo II 
 
A teologia do corpo é um tema que o Papa João Paulo II desenvolveu 

nas suas 129 catequeses durante audiências públicas, entre Setembro 
de 1979 e Novembro de 1984. A tese desta teologia é que “o corpo, e 

só o corpo, pode tornar visível o que é invisível: tanto o espiritual 

quanto o divino. Ele foi criado para transferir para a realidade visível do 
mundo o mistério oculto da eternidade em Deus e, deste modo, ser o 

seu sinal”. 
 

Segundo Christopher West, a teologia do corpo representa a chave para 
compreender o que é a corporeidade humana como parte essencial da 

pessoa, a enorme dignidade que lhe é dada, não somente pelo facto de 
ter sido criado por Deus, mas também porque o próprio Deus assumiu 

essa corporeidade no mistério da encarnação. É assim que conseguimos 
compreender com mais clareza os fundamentos da espiritualidade 

conjugal e familiar. 
 

 

                                           
7 MONDONI, Danilo.Teologia da espiritualidade Cristã. São Paulo: Edições Loyola, 

2002, p. 86 
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Segundo o Papa João Paulo II, é essencial que se estabeleça uma 

autêntica espiritualidade conjugal para poder restaurar a família e 
edificar uma cultura da vida. Para tanto, «procuram a realização da 

própria vocação humana e cristã no matrimónio, são chamados, antes 
de mais, a fazer desta «teologia do corpo», cujo «princípio», 

encontramos nos primeiros capítulos do Livro do Génesis, o conteúdo da 
própria vida e do próprio comportamento. O corpo humano é, num 

certo sentido, um sacramento».8 
 

Os fundamentos desta Teologia do Corpo são os seguintes:9 

O corpo: é a revelação do mistério de Deus 

 
- «O Deus trinitário é amor relacional em si mesmo». O matrimónio 

é um “sacramento primordial” que deve ser compreendido como 

um sinal que comunica verdadeiramente o mistério do amor 
trinitário de Deus. 
 

- «O corpo, e somente o corpo, (como acima se citou) pode tornar 

visível o que é invisível, tanto o espiritual como o divino. Ele foi 
criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério 

oculto da eternidade em Deus e, deste modo, ser seu sinal». 
 

- João Paulo II considera o corpo humano não como um organismo 

biológico mas como uma teologia, como um «estudo de Deus». O 
corpo não é divino, mas é um «sinal» do mistério divino. 

 

- O corpo possui um «significado nupcial», porque revela o apelo 
que o homem e a mulher têm de se tornar dons um para o outro, 

um dom concretizado na sua união em «uma só carne». O amor 
do casal reflecte o amor relacional de Deus. 

 

- A espiritualidade conjugal: é participar na vida e no amor de Deus 
e partilhá-los com o mundo. 

 

Uma espiritualidade encarnada 
 

- A espiritualidade autêntica é sempre uma espiritualidade 
encarnada. 

 

- O corpo humano possui uma “linguagem” inscrita por Deus que 
não só proclama o seu mistério infinito, como também torna este 

mistério presente para todos nós. 
 

 

                                           
8 João Paulo II, audiência de 2 de Abril de 1980.  

9 Christopher West. Teologia do corpo para principiantes. Paulinas, Abril 2009, p. 16. 
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A autêntica espiritualidade 
 
 

 

- O amor e a união de um homem e de uma mulher – o matrimónio 
cristão – não tem por objectivo “legitimar” a concupiscência da 

carne. Pelo poder do Espírito Santo, os esposos são chamados a 
viver uma vida real e profunda do desejo sexual tendo como valor 

supremo o seu amor; 
 

- A união sexual é portadora do sinal do grande mistério da criação 

e da redenção. Ou seja, esta união é «sacramental». Na 
realidade, o dom que Jesus fez do seu corpo, como expressão da 

sua doação completa, dignifica enormemente o corpo humano e 
permite a analogia da união no matrimónio com a de Cristo com a 

sua Igreja. A espiritualidade conjugal implica a compreensão da 
dignidade do ato conjugal; 

 

-  Uma espiritualidade conjugal autêntica deve estender-se a todos  
os  campos da actividade humana. 

 
A comparação entre o amor conjugal e o amor de Cristo pela sua igreja 

é a chave para compreender toda a doutrina de São Paulo sobre o 
matrimónio. Desta analogia podemos tirar, tal como o Papa, vários 

ensinamentos. 
 

De acordo com esta analogia, é evidente que a mulher representa a 

Igreja e o marido representa Cristo. O marido ama a sua mulher e esta, 
por sua vez, ama o seu marido, numa circularidade de amor e de 

serviço mútuo. 
 

A união conjugal é, portanto, sinal (sacramento) da união de Cristo com 

a sua igreja. Esta união de Cristo é sinal do mistério do amor de Deus, 
de onde decorre o mistério da redenção. 
 

Por fim, esta comparação ajuda-nos a compreender o que significa ter 

um corpo. Se devemos amar-nos como Cristo nos amou, percebemos 
até onde ele amou a Igreja, sua esposa, dando o seu corpo por ela: 

 

«Isto é o meu corpo, que vai ser entregue por vós». (Lc 22, 19) 
 

 

3. Características da pessoa humana 
 

Do conceito unitário do ser humano podem deduzir-se certas 
características importantes da pessoa: a singularidade10, a dignidade, a  

                                           
10 Cada pessoa é única, não reproduzível, insubstituível e, consequentemente não 

pode ser considerada como um simples elo de uma corrente nem como uma peça 

isolada na engrenagem de um sistema 
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igualdade11, a autonomia12, a perfectibilidade13, a sociabilidade14, o 

domínio da natureza15. 
 

Todavia, no que diz respeito à espiritualidade, a característica mais 
importante é que a pessoa é orientada para Deus: a transcendência da 

pessoa implica que o homem não está confinado às suas limitações; por 
inclinação natural, ele quer projectar-se para fora de si mesmo 

entrando em diálogo com os outros seres, e em primeiro lugar com 
Deus, para se completar e se aperfeiçoar. Criado por Deus, é, portanto, 

através d’Ele que recebe o seu acabamento final. É a razão pela qual ele 
possui uma forte inclinação para Deus, um apetite jamais apaziguado. 

 
É Deus que dá sentido à vida humana; se não houvesse Deus, não 

haveria eternidade e a nossa vida terminaria com a morte. O sentido da 

existência do homem seria dado unicamente pela própria existência: 
existir para nada, sem objectivo, em direcção ao nada! É a existência 

de Deus eterno que nos permite não sermos levados a “projectos de 
vida” insuficientes, desesperados e contraditórios. 

 

                                           
11 É a dignidade do homem que justifica a igualdade entre todos os homens. Cada 

homem é fundamentalmente igual ao outro por várias razões: por participar da 

mesma natureza racional, por ser da mesma origem, porque caminha para o mesmo 

destino temporal e eterno e enfim porque cada um é único e não repetível. 

12 A pessoa não é parte de um conjunto, mas é “alguém” que existe por si mesmo e 

em si mesmo. Os actos praticados por cada um são actos que verdadeiramente lhe 

pertencem. O homem determina-se e decide por si mesmo, soberanamente, 

escolhendo seus caminhos. Deus entregou-o às suas próprias decisões. A autonomia 

passa então a ser o fundamento da liberdade. 

13 A pessoa é um ser imperfeito, ou seja, alguém que sempre carece de algo, que de 

alguma forma ele procura. Entre aquilo que cada pessoa “é” em qualquer momento e 

o plano original que Deus tem para ela, há um espaço a percorrer, e isso deve ser 

feito por meio do aperfeiçoamento contínuo no exercício da liberdade. 

14 “Mas Deus não criou o homem solitário: desde a origem ‘Ele os criou homem e 

mulher’ (Gn 1, 27). Esta sociedade do homem e da mulher é a expressão primeira da 

comunhão das pessoas. Pois a pessoa, por sua natureza profunda, é um ser social e, 

sem relações com outrem, não pode vivenciar nem desabrochar suas qualidades”. 

15 O mandamento de submeter a terra manifesta-se pelo trabalho que é essencial para 

a pessoa, pois é seu meio de promover o progresso e assim colaborarar com a obra 

criadora de Deus. 
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CAPÍTULO III 
 
 

O SACRAMENTO DO MATRIMÓNIO 
 
 

O facto de se considerar o matrimónio numa perspectiva personalista 
permitiu um importante desenvolvimento da teologia moral, no sentido 

menos rigorista e menos focada na noção de contrato. 
 

São os números 47 a 52 da «Gaudium et Spes» que sinalizam essa 

opção personalista. Constata-se nesse documento a presença de duas 
visões teológicas: a visão inovadora, que fala do matrimónio em termos 

de aliança e a visão conservadora, que insiste no matrimónio como 
contrato. A ligação entre as duas abordagens teológicas teve como 

resultado uma mudança na orientação geral da moral matrimonial em 
favor da opção personalista. 

 
Por conseguinte, dentro da compreensão personalista, a antiga 

concepção da ética matrimonial, baseada naquilo a que se chamava a 
finalidade do matrimónio, foi modificada: o amor que é próprio da 

conjugalidade constitui a graça maior e é o coração do matrimónio; a 
visão da primazia da procriação sobre os aspectos unitivos da 

sexualidade não é bem aceite. Insiste-se na harmonia e na integração. 
 

«A íntima comunidade conjugal de vida e amor foi fundada e dotada de 

leis próprias pelo Criador; baseia-se na aliança dos cônjuges, ou seja, 
no seu irrevogável consentimento pessoal». (GS 48). Esta doutrina 

acaba de ser confirmada pelo Papa Bento XVI que sublinhou também o 
carácter social do matrimónio: 

 
«O que constitui o matrimónio é o amor pessoal dos cônjuges 

(quanto mais pessal, melhir), mas enquanto é aceite e ordenado 
pela comunidade. E toda a tentativa de fundamentar o matrimónio, 

ou as suas características cristãs de unidade e indissolubilidade 
partindo unicamente do amor pessoal, sem referência ao carácter 

social e inclusive jurídico do homem, está votada ao fracasso».16   
 

O matrimónio é, portanto, uma realidade pessoal e também uma 
realidade social. 

                                           
16 RATZINGER, Citado par Marciano Vidal s.j. in “O matrimónio – Entre o Ideal cristão 

e a fragilidade humana”. Editorial Perpétuo Socorro. Vila Nova de Gaia, Set. 2008. 

Pág101. 
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Os casais cristãos devem, pois, imprimir nos costumes e nas leis esse 
carácter social do matrimónio. 

 
Os protagonistas da aliança matrimonial são um homem e uma mulher 

baptizados e, portanto, livres para se comprometerem no matrimónio. 
Eles expressam livremente o seu consentimento sem qualquer 

constrangimento. Esta troca de consentimentos entre os esposos é um 
elemento indispensável para produzir o sacramento do. Sem ela, não há 

matrimónio cristão. 
 

Eis algumas características do matrimónio: 
 

- Um acto humano de doação e de acolhimento mútuos; 
 

- Um ato de vontade de cada um dos cônjuges; 
 

- O vínculo entre os esposos para que se tornem uma só carne; 
 

- A afirmação de uma aliança que tem bases humanas e cristãs; 
 

- Uma abertura recíproca ao auxílio mútuo; 
 

- Torna o amor conjugal exclusivo e fiel; 
 

- Confere uma expressão única ao amor humano, reflexo do amor 

de Deus, um amor forte até as últimas consequências; 
 

- Tem um carácter jurídico e social 

 

Por outro lado, dizer que o matrimónio entre cristãos é um sacramento 
«significa que a ordem procriadora da relação homem-mulher, 

concretizada no matrimónio, não é uma realidade neutral, nem 
simplesmente mundana, mas uma realidade que se encontra inserida 

no mistério da aliança de Deus com o seu povo (...); o sacramento não 
é,  uma realidade que se está junta do matrimónio, ou com ele, mas é o 

próprio matrimónio. Para quem o vive na fé, e na medida em que o 
vive, o matrimónio é sacramento».17 

A dimensão sacramental da vida do cristão significa que todo o objecto 

«sacramental» se torna um sinal visível do Deus invisível e que cada 
comunidade de baptizados se torna, por sua vez, sinal da presença do 

Pai Misericordioso. O matrimónio, enquanto sacramento, é um sinal 
visível do amor de Deus, do dom de Cristo e da unidade da Igreja.  

É esta realidade que o Movimento quer acompanhar, incentivar, 

fortalecer e divulgar; é com esta convicção que as ENS alicerçam a 
espiritualidade conjugal no sacramento do matrimónio. 

                                           
17  RATZINGER, Citado par Marciano Vidal s.j. op cit pág 241 
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                                   CAPÍTULO IV 
 

 

A CONJUGALIDADE 

 
 

A conjugalidade é a situação de vida que resulta do compromisso 
recíproco entre um homem e uma mulher a partir de seu amor mútuo. 

A conjugalidade existe independentemente de qualquer credo religioso, 
independentemente de escalas de valores ou de duração do contrato. 

Iremos aqui desenvolver a conjugalidade dos cristãos casados 
integrados na Igreja Católica e que seguem os seus valores. 
 

“É a conjugalidade ou (esponsalidade) que identifica essencialmente o 
matrimónio; ela exprime-se mediante a seguinte estrutura do dom: 

dom de do próprio corpo sexuado a outra pessoa, com aceitação do 
corpo dela, diferentemente como se se tratasse  do próprio”.18 
 

Mais precisamente para os católicos, a conjugalidade possui aspectos 
muito específicos ligados ao sacramento do matrimónio, com tudo o que 

implicam: fé, indissolubilidade, piedade, conceito cristão do amor 

caridade, etc. 
 

“O amor de conjugalidade converte-se ao mesmo tempo no supremo 

dom e no supremo imperativo do matrimónio” 
 

A ética conjugal – na perspectiva da espiritualidade conjugal – significa 

que o comportamento mútuo dos esposos é regulado de forma a criar 
as condições para o aprofundamento da sua vida matrimonial, familiar e 

espiritual. 
 

 

1. Consequências da conjugalidade  
 

A conjugalidade influencia todos os aspectos da vida do casal que dizem 

respeito à ética e à moral, à educação dos filhos, às relações sociais... A 
conjugalidade deve viver-se, evoluir e adaptar-se de acordo com as 

diversas etapas da vida, o modo de vida, os valores e os costumes 
adoptados. 
 

Por exemplo a conjugalidade implica que os cônjuges devem gerir o seu 
tempo tendo em conta as necessidades de cada um e dos filhos; já não 

podem distribuir o seu tempo por actividades recreativas, culturais, de 
beneficência ou religiosas da mesma forma que no tempo em que eram 

solteiros. 

                                           
18 VIDAL, Marciano. Op.Cit pág.258 
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A generosidade, quer seja no uso do dinheiro ou na gestão do tempo, é 

uma virtude que deve ser praticada pelos dois esposos em função das 
responsabilidades familiares e de comum acordo. 

 
A conjugalidade cristã, por meio do sacramento, apresenta o carácter 

transcendente de ser o símbolo da aliança de Deus com o seu povo, o 
reflexo de seu amor trinitário e do dom de Cristo à sua Igreja.19  

 
As virtudes enunciadas no capítulo 3 da Carta aos Colossenses, da 

ternura, da bondade, da mansidão, da paciência, como todas as 
virtudes, serão sempre praticadas pelos cônjuges, de comum acordo 

após discernimento.  

 
A conjugalidade também se manifesta na oração. Para os esposos, 

tendo em conta a personalidade e o ritmo de cada um, é essencial que 
a sua vida interior de oração seja objecto de uma entreajuda conjugal, 

na oração conjugal, familiar e nos compromissos pastorais. Mas não é 
essencial que a vida interior de oração venha a ser de alguma maneira 

«formatada».  
 

A espiritualidade de cada um é essencialmente pessoal. Não se trata de 
fundir duas espiritualidades num molde único para se chegar à 

Espiritualidade Conjugal. Cada um tem a sua consciência e a sua 
liberdade. É na doação mútua que tudo se constrói. O valor supremo é 

o amor. O que deve ser procurado é o amor, não a submissão ou a 
despersonalização.  

 

 

2. O amor, valor supremo da conjugalidade 
 
O amor é o valor primordial, aquele que resume e que é a origem e o 

destino de todos os outros. Ao mesmo tempo, é a característica mais 
importante da conjugalidade. 

 
A definição cristã do amor expressa pelo papa Bento XVI na sua 

Encíclica «Deus Caritas Est» (Nº 7) está intrinsecamente ligada ao 

conceito de unidade do ser humano: «Na realidade, «eros» e «ágape» 
[…] nunca se deixam separar completamente um do outro. Quanto mais 

os dois encontrarem a justa unidade, embora em distintas dimensões, 
na única realidade do amor, tanto mais se realiza a verdadeira natureza 

do amor em geral». Se se separar completamente um do outro, o amor 
torna-se uma verdadeira caricatura. 

 

                                           
19 Ibid, pág. 127-128. 
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O amor conjugal consiste em querer o bem de seu cônjuge e em dar-se 
inteiramente ao outro, sem esquecer a dimensão carnal do ser humano 

que tem também suas exigências próprias. «Reconhecer o papel do 
corpo na união do homem e da mulher é essencial; menosprezá-lo sob 

pretexto de uma maior espiritualidade não é uma reacção 
autenticamente cristã, nem tão-pouco exaltá-lo ou renunciar a integrar 

as suas exigências»20. A simpatia, a amizade, a ternura e a atracão de 
um pelo outro são sentimentos presentes no amor conjugal. Favorecem 

a percepção do que é o bem do outro, provocam a vontade de lhe fazer 
esse bem, ou seja, amá-lo. Todavia, o verdadeiro amor conjugal vai 

para além dos sentimentos, é tmabém uma decisão. 
 

Amar, portanto, implica agir. Aquele que quisesse amar sem agir, 

permanecendo passivo, sem nada fazer por aquele ou aquela que ama, 
só faria uma caricatura do amor. É infelizmente o que muitas vezes se 

vulgariza na cultura contemporânea.  
 

Na nossa civilização laicizada de hoje utilizam-se outros conceitos mais 
ou menos próximos do amor: fala-se muito de respeito e é muito bom. 

Fala-se também muito de direitos (direitos humanos, direitos das 
crianças, direitos da família, direitos dos animais, etc.). É uma pena que 

quando se pensa em direitos se pense mais nos nossos próprios direitos 
e menos nos dos outros. Fala-se muito de solidariedade e isso é bom 

quando é praticada de forma completamente desinteressada (sem 
interesses políticos, económicos ou pessoais). 

 
Mas esta é a definição do amor cristão que Jesus nos ensinou: o amor 

dom de si mesmo, o amor abnegação, o amor caridade, o amor 

misericórdia. Em termos cristãos chamar-se-ia, portanto, “Caridade” 
 

Deus Caritas Est ! Deus é Amor ! O amor é, pois, o valor supremo. 

                                           
20 CAFFAREL, Henri - A COMUNHÃO CARNAL. Carta Mensal das Equipes de Nossa 

Senhora (França), Setembro-Outubro 1971. 
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CAPÍTULO V 
 

 

A ESPIRITUALIDADE 
 

 
Abordaremos agora o conceito de espiritualidade e o seu complemento, 

a espiritualidade conjugal. 
 

Primeiro, é importante fazer uma distinção entre dois conceitos que 
estão normalmente bastante ligados: a teologia espiritual e a 

espiritualidade. 
 

A teologia, como ciência, comporta várias disciplinas.  
Distinguem-se, entre outras: 

 
 A teologia dogmática que expõe e aprofunda o conteúdo da 

revelação e da fé. 

 A teologia moral que analisa os comportamentos humanos e 

apresenta as suas regras. 

 A teologia espiritual é a disciplina que diz respeito à 
espiritualidade.  

 
Divide-se em: 

 
- Teologia ascética que trata das práticas que levam a 

avançar nos caminhos da perfeição. 
 

- Teologia mística que trata das experiências espirituais 
nas quais o homem encontra Deus intimamente. 

 
A espiritualidade é uma maneira concreta de vivenciar e de 

experimentar a vida espiritual. Podem encontrar-se na História diversas 
expressões culturais da espiritualidade em diferentes épocas, em 

diferentes lugares, relativas à maneira de ser pessoa ou grupo de 

pessoas. Neste contexto, podem existir escolas de espiritualidade ou 
simplesmente “espiritualidades”. 

 
Está claro que a espiritualidade pode animar pessoas de outras culturas 

e de outras religiões e até mesmo gente sem religião. Se a 
espiritualidade pode existir entre essas pessoas, pode concluir-se que: 

 
- A espiritualidade é inerente a toda a pessoa humana (é um dom 

de Deus). 
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- Neste sentido, a espiritualidade existe em todas as religiões. 

- Portanto, a espiritualidade cristã existe em todas as confissões 

cristãs. 
 

!.  A espiritualidade cristã 
 

É esta a definição de «espiritualidade cristã» dada pelo Padre 
Caffarel: «A espiritualidade é a ciência que trata da vida cristã e dos 

caminhos que levam ao seu pleno desenvolvimento. A vida cristã 
integral não é somente adoração, louvor, ascese, esforço de vida 

interior. É também serviço de Deus, no lugar por Ele designado: família, 
profissão, Cidade...»21 

Outra definição mais moderna seria a dada por MONDONI. Ele concebe 

a espiritualidade como um “conjunto de princípios e de práticas que 
caracterizam a vida de um grupo de pessoas em relação ao divino, ao 

transcendente, à vida no Espírito. Aquilo que se faz com aquele em 
quem se crê, as diferentes maneiras pelas quais se vivencia essa 

transcendência, os meios segundo os quais a vida é concebida e 
vivida.”22 

O conceito de ser humano que foi desenvolvido no segundo capítulo 

deste estudo assinala um aspecto muito importante da espiritualidade: 
ela compromete a pessoa inteira, corpo, alma e espírito. É necessário 

afirmar que uma espiritualidade que se refere apenas ao espírito 
termina facilmente em “espiritualismo” desencarnado, que deve ser 

rejeitado. O angelismo daqueles que se evadem do mundo sob o 
pretexto de um culto a Deus deve ser evitado.23 Assim, as ideias que a 

seguir se apresentam serão fundamentadas na concepção integral da 

pessoa.24 

                                           
21 CAFFAREL, Henri. “UMA PALAVRA SUSPEITA”, Carta Mensal das Equipes de Nossa 

Senhora (França). III° Ano, n° 8 - Junho 1950. 

22 MONDINI, Op. Cit., p. 18. 

23 É de se notar, todavia, que as formas de clausura de ordens religiosas não 

significam uma evasão do mundo, mas retiro e recolhimento para a consagração à 

oração e à intercessão. 

24 “Lembremos que o homem não é feito de dois elementos contraditórios ou mesmo 

divergentes: o corpo e o espírito. Ele é um corpo animado por uma alma, sendo esta 

alma encarnada. O homem é um todo, uma unidade. Qualquer fórmula dualista, que 

pretenda que a criatura que Deus fez à sua imagem e semelhança é composta de duas 

realidades justapostas (não digo nem sequer opostas) deve ser rejeitada” (CAFFAREL, 

Henri. A CARNE E O ESPÍRITO NO CASAMENTO. Em L’Anneau d’Or, número 1, 1945, 

página 9).  
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Segundo Mondoni, a espiritualidade cristã representa: 

- A vida no Espírito ou a vida cristã em si-mesma (orientar-se para 
Deus, através de Cristo, no Espírito Santo); 

- As diferentes formas de viver e de criar a vida em Cristo; 

- A realidade vital que se edifica sobre o dom da graça; 

- Uma comunhão crescente com Deus, na qual a força do Espírito 

Santo conduz a uma espiritualização progressiva, tornando o 
cristão capaz de acolher e de conhecer os segredos de Deus; 

- Uma realidade teologal. 
 

Portanto, a espiritualidade cristã mostra-nos a vida cristã em si mesma, 
em que Deus é o primeiro e o último. A vida espiritual no cristianismo 

parte da fé na pessoa de Jesus. Aderir à sua Palavra é fazer entrar Deus 
na vida do ser humano, não como uma ideia, mas como uma pessoa 

viva. No entanto, não há espiritualidade cristã sem a cooperação com 
Cristo e com a comunidade dos crentes. 

Para ESPEJA, outro autor contemporâneo, a espiritualidade cristã 

significa viver segundo o espírito de Cristo; recriar e concretizar, na 
própria existência humana e numa situação histórica determinada, as 

atitudes fundamentais, as motivações e o comportamento de Jesus 
Cristo.25 

VON BALTHASAR, por sua vez, demonstra que o Evangelho deve ser 

tomado como norma e prova de toda a espiritualidade na Igreja. Para 
ele, a revelação é a chave para definir a espiritualidade. Argumenta que 

“na Igreja, é o Evangelho que é o padrão e a pedra fundamental de 
toda a espiritualidade”. Assim, todas as formas humanas de 

espiritualidade estão enraizadas na revelação de um Deus de amor 
“trinitário” e “unitário”. Para os cristãos, nenhuma espiritualidade pode 

ser autêntica se não estiver ligada à revelação de Cristo.26 

Para concluir, eis alguns aspectos da vida cristã, apresentados por 
Flávio Cavalca de Castro, conselheiro espiritual das ENS. Inicialmente, 

ele questiona-se: “Se a espiritualidade tem por objectivo levar à 
perfeição da vida cristã, em que consiste esta vida cristã?”27  

O que significa crescer na vida cristã? 

                                           
25 ESPEJA, Jesús. Espiritualidade Cristã. Petrópolis (RJ): Vozes, 1994, p. 28. 

26 SHELDRAKE, Philip. Espiritualidade e Teologia: vida cristã e fé trinitária. São 

Paulo: Edições Paulinas, 2005, p.91. 

27 CASTRO, Flávio Cavalca. Retiro sobre espiritualidade conjugal. Aparecida, pp. 

2-4. 
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- Maior participação na vida divina (deixando Deus agir em nós 

próprios); 
 

 

- Desenvolver ao máximo as nossas possibilidades, ou seja, os dons 

que Deus nos deu (parábola dos talentos); 

- Crescer na santidade, ou seja, deixar-se levar pelos apelos de 

Deus (assumir o risco de avançar para águas profundas); 
 

- Deixar-se impregnar cada vez mais pelas ideias de Cristo, pela sua 

maneira de pensar e de agir; 
 

- Submeter-se à vontade de Deus, que nunca é uma coação; 
 

- Estar sempre voltado para o bem, para a justiça, para um amor 

sem restrições; 
 

- Desenvolver as boas qualidades que Deus colocou em cada 
homem e em cada mulher; 

 

- Deixar que o amor de Deus guie o nosso corpo e o nosso espírito; 
 

- Seguir as exigências morais e as obrigações religiosas. 
 

 

2. A espiritualidade conjugal (EC) 
 

A espiritualidade conjugal é um aspecto da espiritualidade cristã só 
recentemente estudado. Uma vez que a espiritualidade consiste em pôr 

em prática a perfeição cristã nas diversas situações e estados de vida, 
pode afirmar-se que para os casais cristãos existe uma espiritualidade 

muito particular. 
 

Vários autores empenharam-se em desenvolver o conceito de EC, mas 
neste capítulo privilegiaremos o pensamento do Padre Caffarel. À 

medida que as suas ideias forem expostas, faremos comentários para 

esclarecer ou desenvolver o seu pensamento. 
 

A espiritualidade conjugal «é a arte de viver no casamento o ideal 
evangélico que Cristo propõe a todos os seus discípulos».28 «A ciência e 

a arte de se santificar no e pelo casamento é a espiritualidade 
conjugal...»29 

 
«Como viver de forma cristã as realidades conjugais e familiares? 

Como viver, no estado matrimonial, todas as exigências da vida  

                                           
28 CAFFAREL, Henri. “Vem e Segue-me”, CARTA MENSAL DAS EQUIPES DE NOSSA 

SENHORA, Ano XVI, nº 2 – Novembro 1962 

29 CAFFAREL, Henri. CARTA MENSAL DAS EQUIPES DE NOSSA SENHORA, Ano XX, nº 

7, Abril 1967 
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cristã? Os membros das Equipas de Nossa Senhora sabem que 
optamos por esta segunda interpretação...»30  

 
A  espiritualidade conjugal está encarnada na vida corrente e quotidiana 

do casal. Assim, não se trata de excluir as obrigações normais da vida 
dos casais. Trata-se de viver a vida corrente ao jeito de Cristo.  

 
Na palavra “espiritualidade” incluímos uma vida orientada 

principalmente pelos valores do espírito, pelos valores que não 
perecem, pelos valores anunciados no Evangelho de Jesus. O termo 

espiritualidade engloba a ideia de uma caminhada consciente contínua e 
sistemática que procura a perfeição na vida cristã, desenvolvendo ao 

máximo os dons espirituais e materiais que o Senhor nos deu. Neste 

contexto, a espiritualidade conjugal representa a vivência do 
matrimónio na busca do bem-estar e da transcendência que orienta a 

vida do casal para além dos horizontes simplesmente temporais e que 
satisfaz os sonhos do espírito, do coração e da carne, que procura a 

perfeição na vida e na vivência conjugal.31  
 

Esther e Marcello AZEVEDO, um casal equipista brasileiro, 
apresentaram algumas ideias sobre a EC, que podemos resumir desta 

forma:32 

- A espiritualidade é tudo o que diz respeito à vida espiritual; 
 

- A espiritualidade é profundamente encarnada, enraizada no 

quotidiano, vivenciada no contexto da vida comum de cada dia. 
Não se pode restringir a um conjunto de ritos e de práticas 

distantes da vida concreta; 
 

- A espiritualidade é um caminho que leva a Deus sob o impulso do 
Espírito, através das realidades que vivenciamos; 

 

- A espiritualidade conjugal não é constituída pela soma de duas 
espiritualidades, do marido e da mulher; 

 

- A espiritualidade conjugal não exclui, de forma alguma, a 
espiritualidade pessoal de cada um dos cônjuges; 

                                           
30 CAFFAREL, Henri. VOCAÇÃO e ITINERÁRIOS das EQUIPES de NOSSA SENHORA, in 

L’Anneau d’Or, nº 87-88, Maio-Agosto 1959; nº especial – Mil casais em Roma, pág. 

239-256 

31 DE CASTRO, Flavio. Casal em Diálogo. Aparecida, SP. Editora Santuário, 2007, 

pag. 37-38. 

32 AZEVEDO, Esther & Luiz Marcelo. A espiritualidade do casal: temas de um 

retiro espiritual. Aparecida (SP): Editora Santuário, 2006, pag. 77-107. 



 

Equipa Responsável Internacional 

28 

 

- A espiritualidade conjugal é um caminho para chegar à santidade 
com a força da graça, no quotidiano do casal e na sua vida guiada 

pelo amor; 
 

- Praticar a espiritualidade conjugal consiste em viver a acção 

sacramental, ou seja, fazer agir o sacramento por gestos, 
palavras e actos específicos do amor natural que une o casal; 

 

- A espiritualidade conjugal é essencialmente uma existência 

sacramental. 
 

«Casais, vocês dispõem de pouco tempo para estudar, para 
aprofundar a vossa fé – alguns de vocês sofrem por isso, outros 

aceitam-no como um facto, felizes por encontrar um bom pretexto 

que os isenta de uma pesquisa trabalhosa. Esquecem-se que não são 
apenas os livros que falam de Deus; têm em vossa casa uma Bíblia 

ilustrada, por assim dizer; por que não a folheiam? Refiro-me a todas 
as realidades familiares que são as vossas: o amor conjugal, a 

paternidade, a maternidade, a infância, a casa... tudo aquilo que 
Deus achou mais explícito para se dar a conhecer. É de fazer ciúmes 

a todos os que não se casam!».33 
 

Um elemento essencial da espiritualidade conjugal é também o 
aprofundamento do sentido cristão do corpo, do ponto de vista 

antropológico e teológico, a fim de progredir de maneira mais lúcida 
para a maturidade no amor. 

2.1  O fundamento da espiritualidade conjugal 
 

Neste documento, seguindo a tradição das ENS, trataremos 

exclusivamente da espiritualidade conjugal entre os católicos que 
celebraram o sacramento de matrimónio. 

 
Na origem da EC, há um apelo de Cristo: «Para nós, casais, «a 

nossa vocação» é irmos juntos para Cristo, um e outro, um com o 
outro, um pelo outro».34 

 
«A fonte do amor cristão», afirma ainda o Padre Caffarel, «não está 

no coração do homem. Está em Deus. Para os esposos que querem  
amar, que querem aprender a amar cada vez mais, há um único 

bom conselho: procurem Deus, amem Deus, sejam unidos a Deus, 

                                           
33 CAFFAREL, Henri – A SUA BÍBLIA ILUSTRADA, l’Anneau d’Or número 77, Setembro-

Outubro 1957. 

34 CAFFAREL, Henri. POR UMA ESPIRITUALIDADE DO CRISTÃO CASADO, Op. Cit. 
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deixem-Lhe todo o espaço...35 Deus está na origem do amor, mas é 

também o seu termo. O amor vem de Deus e vai para Deus; Deus é 
o alfa e o ómega do amor...» 

 
A espiritualidade conjugale decorre da graça recebida pela consagração 

do casamento que representa uma graça particular ou específica, 
destinada ao aperfeiçoamento do amor dos cônjuges e ao 

fortalecimento da sua unidade indissolúvel. Esta graça contribui 
também para a mútua santificação durante toda a vida conjugal, assim 

como para a mútua aceitação e a educação dos filhos.36 
 

No sacramento do matrimónio, há uma dupla e recíproca aliança: a 
aliança dos esposos que se entregam no sacramento e a aliança de 

Cristo com os esposos. Aí está o «grande mistério» de que São Paulo 

fala a respeito do matrimónio e, ao mesmo tempo, o grande dom de 
Deus ao casal: Deus, fiel por excelência, compromete-se com o casal e 

este pode depositar plena confiança no seu amor-fiel graças à presença 
e ao auxílio de Cristo.37 

 
Segundo a Gaudium et Spes: 

 
«Os esposos cristãos, a fim de cumprirem devidamente os deveres 

do seu estado, são fortalecidos e como consagrados por um 
sacramento especial; cumprindo a sua missão conjugal e familiar, 

com a força deste sacramento, penetrados do Espírito de Cristo, que 
impregna toda a sua vida de fé, de esperança e de caridade, 

chegam gradualmente à sua perfeição pessoal e à sua mútua 
santificação e, assim, em comum contribuem para a glória de Deus» 

(GS 48,2) 

 
A vivência da EC permite ao casal cumprir a vontade de Deus e torna o 

casamento um lugar de amor, um lugar de felicidade e um caminho de 
santidade; é o que lhes permite ainda realizar a sua missão e o seu 

ministério no apostolado específico do casal e da família, na Igreja e no 
mundo. 

 
 

 
 

                                           
35 CAFFAREL, Henri. LOTEAMENTOS; In L’Anneau d’Or, número 35 – Setembro-

Outubro 1950. 

36 CALSING, Mariola e Elizeu. “SACRAMENTO DO MATRIMÔNIO E ESPIRITUALIDADE 

CONJUGAL”. Brasilia, 12 e 13 de Abril, 2008. 

37 ALVARADO, Constanza et Alberto. EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO COMO 

EXPERIENCIA DE FE, DE AMOR, DE FELICIDAD Y DE SANTIDAD. Bogotá, 2008. 
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2.2  O objectivo da espiritualidade conjugal: a santidade 
 

«Somos chamados à santidade, mas um santo não é sobretudo, 

como muitos imaginam, uma espécie de campeão que realiza 
proezas de virtude, performances espirituais. É antes de mais um 

homem seduzido por Deus. E que entrega toda a sua vida a Deus... 
Sois chamados à santidade. E é pelo casamento que deveis 

caminhar para ela».38 

 

A santidade não é somente um objectivo, mas também uma atitude de 
vida, uma maneira de agir dia após dia em conformidade com os 

valores evangélicos, como plenitude da vida cristã e experiência da 
caridade. É responder ao apelo de Cristo: «Vem e segue-me». «É, pois, 

bem claro que todos os fiéis, seja qual for o seu estado ou classe, são 

chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade».39 

 

É à semalhança com Deus que devemos referiri o caminho para a 
santidade. Ou seja, à disponibilidade que, por meio da graça, permite ir 

respondendo ao apelo à santidade. A imagem de Deus, que é um dom 
gratuito para os homens, torna-se realidade quando o casal deixa o 

Espírito actuar livremente na sua vida. O texto de Mateus 5 apresenta-
nos a «reviravolta» feita por Jesus. O Antigo Testamento fala de 

“santidade” e Jesus, tendo em conta a santidade de Deus Pai, fala da 
“perfeição”. Assim, o convite consiste em passar da exterioridade 

(santidade, segundo a lei) à interioridade (perfeição, deixando Deus 
agir em nós), num processo que nos leva a ser semelhantes a Deus. 

 
Já não se pensa que a santidade só é possível para algumas categorias 

de privilegiados e que há fiéis de primeira e de segunda classe. Todos 
os leigos também têm a possibilidade de se elevar até as alturas da 

santidade e do apostolado. 

 
“O discípulo actual de Cristo salvará a sua alma não se evadindo do 

mundo, mas, ao contrário, agindo no mundo para desenvolver ao 
máximo as potencialidades divinas da criação.”40 

 

Surge então a necessidade de um novo meio de viver a santidade: 

 “Hoje, não basta mais ser santo; há necessidade da santidade que a 

época atual requer, uma nova santidade também sem precedentes.41  

                                           
38 CAFFAREL, Henri. SEDUZIDOS POR DEUS. Carta Mensal das Equipes de Nossa 

Senhora, XVI° ano (França)– n. 10 – Julho 1963.  
39 Lumen Gentium, n. 40. 

40 DE FIORES e também GUARDINI, 1939 – citado por DE FIORES, op. Cit., pp. 25-26. 

41 WEIL, 1939. Citado por DE FIORES, Op. Cit., p. 26. 



 

Equipa Responsável Internacional 

31 

O que há de novo é que ela se tornou acessível aos leigos, vivendo os 

valores, as exigências e a beleza do Evangelho, encarnando-os nas suas 
vidas inseridas no mundo. 
 

Cidinha e Igar Fehr, ex-responsáveis da Equipa Responsável 

Internacional, sugerem algumas ideias importantes sobre a EC como 

caminho para a santidade:42 
 

   - A “espiritualidade é o meio pelo qual procuramos conhecer, 
interpretar e compreender a vontade de Deus sobre nossas vidas e 

saber qual deve ser nossa resposta no caminho da santidade. É a 
orientação que damos a nossa vida a partir dos valores revelados 

por Jesus Cristo. 
 

-  A EC orienta a vida a partir do fato de se viver a dois. A vida de 

cada um dos membros do casal, no cotidiano, na relação com o 
outro, e principalmente em sua relação com Deus é marcada pelo 

casamento. 
 

-  A verdadeira espiritualidade engloba todos os aspectos da vida. Ela 
integra na vida espiritual todos os elementos que compõem a 

trajetória de uma vida humana: os elementos que estão 

espalhados em uma infinidade de situações, de atividades, de 
condicionamentos da vida em comum, familiar, conjugal, 

profissional, mesmo se por vezes os esposos estão em conflito 
entre si. 

 

2. 3    Os meios da espiritualidade conjugal 

 
Para caminhar na vida espiritual é necessário conhecer e seguir os 

meios que são indispensáveis para alimentar a nossa natureza limitada 
no espaço e no tempo. Neste documento, queremos apenas chamar a 

atenção para esses meios.  
 

Para crescer na espiritualidade é necessário cuidar da formação 
religiosa e, sobretudo, colocar-se numa atitude de oração permanente, 

integrada na frequência dos sacramentos,  para se chegar a uma 

coerência entre fé e vida.  
 

2.3.1. Os três meios sugeridos pelo Pe Caffarel 
 

Segundo o Pe Caffarel, os três grandes meios para o desenvolvimento 
da EC são a Eucaristia, a escuta da Palavra de Deus e a oração. 

 

                                           
42 FEHR, Maria Aparecida e Igar, “Falando de Espiritualidade conjugal”. Petropolis (RJ): Vozes, 
Coleção Nossa Família, N° 10, 1994, pp.9-11. Citado por DE FIORES. Op. Cit., p. 26. 
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 A Eucaristia 

 
Como vimos acima, o dom do corpo de Jesus, como expressão de 

oferenda total, torna extremamente digno o corpo humano e permite 
comparar a união no matrimónio com a de Cristo com a sua Igreja. O 

sacramento do matrimónio, sinal da união de Deus com os esposos, 
está ligado ao dom de Cristo na Eucaristia. Há um verdadeiro 

casamento desses dois sacramentos.  
 

«A minha conclusão será breve: uma frase! O matrimónio é a 
admirável invenção de Cristo para que a Eucaristia seja vivida a 

dois».43 
 

O sacramento da reconciliação, em que se manifesta a misericórdia e o 

perdão de Deus, é uma enorme fonte de graça. É também um 
instrumento maravilhoso para a EC, porque abre caminhos para a 

reconciliação e a abnegação do casal em busca de equilíbrio e coerência 
entre fé e vida. 

 
  A Palavra de Deus 

 
«A Palavra de Cristo no Evangelho não somente é ensinamento, 

mandamento, declaração de amor, mas é acto. Ela opera. Esta voz 
que ouço ao ler o Evangelho é a mesma que acalmava a 

tempestade furiosa, que curava a lepra, a mesma que ressuscitava 

os mortos, que perdoava os pecados, que gerava filhos de Deus».44 

 

Há várias fontes e métodos para discernir a vontade de Deus, mas 
todos se devem enraizar na Palavra de Deus, pois ela é fonte da 

revelação que Deus faz de Si mesmo e do modo de viver que permite 
ao homem caminhar para Ele, dando assim sentido à vida humana. 

 
«Rejeitai, pois, toda a imundície e todo o vestígio de malícia e 

recebei com mansidão a Palavra em vós semeada, a qual pode  
salvar as vossas almas. Mas tendes de a pôr em prática e não 

apenas ouvi-la, enganando-vos a vós mesmos. Porque, quem se 
contenta com ouvir a palavra, sem a pôr em prática, assemelha-se 

a alguém que contempla a sua fisionomia num espelho; mal acaba 
de se contemplar, sai dali e esquece-se de como era. Aquele, 

porém, que medita com atenção a lei perfeita, a lei da liberdade, e 

                                           
43 CAFFAREL, Henri. CASAMENTO E EUCARISTIA, in L’Anneau d’Or – O CASAMENTO, 

CAMINHO PARA DEUS, Número especial 117-118 – Maio - Agosto 1964 – pag 242 – 

265. 

44 CAFFAREL, Henri. CARTA MENSAL DAS EQUIPES DE NOSSA SENHORA (França), . 

XVII° ano – n°. 4 – Janeiro 1964. 
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nela persevera - não como quem a ouve e logo se esquece, mas 

como quem a cumpre - esse encontrará a felicidade ao pô-la em 
prática». (Tg 1, 21-25) 

 
 A oração 

 

«A oração é um encontro de amor com Cristo, para o qual sou 

convidado. A fé cristã não é um conjunto de crenças filosóficas ou 
religiosas, é uma adesão à pessoa de Cristo que nos conduz ao Pai, 

no sopro do Espírito... Orar, portanto, será ir ao encontro de Cristo. 
A oração é um encontro frente a frente, para o qual sou 

convidado».45 
 

2.3.2 . Esclarecimentos do Padre Bernard Olivier sobre a oração46 
 

 Três definições da oração 
 

1. Toda a elevação da alma para Deus – «Não um qualquer 
pensamento piedoso, mas um contacto com Deus por aquilo 

que é o mais profundo em nós, o mais pessoal e que 
chamamos alma». 
 

2. Uma definição «médica»: O Dr. Alexis Carrel traça um 

paralelo entre a respiração do corpo e a respiração da alma: “A 
oração tem a mesma função que a respiração na vida física.” 

 

3. A melhor definição da oração, em minha opinião, é a de Êxodo 
33, 11: «O Senhor falava com Moisés frente a frente, 

como alguém que fala com o seu amigo». 
 

Destaquemos os três elementos indicados: 

            -   É um encontro, um diálogo, um frente a frente. É claro que         

isso se passa no plano da fé; ainda não no da 

contemplação... 
 

- É Deus que fala primeiro – É Ele que tem coisas 
interessantes para dizer. Cabe-nos sobretudo ficar calados e 

escutar. Depois, poderemos falar – poderemos responder... 
 

                                           
45 Esse pensamento do Padre Caffarel é inspirado pelo percurso proposto pela SR 

França-Suíça-Luxemburgo na sessão de férias em Massabielle, de 28 de Julho a 3 de 

agosto de 2002, sobre os ensinamentos do Padre Caffarel. 

46 OLIVIER, Bernard op, Sobre a oração (sobre a oração e a oração ao quadrado) 

Documento dactilografado. 
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- É uma relação de amizade. Entre dois seres que se amam 

não há necessidade de muitas palavras, compreendem-se 
por meias palavras. É verdade; mas é preciso dizer que nos 

amamos... Há um belo provérbio chinês que diz : «Antes de 
falar, assegura-te que o que tens a dizer é mais belo do que 

o silêncio». 
-  

Para viver esta forma de oração, penso que duas condições são 
indispensáveis: 

- Estabelecer o contacto – Assegurar a comunicação 
 

- Falar com Deus na segunda pessoa – Dirigir-se a Ele de 
forma directa e não apenas agitar algumas ideias piedosas a 

respeito de Deus. 
 

 A Meditação 
 

Há diversos métodos, conforme os diferentes mestres espirituais – 

Santo Inácio com os seus Exercícios, Santa Teresa de Ávila, São 

Francisco de Sales, Santa Catarina de Siena, o Padre Caffarel. Métodos 
bem preciosos, para todos os gostos. Proponho-vos um, muito simples 

e acessível: o meu. 

São os seguintes os momentos que vos proponho: 

0. O ponto zero – É importante escolher o momento e o lugar: 

exemplos - Silêncio e paz; a presença do Santíssimo quando 
possível; há gente da manhã e gente da noite... 
 

1. Colocar-se em estado de oração, em posição de oração, física e 
espiritualmente... 

 

2. Escolher um assunto – para não passar o tempo da oração a 
divagar à procura de um assunto sedutor. Uma passagem do 

Evangelho, uma parábola, uma simples palavra, uma ideia (a 
misericórdia, a pobreza evangélica...) 

 

3. Reflectir sobre o assunto – Aqui está o acto central – o que 

significa esta parábola, esta palavra, que sentido tem para mim? 

Como pode ajudar-me a mudar de vida? – explora-se a ideia, 
perscruta-se... Pode-se recorrer a notas técnicas, comentários. 

Mas não se trata de um estudo nem de uma leitura bíblica, é uma 
oração, em diálogo com Deus. 

 

4. A conclusão em dois actos: a) levar uma ideia que se conserva no 

espírito para se pensar nela, para a vivenciar; b) adoptar uma 
resolução prática, algo que mude um pouco a nossa vida. 
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 A oração de contemplação 

 
Ao contrário da meditação, a oração de contemplação não é um 

trabalho discursivo. Não é uma reflexão sistemática. Aqui é Deus que 
faz tudo. Estamos para além de toda a palavra. Um simples olhar. Olha-

se para Deus. Contempla-se Deus. Como quando se fica impressionado 
com a beleza de uma pintura. 

Voltando ao Padre Caffarel, ele afirma que para os cônjuges a oração 

conjugal é o veículo das graças do sacramento do matrimónio. 

«A oração conjugal é um prolongamento do nosso sacramento do 
matrimónio». «Uma das razões da oração conjugal é conservar 

em nós a graça do matrimónio». «É um pouco como se, todas as 
noites, repetíssemos o sim sacramental». É verdade, a oração 

conjugal é o tempo forte do sacramento de matrimónio. Os 
cristãos casados por vezes perguntam-se como colher as graças 

do seu sacramento. Sabem o que fazer para recorrer às graças 
próprias dos sacramentos da Penitência e da Eucaristia, mas em 

relação ao matrimónio? Não se deve hesitar em responder-lhes 
que a oração conjugal é um meio privilegiado para obter do 

sacramento do matrimónio as graças que este reserva para os 
esposos. Se todas as famílias cristãs estivessem convencidas da 

importância da oração conjugal, se, em todos estas famílias, a 
oração conjugal estivesse viva, haveria no mundo um prodigioso 

crescimento de alegria, de amor e de graça».47 

Se cada cônjuge pode ter a sua oração pessoal, momentos privados de 
meditação e de contemplação, pode também, depois de casado, ter 

momentos de oração conjugal e familiar; logo, a leitura da Palavra e a 
meditação podem ser partilhadas com o cônjuge. Quanta riqueza daí 

decorre para a oração e para a união espiritual dos esposos! 

Como em todos os demais aspectos da vida em comum, a 
conjugalidade também requer a busca da harmonia na vida de oração. 

Se os cônjuges estão em níveis diferentes de vida de oração, ou se têm 

percepções diferentes do acesso à oração, aconselha-se que procurem, 
por meio do diálogo conjugal, um caminho de harmonização. Note-se, 

todavia, que harmonização não quer dizer igualização. Deve ser um 
caminhar atento, inteligente e amoroso, para que cada um ajude o 

outro a progredir em direcção à santidade. 

 

                                           
47 CAFFAREL, Henry. A ORAÇÃO CONJUGAL – Relatório de uma pesquisa – CARTA MENSAL 
DAS EQUIPES DE NOSSA SENHORA (França) – Número especial – Março 1962. 
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2.3.3   Outros meios 

 
Existem, naturalmente, outros meios que podem ajudar-nos a crescer 

na espiritualidade. É evidente que esses meios não constituem uma lista 
exaustiva. Cada pessoa, cada casal pode descobrir novos caminhos. 

 O perdão 

 
O individualismo é o retorno sobre si mesmo dos dons que se recebem, 

é o dom s si próprio. Em contrapartida, o casal e a família são os 
lugares onde, por excelência, o dom de si aos outors está presente cada 

dia sob múltiplas formas. Sem dom nem perdão, nenhuma 
conjugalidade pode subsistir. 

«Não há vínculo conjugal que resista sem o perdão. Perdoar não é 

«esmagar-se». Não é passar uma esponja, reprimir o rancor, 
deixar-se destruir em silêncio. O verdadeiro perdão, como sugere o 

livro do Levítico (19, 17) pressupõe que se possa dizer ao outro 
todo o mal que ele nos fez. O per-dão é o dom (dão) para (per) 

além da ofensa, a renovação da confiança, o desejo de recriar a 
relação. Pressupõe a esperança. Exige a coragem de falar e de 

“estabelecer claridade”. É um dos actos humanos mais difíceis, tal 
como o de pedir perdão. A graça do Espírito Santo não será 

supérflua nesses casos».48 

Por estar na própria base de todo o amor e, portanto, de toda a 
espiritualidade, o perdão é um meio fundamental na atitude de todos os 

casais que querem viver, no e pelo matrimónio, o ideal evangélico. O 
verdadeiro amor integra a fragilidade, os fracassos, as feridas e o 

sofrimento; assim o amor deve impelir-nos para sermos seres 
compassivos ao tomar consciência de nossa própria fragilidade. 

 A formação 

Para crescer na espiritualidade, conselha-se aos esposos que adoptem e 
mantenham uma atitude de disponibilidade e de procura, não apenas no 

que diz respeito ao aprofundamento da fé, mas também em relação a 
tudo o que se refere aos diversos aspectos da vida familiar, social, 

pastoral e profissional.  
 

Todos os outros meios acima propostos seriam vazios de sentido se não 

conduzissem a uma vivência concreta. Sobretudo não se deve ter medo 
de correr o risco de se comprometer a assumir responsabilidades no 

Movimento, na Igreja e no mundo. É a partir do momento em que se 
assume esse risco, esse estado de pobreza, que o «Espírito do vosso Pai 

                                           
48 Xavier Lacroix. Na revista ALLIANCE – n° 100-101. 
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falará por vós» (Mt 10, 20) e que seremos o reflexo do Pai para todos 

aqueles que nos criticam e para todos aqueles que tudo ignoram da Boa 
Nova do Matrimónio. 

 A participação em organizações pastorais ou em  
 

movimentos de Igreja. 
 

A participação em organizações ajuda à motivação para a formação, 
permite a partilha de experiências e de pontos de vista. Integrados em 

grupos, podemos também discernir melhor com os outros a maneira de 
viver e de encarnar a nossa própria espiritualidade. Integrar-se em 

movimentos, seja de iniciação, de espiritualidade ou de acção, permite-
nos ajudar a melhor difundir e aplicar os valores evangélicos. 

No que diz respeito ao nosso Movimento, as ENS, com a sua pedagogia 

e a sua organização, apoiam equipas de casais que se reúnem para se 
ajudarem mutuamente e para rezar. Desta forma, possibilita a estes 

casais a descoberta da espiritualidade conjugal e a progredirem nela. 

 

 O discernimento 
 

Para não deixar a vida fluir ao sabor dos acontecimentos e das 
circunstâncias e para progredir na vida espiritual, é preciso criar uma 

atitude de discernimento. A partir da própria situação do casal, do que 
se ambiciona atingir na vida em geral e na vida espiritual em particular, 

é preciso reservar um tempo para analisar os sinais e poder discernir os 
caminhos pelos quais o Espírito nos quer conduzir. E isto faz-se, 

nomeadamente, pelo exame de consciência, pela meditação, pelo 
diálogo conjugal, pela formação, aconselhamento e opiniões de outras 

pessoas capazes de nos auxiliarem nessa actividade. 

Todos os meios propostos para a EC precisam de ser cultivados e 
desenvolvidos, de preferência em casal. 

2.4  As responsabilidades da espiritualidade conjugal 

 
«Deve afirmar-se que o sacramento de matrimónio confere ao casal 

uma função na Igreja e, portanto, uma missão apostólica 
incontestável, original. Insubstituível. O casal tem um apostolado 

específico para exercer e ninguém pode substituí-lo».49 

A missão do cristão é de ser Igreja, ou seja, trabalhar na vinha do 
Senhor, ser activo na missão que nos foi confiada por Cristo Jesus. 

                                           
49 CAFFAREL, Henri. O SACERDÓCIO DO CASAL – in L’Anneau d’Or, número especial 

111-112 – Maio-Agosto 1963. 
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- Ser Igreja: quer dizer ser um povo que segue o Evangelho; 
 

- Ser Igreja: quer dizer ser um instrumento de instauração do 

Reino de Deus no meio dos homens; 
 

- Ser Igreja: quer dizer, viver a sua fé em Jesus Cristo e encarná-   

-la. 
 

A urgência do compromisso do casal no apostolado foi lembrada em 

várias ocasiões pelo magistério da Igreja. A Exortação Apostólica Christi 
Fideles Laici sobre a vocação e a missão dos leigos a Igreja e no 

mundo, afirma: 

“O casal e a família constituem o primeiro espaço para o 
compromisso social dos fiéis leigos. Trata-se de um compromisso 

que só poderá ser desempenhado adequadamente na convicção do 
valor único e insubstituível da família para o progresso da sociedade 

e da própria Igreja.”50 

A espiritualidade conjugal convida, com insistência, os casais a 
tornarem-se discípulos-missionários de Jesus Cristo, ou seja, a serem 

portadores da Boa Nova do matrimónio e da família na humanidade e 
não evangelizadores tristes e desanimados, impacientes ou 

angustiados.51 
 

Segundo o pensamento do Padre Caffarel, quatro vertentes particulares 

caracterizam esta missão dos casais cristãos: 52 
 

 

 A santificação recíproca 
 

«É uma missão, uma missão divina. Pelo sacramento de matrimónio, 
sois responsáveis pela santificação do vosso cônjuge, a exemplo de 

Cristo que se encarna e se torna responsável pela salvação da 
humanidade». 

 A procriação e a educação dos filhos 

 
«Sobre o assunto das vossas actividades procriadoras e educativas, 

convém retomar a palavra-chave - ministério. Com efeito, pela 
geração e apresentação dos vossos filhos à Igreja, para que ela 

opere a geração para a vida da graça; pela transmissão da fé 

                                           
50 JOÃO PAULO II. Exortação Apostólica Christifideles Laici, Capítulo III, nº 40. 

51 Documento de Aparecida, em conclusão da 5ª Conferência Geral do Episcopado 

Latino-americano e do Caribe. 

52 CAFFAREL, Henri. O CASAL APÓSTOLO. L’Anneau d’Or – O MATRIMÓNIO, UM 

GRANDE SACRAMENTO, número especial 111-112 – Maio-Agosto 1963. 
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àqueles a quem transmitiram a vida, vós cooperais de forma 

eminente com o crescimento intensivo e extensivo do Corpo Místico: 
este é um ministério de primeiro nível». 

 O apostolado fora do lar 

 
«O apostolado não é somente um testemunho e uma irradiação, é 

também uma tarefa. Há actividades apostólicas que marido e mulher 
podem empreender e prosseguir juntos. Algumas exigem mesmo 

que os dois se consagrem a elas: formação de noivos, acolhimento 
dos catecúmenos, apoio a jovens casais, ajuda a casais desunidos...» 

O Padre Caffarel não hesita em afirmar aos casais que o apostolado é 

uma forma eminente e insubstituível da sua missão apostólica! O 
mesmo apelo vem do Cardeal Danneels: 

«Gostaria de vos dizer o que espero das Equipas de Nossa Senhora: 

que cumpram fielmente o seu ministério de pastoral evangélica, que 
sejam, de certa forma, as mãos, os pés, a boca e a língua, o coração 

da Igreja na sua pastoral para as famílias e para os casais. 

Ora, todo o ministério, seja ele de sacerdote ou de qualquer outra 

pessoa, consiste sempre em tentar viver não para si mesmo, mas 

para os outros. Se eu sou bispo, é para os outros. Se se é padre, é 
para os outros. E se vós sois Equipas de Nossa Senhora, na pastoral 

da família e do casal, é para os outros. Como diz São Paulo: ‘Não 
vivemos para nós mesmos, vivemos para os outros’ porque Cristo 

fez o mesmo».53  

 A hospitalidade 
 

«No seio do lar, «célula de Igreja», o hóspede encontra Cristo e é 
esta a razão pela qual o exercício da hospitalidade é um verdadeiro 

apostolado, pode-se mesmo dizer que é o apostolado específico do 
casal cristão. “Quem vos recebe, a Mim recebe, e quem Me recebe, 

recebe Aquele que Me enviou.”» (Mt 10,40)54 
 

Não é este o lugar para aprofundar esta missão específica da 
hospitalidade, que deveria ser estudada nos seus aspectos concretos. 

Porque os casais cristãos e as famílias cristãs de hoje estão no âmago 
da prática do acolhimento e da hospitalidade. 

 
   “Aproveitai todas as ocasiões para serdes hospitaleiros» (Rm 12, 13).  

                                           
53 DANNEELS, Godfried Card. Discurso para as ENS, Bruxelas, Set. 1987. 

54 CAFFAREL, Henri, UMA CONFERÊNCIA. Carta Mensal das EN – Ano XV, nº 9, Junho 

1962. 
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“Podemos, portanto, afirmar que, providencialmente, o casal 
cristão é uma antecâmara no caminho para a Igreja. E ali, tal 

como as crianças, o não crente toma um primeiro contacto com 
ela, o pecador experimenta a sua misericórdia, os pobres e os 

excluídos descobrem a sua maternidade. Todos esses, que nunca 
iriam directamente ao sacerdote e aos sacramentos, são levados 

até ela com suavidade”.55 
 

 

                                           
55 CAFFAREL, Henri. O Casal Apóstolo – L’Anneau d’Or : o matrimónio, esse grande 

sacramento. Número especial, 111-112, Maio-Agosto 1963. 
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CAPÍTULO VI 
 
 
 

AS ETAPAS DA ESPIRITUALIDADE CONJUGAL 
 

Vários autores que escrevem sobre a teologia espiritual consideram que 
convém tratar a espiritualidade cristã conforme os diferentes «estados 

de vida» (sacerdotal, religioso, leigo-casado ou solteiro) e em função 
das diferentes «etapas da vida». 

 

As «fases ou etapas da vida» compreendem, segundo eles, os modos 
característicos da vida humana durante os diversos períodos do 

itinerário que vai do nascimento até a morte. Tais “modos de vida” 
são maneiras particulares de sentir, de ver e de agir no mundo.  

 
Em cada etapa, deve dar-se valor ou sentido à vida quotidiana. “A vida 

quotidiana é entendida como o “mundo”, dando a esta palavra o sentido 
do espaço em que cada pessoa se integra e observa, o tecido das 

relações com os homens e com as coisas; é o diálogo entre o indivíduo 
e a realidade que o cerca, o que ele vivencia nessa realidade e as 

transformações que nela opera.”56 
 

Assim, à luz do quotidiano, é necessário compreender a experiência 
espiritual de cada pessoa e, no caso dos leigos, depois da 

desclericalização da santidade, é necessário compreender como e em 

que circunstâncias ela pode ser alcançada. Por conseguinte, a vida 
espiritual é sempre a vida de um ser humano concreto (real), com a sua 

história, as suas capacidades, as suas limitações, e cuja formação 
depende de numerosos factores que surgem por ocasião das diversas 

fases da sua vida.  
 

Por outro lado, a EC sendo em primeiro lugar um fenómeno religioso 
que se desenvolve segundo determinados valores espirituais adoptados 

pelo casal, é bem evidente que as etapas da sua evolução 
correspondem à maneira como cada casal adoptou voluntariamente 

esses valores que o levam progressivamente para a EC. É possível 
considerar algumas abordagens da vida espiritual de acordo com o ciclo 

de vida do casal e da família cristã. 
 

 

                                           
56 RIZZI, Armido. “O homem espiritual, hoje”. In: GOFFI, Tullo & SECONDI, Bruno. 

Problemas e Perspectivas de Espiritualidade. São Paulo: Edições Loyola, 1992, p. 149 

(adaptado) 
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1. As idades da pessoa 
 

Em relação à pessoa, Jacques Gauthier57 propôs as idades psicológicas 
e espirituais da pessoa: 

 

1.  A infância e a consciência de amor. (A espiritualidade já existe na 
criança); 
 

2. A adolescência e a busca de sentido. (É na medida em que aprende 

a amar, ou seja, a relacionar-se e a dar-se, que se constitui como 
pessoa...); 

 

3. Os trinta anos e o acolhimento da vida. (Nesta idade, o homem quer 
ter tempo para aprofundar o desejo de amar, mesmo que o trabalho 

tome todo o espaço. A mulher revê as suas escolhas a respeito da 
carreira e da maternidade); 

 

4. Os quarenta anos e a crise de desejo. (É o momento para refocalizar 
a sua vida em função do desejo profundo que corresponde ao 

impulso vital do ser... Mas é preciso ainda designá-lo, abri-lo à 
vontade de Deus para si); 

 

5. Os cinquenta anos e a força de um segundo fôlego. (É a etapa que 
será a mais produtiva da existência. O homem empreende anos 

frutuosos com a segurança de um segundo fôlego e o sentimento de 
uma maior liberdade de acção. A mulher cultiva mais os seus 

talentos, exprime as suas ambições, aprofunda as suas convicções); 
 

6. Os sessenta anos e o caminho para a interioridade. (O adulto de 

idade avançada dá uma maior atenção à sua vida conjugal e 
familiar. Os cônjuges que vivem juntos há tantos anos aprenderam 

a conhecer-se, a aceitar-se, a respeitar-se. O desejo de harmonia e 
de ternura cresce com o amor); 

 

7. A velhice e a aproximação da morte. (A velhice é a idade dos 

balanços... É o tempo de fazer a integração da nossa história, 
passada, presente e futura e de abri-la à morte que se aproxima, 

sem falso pudor. Para o crente, a velhice é o tempo de esperar Deus 

como um vigia espera a aurora e aceitar que a tarefa da nossa vida 
fique inacabada). 

 
 

                                           
57 GAUTHIER, Jacques, leigo e pai de família, professor universitário e poeta é 

quebequense. Tratou das etapas da vida em dois de seus livros: “A crise dos 

quarenta” (Le Sarment-Fayard, Paris, 1999) e, mais recentemente, “Os desafios dos 

sessenta anos” (Presses de la Renaissance, Paris, 2009). O presente resumo foi feito a 

partir desta obra mais recente, no capítulo 7. 
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Há diferentes etapas que estão estreitamente ligadas às necessidades 
espirituais dos casais. Estas necessidades variam não só conforme as 

idades e as etapas da vida, mas também conforme a formação 
adquirida, o grau de conhecimentos religiosos, o grau de maturidade da 

fé, a experiência espiritual, os problemas encontrados, as questões que 
se colocam e as expectativas espirituais particulares desses casais. 

 

2. As etapas da vida do casal 
 

Diversos autores, mais ligados à área da psicologia, trataram do 
fenómeno da “conjugalidade” e das etapas da vida do casal e da família. 

O psicólogo Jean-Marc LESSARD, entre outros, consagrou uma obra a 
este tema. 

 
Ele parte da definição de casal: «Um homem e uma mulher que formam 

um projecto de vida em comum e duradouro». Tal definição distingue, 
desta forma, o «casal» de qualquer outra associação de pessoas, cujo 

objectivo não seja a vida em comum. Também é importante a duração 
do projecto. Há pessoas que formam um projecto de vida apenas para o 

prazer que, sendo de curto prazo, dificilmente pode ser chamado de 

“casal”; mas existem outros cujo projecto contempla um espaço de 
tempo relativamente longo e em que a coexistência de duas pessoas 

implica um esforço mútuo para realizar as adaptações que a efectuar e 
as modificações a introduzir. 

 
Esta dinâmica pode ser dividida em diversas etapas na vida do casal, 

que podem ser consideradas como “momentos de crescimento”, por 
analogia com o desenvolvimento do indivíduo. 

 
As etapas que este autor define são as seguintes: 

 
 O cenário original 

 
Cobre todo o período que precede o início da vida a dois. É a «matéria 

prima» a partir da qual o casal se constrói. Cada pessoa traz para o 

projecto de vida em comum a sua própria história que constitui, em 
parte, a trama de cada personalidade. As duas histórias tecidas em 

conjunto desenharão o retrato do casal. A primeira etapa consiste, 
portanto, em fazer o inventário dessa herança. 

 
 O romance 

 
Na realidade, é o primeiro período da vida a dois. Os dois parceiros 

sentem que são importantes aos olhos do seu cônjuge. Esta consciência 
constitui o pano de fundo da sua existência e é constantemente mantida  
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por manifestações evidentes de ambas as partes. É uma etapa de 
duração variável conforme os casais e pode estender-se por cerca de 

dois a sete anos. Nas condições dos casais de hoje, deverá considerar-
se como tendo início no momento em que os parceiros se começam a 

encontrar com seriedade, tendo um projecto mais ou menos explícito de 
vida em comum. 

 
 A realidade 

 
Surge quando os parceiros tomam consciência que a imagem do 

companheiro que tinham construído é diferente da que essa pessoa 
apresenta hoje. Esta etapa pode surgir também quando um ou outro 

dos dois se sente sufocado pela imagem que quis apresentar de si 

mesmo e começa a mudar, criando uma grande confusão para o outro, 
que não estava preparado para aceitar essa mudança. Caracteriza-se de 

certa forma como um «regresso à realidade». Os parceiros dão-se conta 
de que o companheiro ou a companheira de vida não é como haviam 

imaginado. Esta constatação traz primeiro uma desilusão e traduz-se 
numa série de pedidos de mudança, vãs tentativas para restabelecer a 

situação. Esta etapa ocorre depois de 2 a 7 anos de vida a dois. 
 

 A estabilidade 
 

Esta etapa constitui uma pausa ou paragem no impulso dinâmico da 
vida dos casais. Constitui um período de interiorização, um tempo de 

calmaria após a efervescência da luta pelo poder. Os parceiros 
aproveitam esta etapa para integrar na sua vida as mudanças que 

ocorreram no período precedente. Oferece, ainda, a oportunidade para 

uma interiorização benfazeja da própria pessoa e do casal.  
 

 O compromisso 
 

A etapa do compromisso é a da concretização ou da implementação das 
reflexões ou das decisões da etapa anterior. A consciencialização 

pessoal ocorrida no período de estabilidade e a aceitação ou a recusa 
pelo outro, indicaram pistas de crescimento que agora é preciso assumir 

ou recusar. É o que constitui o âmago da etapa do compromisso e, 
normalmente, ocorre por volta dos 40 anos (entre 40 e 50) ou depois 

de 15 a 20 anos de vida a dois. Diversos autores falam da etapa do 
compromisso como o intervalo do jogo da vida (‘mitan’ em francês 58 

que se pode traduzir por meia-idade). 
 

                                           
58 “Mi-temps’ ou meio tempo, é a expressão usada nos desportos para marcar o 

intervalo entre duas partes de um jogo, como de futebol, por exemplo. (N.T.) 
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 A co-criação 
 

É a etapa por excelência em que o casal se apercebe da possibilidade de 
estar ao serviço dos outros de diversas maneiras. Isto, no entanto, não 

significa de forma alguma abandonar o serviço oferecido aos outros nas 
etapas anteriores. Sublinha sobretudo o momento em que estão 

reunidas um maior número de condições para convidar o casal a 
comprometer-se no caminho do serviço à colectividade. Esta etapa 

surge entre os 45 e os 65 anos de vida dos cônjuges ou após cerca de 
20 a 25 anos de vida em comum. 

 
Estas são as seis etapas descritas por LESSARD, que conclui: «Cada 

uma dessas etapas caracteriza-se por um tipo de funcionamento 

próprio. Cada uma acontece num momento preciso da vivência do casal 
e não parece possível saltar por cima de uma etapa ou vivê-las numa 

ordem diferente daquela que descrevemos. Por outras palavras, a 
ordem de cada uma das etapas é invariável, sendo mesmo a chegada 

de cada nova etapa aproximadamente previsível por meio de alguns 
sinais. 

 
Acrescentemos por fim que cada etapa percorrida marca um passo no 

crescimento do casal. Comportamentos que pertencem a etapas 
vizinhas podem caracterizar um casal antes mesmo de escolher dar o 

passo definitivo. Assim, esta maleabilidade não restringe de forma 
rígida a caminhada, mas permite uma feliz articulação ao longo de todo 

o processo». 
 

3. Os ciclos ou etapas da vida conjugal-familiar 
 
A noção de ciclo de vida familiar foi tirada da sociologia e implica a ideia 

de que, ao longo do tempo, tanto o casal como a família passam, 
normalmente, por uma série de etapas previstas ou previsíveis, 

separadas por transições também elas previsíveis. 
 

Cada etapa fica marcada por mudanças de vários tipos: 

 
- Nos membros da família (nascimentos, falecimentos, saídas de 

casa, etc.); 
 

- Nas relações sociais; 
 

- Nos valores e crenças;  
 

- No papel dos pais; 
 

- Nas zonas geográficas ocupadas (mudança de domicílio); 
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- Nas actividades profissionais; 
 

- Na experiência espiritual. 
 

É importante compreender e analisar os ciclos de vida 

conjugais/familiares em relação à EC, pois esta está associada às 
mudanças estruturais que ocorrem na vida conjugal. 

 
Assim, o ciclo de vida familiar é o quadro fundamental do 

desenvolvimento humano, em que o ciclo de vida das pessoas está 
contido do ponto de vista ontológico. 

 
A família, como matriz da identidade de seus membros, é: 

 
- A unidade emocional desde o nascimento até à morte; 

 

- O campo operacional do processo de formação (dos valores, da 
ética, da religião, da espiritualidade, etc.); 

 

- Determinante na forma de interacção dos seus membros com o 

“mundo”; 
 

- Uma resposta às necessidades fundamentais dos seus membros. 

 
 

 

4. Características emocionais de transição da 
espiritualidade conjugal em função dos ciclos da 
vida do casal e da família cristã 

 

Deve considerar-se que as famílias e os casais crescem de muitas 
formas diferentes, pois os seus membros estão em constante evolução, 

seja biológica ou psicológica, ou ainda pelo facto de viverem evoluções 
noutros domínios (profissional, educacional, cultural, etc.). Tal 

evolução, adaptada a cada etapa do ciclo de vida, é definida ou 
determinada por valores e crenças sociais, que fornecem as normas 

segundo as quais os filhos são criados, e resulta do amadurecimento do 

casal.  
 

No Anexo II, pode ver-se um quadro de síntese onde se resume tudo o 
que acaba de ser analisado nesta secção: “As idades da vida da 

pessoa; as etapas da vida do casal; as etapas ou ciclos do casal e 
da família cristã; as características emocionais de transição em 

função das etapas; as características da espiritualidade conjuga 
tambm em função dessas etapas”. 
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Este quadro contém boas referências elaboradas a partir de estudos de 
peritos. A sua análise e utilização deverão ter em conta os casos 

particulares de cada casal e de cada família e devem ser feitas em 
atitude de discernimento, em diálogo conjugal e com bom senso. 

 
 

5. Viver a espiritualidade conjugal ao longo da vida 
conjugal 

 

O que caracteriza o sacramento de matrimónio não é a cerimónia, mas 
a vida conjugal. É, pois, um sacramento que dura não somente o tempo 

de uma liturgia, mas toda a vida. De certa forma, “pelo sacramento do 

matrimónio, a vida torna-se um sacramento”. 59 

 
Neste contexto, a EC não se resume à iniciação cristã do casal, mas 

vive-se ao longo das fases da vida conjugal, e vai-se completando ao 
longo dessa viagem com experiências de espiritualidade, as quais vão 

marcando pontos de referência de um projecto de vida no qual Deus os 
acompanha com o seu amor infinito. 

 
Esse crescimento na EC só se consegue na fé e com a ajuda do Espírito 

de Deus, que se comunica permanentemente através dos meios mais 
variados e pelos caminhos e circunstâncias mais inesperados. 

 

Esta “nova maneira de ser” na Igreja significa viver na procura da 
santidade, como exprimem as palavras do Padre Caffarel: 

 
«É bem evidente que os cristãos casados considerarão que a 

perfeição não é feita para eles se pensarem que consiste 
essencialmente nas renúncias com as quais os religiosos se 

comprometem por meio dos seus três votos. É necessário dissipar 
este equívoco muito difundido. E evidenciar que a essência da 

perfeição consiste no amor. Não num amor qualquer, mas na 
caridade pela qual o homem ama Deus por causa do seu amor 

infinito e de suas perfeições, e, por Deus, também ao próximo, 
até ao dom total de si mesmo. “A caridade é a lei na plenitude”»60 

 
 

 

                                           
59 AZEVEDO, Ester & Luiz Marcello. A Espiritualidade do Casal: temas de um retiro 

espiritual. Aparecida (SP): Editora Santuário, p. 63. 

60 CAFFAREL, Henri. Apresentação das Equipes a João XXIII, nº 4, in Jean e Annick 

Allemand, Op. Cit. P. 51. 
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Assim, o casal cristão possui o seu próprio caminho para se desenvolver 
espiritualmente, conforme o ciclo da sua vida conjugal e familiar. Por 

outras palavras, o casal tem necessidade de uma espiritualidade 
específica, a qual se deve desenvolver com o auxílio das graças 

inerentes à sua consagração pelo sacramento de matrimónio. 
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CAPÍTULO VII 
 
 

AS EQUIPAS DE NOSSA SENHORA,  

ESCOLA DE ESPIRITUALIDADE CONJUGAL 
 

 
As Equipas de Nossa Senhora, compostas por casais que têm um 

projecto comum de viverem mais concretamente o ideal cristão do seu 
baptismo e do seu matrimónio, demonstram ser “uma escola de vida 

cristã”; é um “laboratório” de espiritualidade para cristãos casados. 
 

 

1. As ENS são um carisma dado à Igreja 
 

As Equipas de Nossa Senhora estão hoje espalhadas pelo mundo inteiro 
(10.992 equipas; 122.532 membros; 70 países). Em 19 de Abril de 

1992 foram reconhecidas pelo Papa João Paulo II como uma 
“Associação de fiéis de direito privado”, no seio dos movimentos 

cristãos leigos. Através dos seus membros, dão um precioso 
testemunho no mundo e na Igreja, prestam um importante serviço 

pastoral junto aos casais e às famílias. Pode dizer-se que as ENS são 
um verdadeiro carisma concedido à Igreja por Deus. 

 
O próprio Padre Caffarel o reconhecia: 

 
«Hoje, passados 40 anos… penso: houve alguma coisa que não 

era apenas uma boa ideia; alguma coisa mais do que o simples 
entusiasmo; aquele encontro não foi um encontro fortuito; a 

Providência e o Espírito Santo ali estavam por alguma razão” .61 

 
As ENS possuem também o seu próprio carisma: a Espiritualidade 

Conjugal. O que é essencial no dom (carisma) que Deus deu às 
ENS é o de propor aos casais a EC para caminhar para a 

santidade. Tudo o resto no Movimento serve de apoio. «Portanto, 
não receio dizer: a razão de ser do Movimento, o seu objectivo, é 

levar os seus membros a conhecer a espiritualidade conjugal e a 
vivê-la».62 

 

                                           
61CAFFAREL, Henri, “O carisma Fundador”, Conferência de Chantilly, 3 de maio de 

1983. 

62 CAFFAREL, Henri, CARTA MENSAL DAS EQUIPES DE NOSSA SENHORA (França) – 

Ano XX, nº 7, Abril 1967. 
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2. As Equipas de Nossa Senhora, comunidades vivas 
de casais 

 
No documento “O que é uma Equipa de Nossa Senhora?” pode ler-se: 

“Uma Equipa de Nossa Senhora não é uma simples comunidade 
humana: reúne-se ‘em nome de Cristo’ e quer ajudar os seus membros 

a progredir no amor de Deus e no amor do próximo, a fim de melhor 
corresponder ao apelo de Cristo.”63 

 
Para o Padre Caffarel, uma equipa é uma comunidade de fé, isto é, uma 

pequena igreja sob certas condições: 
 

“Reunir-se na fé; romper com os apegos; reunir-se em nome de 

Cristo; unir-se a Cristo pelo amor fraterno; ouvir a Cristo presente 
através da Sua Palavra; responder a Cristo pela oração pessoal e 

pela oração da equipa (acção de graças, de louvor ou de 
súplica).”64 

 
Todavia, a reunião de equipa é apenas um momento forte da vida de 

equipa. Esta vida continua de forma permanente e sem limite temporal. 
É a permanência que é uma das características fundamentais de uma 

comunidade de fé: a permanência enraíza-se no dom mútuo entre os 
seus membros e é precisamente isso que a torna diferente de um 

simples “grupo” que se reúne com frequência com a intenção de atingir 
um determinado objectivo. Uma vez atingido o objectivo, o grupo deixa 

de ter sentido. 
 

A comunidade de fé também persegue um objectivo determinado. 

Contudo, dada a natureza inacessível do seu objectivo na plenitude, 
torna-se necessário prolongá-la no tempo. Tal objectivo é a santidade 

dos seus membros. Nas palavras de Bento XVI, trata-se do “esforço 
permanente que devemos realizar para modelar continuamente o nosso 

ser e a nossa vida na imagem do Filho de Deus...”65 
 

A equipa, comunidade de fé, atinge a sua plena maturidade “quando, 
impelida pelo Espírito de Cristo, envia os seus membros ao mundo para 

revelar este amor.”66 A comunidade de fé não existe sem “compaixão”  
 

                                           
63 ENS, “O que é uma Equipe de Nossa Senhora?”, setembro 1976. 

64 CAFFAREL, Henri “ECCLESIA” – Palestra para Casais de Ligação, 19-20 Janeiro 

1957; mesma palestra em São Paulo, Brasil, em Julho 1957.  

65 BENTO XVI, Audiência geral da quarta-feira 7 de setembro de 2005. 

66 ENS, “O que é uma Equipe de Nossa Senhora?”, setembro 1976 
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pelo outro, sem doação ao outro no espírito da parábola do bom 

samaritano. Perde o seu sentido se fica fechada sobre si mesma. A sua 
razão de ser está no seu compromisso com o mundo. De facto, com o 

Seu amor, Cristo deu a Sua vida pelo mundo inteiro e não apenas por 
um povo determinado. 

 
O Padre Caffarel insistiu incansavelmente neste ponto: 

 
“As Equipas não devem ser jardins de infância para adultos... Os 

seus membros devem estar sempre comprometidos em todos os 
domínios...”67 “Por que entrei para as Equipas? Para receber ou 

para dar?”68 “Não me pareceis suficientemente preocupados com 
o inventar da vossa vida de equipa...”69 

 

Os membros das Equipas de Nossa Senhora, em união com os demais 
baptizados do mundo, integram a grande comunidade de comunidades 

que é a Igreja universal. O Movimento das ENS, por sua vez, é uma 
comunidade activa de comunidades de fé no interior da Igreja, com um 

carisma próprio. Assim, os casais das Equipas, na qualidade de casais 
unidos pelo sacramento de matrimónio, são construtores da história 

sobre a base do amor visto segundo o plano de Deus. 
 

 
3. A mística das ENS 
 

« A mística é o Espírito que dá sentido a propostas concretas de 
vida, a intuição que “abre” o que está oculto ao espírito humano, 

a orientação que faz da vida uma contínua busca de comunhão 

com Deus.»70 
 

Nas ENS, a mística concretiza-se em três vertentes:  
 

- Reunidos em nome de Cristo;  
 

- A entreajuda; 
  

- O testemunho. 

 

                                           
67 CAFFAREL, Henri. « JARDIM DE INFÂNCIA PARA ADULTOS », Carta mensal (França) 

Junho 1948. 

68 CAFFAREL, Henri, ESPIRITUALIDADE QUE ACOMODA”, Carta Mensal (França) 

Dezembro 1948. 

69 CAFFAREL, Henri, “INOVAR”, Carta Mensal (França) Março 1949. 

70 GUIA DAS ENS – Março 2001, Cap. IV.3 
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É na comunidade que se reúne em nome do Senhor que, de 

preferência, o Espírito comunica. Quando Cristo apareceu aos discípulos 
após a ressurreição, as Suas palavras permitiram que eles 

compreendessem as Escrituras e conhecessem a Sua mensagem. Assim 
também, Cristo está presente nas nossas reuniões. Reunidos em Seu 

Nome, o Seu Espírito alimenta a nossa fé e a fá-la crescer. 
 

A entreajuda é um dos pilares fundamentais da mística das ENS. 
Segundo o Padre Caffarel, a entreajuda é o nome do novo mandamento 

de Cristo. É a forma concreta de o pôr em prática. Os membros das 
Equipas procuram satisfazer as quatro exigências do amor fraterno: 

dar, receber, e o que é mais difícil, pedir e saber recusar. 
A entreajuda é praticada em diversos contextos: a entreajuda conjugal, 

a entreajuda no caminho da santidade, a entreajuda na oração, a 

entreajuda para o aprofundamento da fé; a entreajuda nas diversas 
etapas do matrimónio.  

 
Finalmente, “as Equipas de Nossa Senhora estão convencidas de que 

outros casais se sentirão chamados para Cristo e para o sacramento do 
matrimónio se virem o exemplo de casais cristãos que se amam de 

verdade e se ajudam mutuamente na busca de Deus e no serviço 
prestado aos seus irmãos. 

É neste espírito que os casais que procuram dar um sentido autêntico à 
sua vida conjugal encontrarão, na fraternidade e na ajuda mútua dos 

equipistas, uma fonte importante de apoio e encorajamento.”71 
 

4. A pedagogia das ENS 
 
Há uma relação estreita entre a pedagogia das ENS e a sua 

organização, entre a EC e os progressos espirituais dos casais. Toda a 
pedagogia e a organização das ENS têm por objectivo ajudar os casais a 

construir o seu projecto de vida na EC, dando nas suas vidas um lugar 
determinante à oração, ao diálogo conjugal e à entreajuda dos cônjuges 

e da equipa. A vida de equipa requer que se tenham em conta as 
decisões pessoais e que o casal faça esforços leais de conversão à 

medida que progride no seu caminho. 

 
A iniciação à pedagogia das ENS deve ser feita pela sedução: será, 

portanto, num percurso de amor partilhado nas descobertas e nas 
experiências de vida que isto ocorre. A prática da pedagogia deve ser 

centrada na progressividade. A partilha de experiências é fundamental 
para a iniciação à vida em Cristo, na oração, no diálogo conjugal e no 

testemunho.  
 

                                           
71 Ibidem, Cap IV.3.c) 
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Os três pilares da pedagogia das ENS são: 

 
 As orientações de vida;  

 
 Os pontos concretos de esforço (PCE); 

 

  A vida de equipa, que inclui a reunião de equipa.  
 

Esta pedagogia tem como objectivo ajudar os casais a criar as três 
atitudes fundamentais: 

 
  Procura assídua da vontade de Deus; 

 

  Procura da verdade sobre si mesmo;   
 

 Experiência do encontro e da comunhão. 
 

Não se pode compreender a espiritualidade sem a oração conjugal ou 
sem a oração pessoal. Na pedagogia das Equipas, a oração está 

presente nos seus três pilares:  
 

 Nas orientações de vida, a oração é sugerida sob as formas da 
oração pessoal, da meditação, da formação, da ascese e da 

frequência dos sacramentos; 
 

 Nos seis pontos concretos de esforço, os três primeiros 

referem-se à oração; 
 

 Na reunião de equipa, depois da leitura do texto da Escritura, os 
casais rezam, dando uma resposta pessoal à Palavra de Deus e, 

em seguida, fazem uma breve oração de louvor, de súplica ou de 

acção de graças. 
 

O discernimento, que é outra vertente indispensável para qualquer 
espiritualidade bem encarnada, também está presente nos três pilares: 

nos PCE, a começar pelo diálogo conjugal - o qual é apresentado na 
pedagogia das ENS como o “dever se de sentar” - e o retiro anual; 

na reunião de equipa, os tempos do põe em comum e da refeição 
também oferecem momentos de discernimento; a entreajuda praticada 

entre os membros da equipa pode igualmente ser um grande auxílio ao 
discernimento. 

 
A sensação de progresso, que é essencial à Eepiritualidade Conjugal 

entendida como caminhada para a santidade, é dada, nos PCE, pela 
regra de vida. Esta consiste em cada um fixar para si objectivos 

concretos de progresso, que são revistos mensalmente por cada 

cônjuge, durante a reunião de equipa, no momento da “partilha”.  
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Os casais que aderem às ENS vivem numa escola de Espiritualidade 

Conjugal: escola de progresso gradual da oração, do diálogo, da 
entreajuda, do discernimento  na aplicação e encarnação dos valores 

evangélicos na sua vida pessoal, conjugal, familiar, profissional e 

pastoral. 172 

 

5. A Missão do Conselheiro Espiritual (CE) na caminhada da 

espiritualidade conjugal dos casais 
 

Para analisar o seu papel, é preciso fazer referência às funções do 

Conselheiro Espiritual numa Equipa de Nossa Senhora: 
 

- Ajudar os casais a viver integralmente o seu baptismo sendo 

consagrados pelo sacramento de matrimónio; 
 

- Revelar os dons do Espírito Santo, facilitando o discernimento 

espiritual a fim de assumir orientações de vida pertinentes, 
segundo a função específica do matrimónio; 

 

- Ser ministro da Palavra de Deus, a fim de fazer progredir a 
comunidade na fé. Dar explicações à luz do Evangelho e dar 

conselhos para bem orientar a vida da pessoa, do casal e da 
família. 

 

- Ajudar o casal a fazer da sua vida uma “eucaristia”, pela união 
ao sacrifício de Cristo ao Pai; 

 

- Ajudar a melhor compreender os temas de estudo e a adaptá-los 

à vida quotidiana; 

- Ajudar o casal a reconhecer a sua pertença a uma comunidade 

concreta e abri-lo às necessidades e à dinâmica da Igreja. 

                                           
72 “Os casais (jovens) admitem que entrar nas ENS lhes permitiu fazer progressos na 

vida. As principais referências que confirmam essa opinião podem ser resumidas como 

segue: 

 Crescimento do casal, maior disponibilidade para a prática da caridade, melhor 

tolerância, maior respeito pelos outros; mais amor, mais cuidados para com os 

outros, melhor perseverança, mais compreensão e paciência, melhor ternura e 

fé em Deus. 

 Aprende-se a superar as dificuldades, a melhorar a comunicação, a reflexão e o 

diálogo do casal que procura aprofundar a espiritualidade conjugal. 

 É ocasião de aperfeiçoamento como pessoa. 

 Descoberta com outros casais da riqueza da partilha. 

 Descoberta, na ruptura da rotina, que também há «um tempo» para o casal. 

 Descoberta de que a pedagogia das ENS é uma ferramenta para melhorar a 

comunicação: o dever de se sentar aparece como uma ferramenta muito 

prática para um exame das suas vidas. 

Sentir que as ENS são como uma grande família, ao mesmo tempo em que são fonte 

de felicidade”. (ENS – EQUIPA SATÉLITE – JOVENS CASAIS – Os jovens casais das 

ENS hoje: qual é sua realidade? – setembro 2009). 
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O CE deve, portanto, acompanhar, aconselhar e ajudar o casal a viver 
essas realidades e a crescer na sua própria espiritualidade. É chamado 

a ser verdadeiramente o pastor, o profeta e o padre, o conselheiro, o 
amigo, o companheiro espiritual. Ora, cabe especialmente a cada casal 

convidá-lo a partilhar a sua caminhada, o seu processo, e a discernir a 
direcção a seguir a fim de viver a Espiritualidade Conjugal. 

 
Foi o Papa Paulo VI que descreveu de modo admirável o papel do 

conselheiro espiritual nas ENS: 
 

“Queridos filhos, assistentes das Equipas de Nossa Senhora [...] 
Dia a dia, vós ajudai-los [aos casais] a ‘caminhar na luz” (cf. 1Jo, 

1, 7), a pensar rectamente, ou seja, a apreciar a sua conduta na 

verdade; a querer rectamente, isto é, a orientar, como homens 
responsáveis, a sua vontade para o bem; a agir rectamente, ou 

seja, a pôr progressivamente a sua vida, nos imprevistos da 
existência, em harmonia com esse ideal do Matrimónio cristão que 

procuram viver generosamente”73 
 

Sobre este discurso, o Padre Caffarel fez o seguinte comentário: 
 

“O Papa pede aos assistentes que aconselham os casais que 
compreendam isto: que respeitem a consciência dos esposos, isto 

é, que não apresentem a regra moral como uma intimação, mas, 
contudo, que não se resignem a ver os esposos pensar e querer 

erradamente, que tenham, pois, a preocupação de educar e de 
formar as consciências. Que ajudem os cristãos casados a 

compreender as regras formuladas pela Igreja: elas não são 

senão as leis de crescimento de um amor que tende a um pleno 
desenvolvimento humano e cristão”.74 

 
Aqueles que optaram por uma vida de casamento cristão, que 

aceitaram como elemento fundamental procurar uma espiritualidade 
conjugal cristã, e que encontraram nas Equipas de Nossa Senhora um 

caminho e uma metodologia adaptados às suas aspirações, têm 
também a oportunidade de encontrar sacerdotes disponíveis para os 

acompanhar nessa opção. A presença de um CE na equipa é pois um 
privilégio e implica para os casais sua atenção para com o seu CE, 

convidando-o, acarinhando-o, e integrando-o no círculo da sua 
afectividade familiar e da equipa.  

                                           
73 PAULO VI – DISCURSO ÀS EQUIPAS DE NOSSA SENHORA, Roma, 4 de maio de 

1970 in “A missão do casal cristão”, p. 99 

74 Notas do Padre Caffarel, ibidem, nota 34, página 100. 
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6. A vida do casal e a evolução da sua espiritualidade 
conjugal 

 
O Padre Caffarel interrogou-se: “As nossas Equipas são um movimento 

de iniciação à vida cristã no matrimónio ou um movimento de 
aperfeiçoamento?”... Depois acrescentou: “A minha convicção é certa, 

as nossas Equipas devem ser, ao mesmo tempo, movimento de 
iniciação e movimento de aperfeiçoamento.”  

 
Esta reflexão implica: por um lado a convicção do fundador a respeito 

da vocação do Movimento das ENS como meio ao serviço do 
aperfeiçoamento cristão dos casais por meio da Espiritualidade 

Conjugal, objectivo central do Movimento; e por outro lado, a visão 
dinâmica e progressiva da Espiritualidade Conjugal, com um ponto de 

partida, um caminho e  um objectivo. 
 

 A pedagogia das ENS é feita para ajudar os casais a iniciar-se na vida 
cristã e a progredir na espiritualidade conjugal. Isto não se adquire de 

forma espontânea; a adesão à escola de EC das ENS requer, da parte 

do marido e da mulher, que realizem um esforço de vontade e que 
adoptem uma atitude de entreajuda amorosa para empreender um 

processo evolutivo e contínuo. Isto significa que pode haver várias fases 
na evolução da espiritualidade do casal (é o que abordámos no capítulo 

anterior), fases ligadas não apenas à idade das pessoas e aos anos de 
casamento, mas também aos ciclos ou etapas da vida do casal e ainda 

ao estado de evolução espiritual de cada um. O que quer certamente 
dizer que mesmo as fases da Espiritualidade Conjugal seguem em 

termos gerais as etapas da vida; no entanto, a espiritualidade da 
pessoa ou do casal pode sempre progredir independentemente dessas 

fases, ao tentar chegar a estados superiores da sua adesão a Cristo. 
 

Cada tipo de espiritualidade possui a sua pedagogia própria. A 
espiritualidade das ENS propõe uma pedagogia particular e original a 

casais cristãos casados. Articula-se, num primeiro momento, sobre a 

descoberta progressiva, em equipa, dos extraordinários recursos 
positivos que o casamento cristão oferece. Num segundo momento, 

graças à prática da oração, à partilha da Palavra, graças também aos 
esforços feitos em liberdade com uma vontade de encontro, de 

entreajuda e de comunhão, permite que todos os casais da equipa 
progridam concretamente em direcção a uma felicidade mais 

verdadeira, mais profunda e mais comunicativa. Toda esta aquisição 
leva ao compromisso destes casais na “massa” da Igreja e do mundo, 

como um fermento novo que regenera o pão de hoje e pode voltar a 
dar esperança aos que têm feridas no casal e na família. 
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O Movimento das ENS oferece ao casal um espaço privilegiado para 

caminhar na EC, acrescentando, ao mesmo tempo, um elemento 
fundamental: a entreajuda praticada com um conjunto de casais que 

têm o mesmo ideal – caminhar para a santidade. Estes casais são 
acompanhados por um sacerdote que os ajuda como conselheiro 

espiritual. 
 

 
7. A imagem das Equipas de Nossa Senhora hoje 
 

No contexto actual, os casais das ENS experimentam em cada dia a 
fragilidade da sua boa vontade, pois sofrem o isolamento numa 

sociedade que se tornou cada vez mais pluralista e, por vezes, até 

mesmo hostil a qualquer forma de espiritualidade. 
 

Os casais que querem construir o projecto de viver mais concretamente 
o ideal cristão do seu baptismo e do seu matrimónio, sentem 

profundamente em si mesmos a necessidade, e também como que um 
apelo, de reagir face ao vazio actual provocado pelo individualismo e 

relativismo ambiente. 
 

Os que se integram nas ENS, pretendem formar equipa com outros 
casais que partilham a sua análise e têm o mesmo desejo de viver esse 

ideal. Decidem reunir-se uma vez por mês, em nome de Cristo 
Ressuscitado, se possível com um padre que os ajude a reflectir, a fazer 

as escolhas certas e a comprometer-se a seguir esse Jesus 
Ressuscitado. Descobrem progressivamente que a equipa é um lugar 

privilegiado, onde cada um pode ser reconhecido na sua singularidade e 

diversidade, quaisquer que sejam a idade, o sexo, a educação, o 
carácter, as fraquezas, os conhecimentos, o meio social e a 

nacionalidade de cada um. 
 

Estes casais aprendem a rezar uns com os outros e uns pelos outros. 
Fazem a experiência do poder e da eficácia da entreajuda fraternal, 

quando, juntos, rezam, aprofundam os seus conhecimentos religiosos, 
partilham as suas alegrias, as suas preocupações e as suas aflições, os 

seus projectos e a sua vontade de construir os seus progressos, 
humano e espiritual. 

 
Graças a esta extraordinária experiência, tendem a doscobrir, 

gradualmente, que são amados de modo particular por Cristo e pelo 
Pai; a sentirem-se chamados a amar cada vez mais; a procurar fazer do 

Evangelho a regra da sua vida de casal, da sua vida de família, da sua 

vida social e profissional. Com a ajuda dos outros casais da equipa, 
comprometem-se a progredir juntos em direcção a este ideal de vida. 

Convictos das graças que receberam, sentem o apelo a 
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comprometerem-se pessoalmente ou em casal em apostolados 

concretos que lhes permitem realizar a sua missão de cristãos. 
 

Procurando permanecer fiéis a este ideal, os casais das ENS adoptam 
uma pedagogia particular. “Obrigam-se com toda liberdade” a fazer 

um esforço especial em relação a alguns pontos concretos de esforço 
que lhes foram propostos: frequência regular do Evangelho, oração 

quotidiana, oração conjugal e, se possível, familiar, diálogo conjugal 
(dever de se sentar mensal), retiro anual  (de preferência em conjunto), 

de fixar uma regra de vida. 
 

Os casais comprometem-se, num primeiro momento, a experimentar e 
depois a viver, da forma mais leal possível, a vida de equipa e, 

portanto, a partilhar a própria vida do movimento que, por sua vez, é 

uma equipa de Equipas que vivem em comunhão. 
 

Mas o que estes cristãos casados recebem não é para ser guardado 
para si próprios mas sim para o dar aos outros. É por isso que eles, 

além de praticar entre si a entreajuda material e espiritual, sentem a 
necessidade e a motivação para procurar também praticar a 

hospitalidade acolhedora e generosa para com todos os que sofrem e 
que conhecem dificuldades no seu amor, e também aspiram a uma 

verdadeira vida ao ser reconhecidos como filhos de um mesmo Pai. 
 

No lugar onde estejam e quando possam, devem assim exercer um 
verdadeiro ministério na pastoral do casal e da família. Respondem, 

deste modo, aos apelos do Papa, dos seus bispos e dos seus padres. 
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CONCLUSÕES 
 

O presente trabalho exigiu de nós muita energia e muita pesquisa. Não 

constitui, de forma alguma, um “tratado completo” sobre o assunto. 
Talvez contribua para desbravar o terreno, trazendo alguns elementos 

de reflexão. Mas estes merecerão ser aprofundados e, sobretudo, 
clarificados e enriquecidos.  

Contudo, estes são os temas que acreditamos que devem estar bem 

presentes ou que deveriam ser tratados com maior profundidade, pois 
têm uma grande importância para a Espiritualidade Conjugal no futuro. 

 O contexto sociocultural e religioso 

O mundo em que nos encontramos hoje está em plena ebulição. O 

nosso contexto de vida social, económica e religiosa está 
completamente abalado. Esta revolução está longe de estar terminada! 

Não há ninguém hoje que seja capaz de oferecer novos pontos de 
referência que sejam críveis para os jovens casais de amanhã. É por 

isso que deve ser realizado um grande esforço para que cada um de 
nós, o casal aequipa e o nosso Movimento se possam adaptar às novass 

necessidades e às novas gerações, em intima integração na Igreja. 

 O ser humano 

Apesar de ser uma doutrina que foi deixada explícita durante o Concílio 
Vaticano II e que foi recentemente ratificada pelo Papa Bento XVI na 

Encíclica “Deus é Amor”, é necessário reforçar o conceito segundo o 
qual o ser humano não é mais alma do que corpo. O ser humano é uma 

unidade de corpo e alma. Este princípio antropológico é fundamental 
para que os conceitos de “espiritualidade” e de “espiritualidade 

conjugal” sejam compreendidos na sua plena dimensão. 

 A Teologia do Corpo de João Paulo II 

Acreditamos que o estudo aprofundado dessas catequeses do Papa 
trará desdobramentos e actualizações determinantes, tanto para a 

teologia espiritual como para a vivência da EC. 

Tendo em consideração que existem pessoas que estão a estudar este 
tema, o Movimento poderia, de forma útil, organizar palestras em 

diferentes locais que fossem dadas por esses peritos, para divulgar e 
difundir estes conceitos e assim fomentar o seu aprofundamento. Isto 

permitiria que actualizássemos os nossos conhecimentos sobre o que 

acreditamos ser uma inovação da teologia. 
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 O sacramento do matrimónio 

O sacramento do matrimónio é vivido na fé ao longo da vida do casal e 

é o fundamento da espiritualidade conjugal. É com esta convicção que 
as ENS colocam o sacramento do matrimónio na base da espiritualidade 

conjugal. 

Existe hoje certa tendência para diminuir a importância do sacramento 
ou simplesmente para o relativizar. As ENS devem fazer um esforço 

para aprofundar na doutrina, a fé e as graças particulares do 
sacramento para que a Igreja de hoje e, em particular, os membros das 

Equipas, possam melhor conhecer e melhor vivenciar esta grande 
riqueza. 

 A Conjugalidade 

O facto de viver em casal marca a vida das pessoas: comportamentos, 

decisões, escolhas, prioridades, tempo, espiritualidade, etc. Para bem 
viver essa nova situação em plenitude e ao longo do tempo, é 

necessária uma adaptação que não deveria ser deixada ao acaso, mas 
ser bem estudada, reflectida e adaptada. 

Claro que este assunto requer um estudo teórico, mas deve também ser 

enriquecido por testemunhos, exemplos práticos e partilha de 
experiências. Para estes testemunhos de vida concreta, os casais das 

Equipas podem dar uma importante colaboração para o seu estudo e 
aprofundamento. 

 Teologia Espiritual e Espiritualidade 

A diferença entre teologia espiritual e espiritualidade parece-nos 

importante. A primeira é uma disciplina científica e a segunda 
representa um meio prático para a vivência da vida cristã, ou seja, uma 

vida no Espírito, segundo as práticas de vida de Jesus Cristo. É neste 
último contexto que a espiritualidade conjugal é divulgada e vivenciada 

nas Equipas de Nossa Senhora. 

 A Espiritualidade 

Pessoas de outras culturas e de outras religiões e mesmo pessoas sem 

religião podem ter uma espiritualidade que lhes permita ancorar e 
adaptar as suas vidas a uma ideia ou a uma crença sobrenatural. 

Constatamos que, no cristianismo, a vida espiritual tem a sua origem na 
fé na pessoa de Jesus. Aderir à sua Palavra representa a entrada de 

Deus na vida do ser humano, não como uma ideia, mas como a 
presença de uma pessoa viva. 
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 A Espiritualidade Conjugal 

Ao reagir a apreciações que criticavam as ENS como “grupos de 
espiritualidade” e, portanto, como grupos um tanto fechados sobre uma 

mística desencarnada, o Padre Caffarel, num editorial de Junho de 
1950, afirmou claramente que o termo “espiritualidade” provocava 

muitos problemas. Dirigindo-se aos equipistas, declarou: “Como 
eliminar os equívocos? Não há dúvida que deve ficar claro o que 

significa a palavra espiritualidade”.  

É verdade que não devemos deixar nenhum equívoco a respeito do seu 
sentido, principalmente quando se trata de espiritualidade conjugal, que 

representa o cerne de nossa pertença ao Movimento das Equipas de 
Nossa Senhora. Talvez tenha sido a espiritualidade conjugal o que 

sobretudo atraiu os casais para o Movimento, pois era seu desejo 
crescer na espiritualidade cristã enquanto casal que recebeu o 

sacramento do matrimónio.  

Foi o mesmo Padre Caffarel que definiu a espiritualidade conjugal como 
sendo “a arte de viver no matrimónio o ideal evangélico que Cristo 

propõe a todos os seus discípulos.” 

A partir de tudo o que ficou exposto nos capítulos III e V, pode 
constatar-se o vínculo estreito que existe entre o sacramento de 

matrimónio e a espiritualidade conjugal que está no cerne do carisma 
do Movimento. Os esposos vivem na fé a aliança de Cristo com o casal 

e, a partir dessa realidade sobrenatural, recebem as graças próprias do 
sacramento para desenvolver a sua espiritualidade conjugal. 

Este vínculo (mistério, diria São Paulo) deve ser explicado, ensinado, 

mas sobretudo vivenciado pelos equipistas. Os retiros espirituais 
constituem momentos privilegiados para melhor tomar consciência, 

compreender e ser encorajado neste processo. Parece-nos importante 
desenvolver um esquema de retiro espiritual com um conteúdo 

adaptado a este objectivo. 

 

 A hospitalidade 

É um pilar fundamental de uma verdadeira EC e que mereceria ser 
bastante mais desenvolvido. Acreditamos que num mundo tão cheio de 

mensagens por todo o lado e a toda a hora, onde as pessoas vivem a 
um ritmo alucinante, o apostolado mais eficaz é o do exemplo e do 

acolhimento desinteressado, em que as pessoas podem partilhar os 
seus bens, as suas atitudes, os seus estilos de vida, em suma, os seus 

valores. 
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Os membros das ENS devem prestar muita atenção aos apelos dos 

últimos Papas sobre a necessidade de acolher “no seio da pequena 

igreja” aqueles que mais precisam da misericórdia de Deus. É um 
apostolado do casal, para quem a formação dos noivos, a ajuda aos 

jovens casais, o auxílio aos casais em perigo, a ajuda às pessoas 
separadas, divorciadas e divorciadas recasadas, constituem campos de 

acção privilegiados. “Oxalá elas encontrem ao longo do seu caminho 
testemunhas da ternura e da misericórdia de Deus!”75 

 As etapas da espiritualidade conjugal 

Ao falar das etapas da espiritualidade conjugal, não fazemos referência 

à cronologia mas aos momentos da existência. Isto significa que não é 
possível estabelecer etapas precisas ou melhor, lineares, da evolução da 

EC. Apesar de a “espiritualidade conjugal” estar em estreita relação com 
o que chamamos as “etapas da vida”, é evidente que as etapas da sua 

evolução correspondem à forma como cada casal aceitou 
voluntariamente esses valores e adoptou os diversos meios que o levam 

progressivamente para a EC. 

Há hoje três idades que parecem reclamar de nós uma ajuda muito 
especial. 

Primeiro, os casais jovens que vivem actualmente num mundo sem 

pontos de referência, ou melhor, que modificou os seus pontos de 
referência. De facto, a humanidade confronta-se nos nossos dias com 

questões delicadas que antes não eram levantadas, mas que se 
mostram hoje capitais para o seu futuro. Estes jovens têm uma 

formação religiosa e um conhecimento do Evangelho com muitas 
lacunas. Quais são as suas questões, os seus problemas, as suas 

ambições?76 

E, ao mesmo tempo, quais são as questões, os problemas e as 
ambições dos responsáveis da Igreja, das ENS e de todos os que 

desejam comunicar a esses jovens a Boa Nova do Evangelho e do 
matrimónio? 

Segundo, os casais que chegam à idade da reforma. São hoje muito 

numerosos. Muitos adquiriram a capacidade de gerir o seu tempo e 
também uma experiência que poderia ser muito útil. Não se poderia 

pedir-lhes para estarem mais presentes e serem mais criativos, 
colaborando activamente com a pastoral do casal e da família? 

                                           
75 JOÃO PAULO II, Discurso às ENS, Roma, 20 de Janeiro 2003. 

76 O belíssimo trabalho da Equipe Satélite sobre os jovens casais de hoje pode guiar-

nos e ajudar-nos!  
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Terceiro, os casais que estão próximos da contemplação de Deus. Eles 
têm tanto para nos dizer! Como adaptar a espiritualidade e as 

actividades do Movimento às suas necessidades? 

Apenas afloramos aqui o assunto, mas cremos que haveria muitas 
iniciativas a criar nestas três direcções. 

 

 O Movimento das ENS – Escola de espiritualidade 
conjugal 

 

Neste trabalho, pretendemos mostrar de que forma o Movimento e a 
sua pedagogia podem ser considerados como uma verdadeira escola de 

espiritualidade conjugal. Acreditamos que agora, ainda mais do que 
antes, é indispensável manter um rosto atraente para o Movimento e 

para a sua pedagogia. 

A genialidade do Padre Caffarel, com as primeiras Equipas, consistiu em 
criar uma dinâmica comum de descoberta; levar a percepcionar e 

depois a compreender as riquezas do matrimónio, não as impondo nem 
as ensinando, mas descobrindo-as juntos, dia a dia, nas simples 

realidades da vida desses casais e da sua vida familiar. Estas realidades 
podem ser iluminadas pelo contacto diário com o Evangelho e também 

partilhadas no diálogo conjugal e na entreajuda humana e espiritual 
com os outros casais da equipa. O motor desta descoberta progressiva 

está no domínio da sedução e, de modo algum, no da obrigação. É esta 
sedução que impele os casais a não permanecerem confinados a uma 

fase de iniciação para os valores espirituais e, portanto, a entrarem na 
lógica evolutiva de uma espiritualidade conjugal. Essa caminhada não 

segue uma linha recta em que as fases seriam determinadas ou mesmo 

predeterminadas. Esta caminhada faz-se na total liberdade dos nossos 
erros e do perdão de um Pai que nos levanta sem cessar, nos põe de pé 

e nos leva a agir como o seu Filho. 

Tal caminho de progresso é sem dúvida exigente, sem concessões para 

a “facilitismo” e para o “relativismo”. No entanto, não é a exigência de 

uma regra que seduz, é o amor dos cônjuges que os leva a progredir 
nos passos de Cristo! É porque amamos que nos tornamos exigentes 

connosco mesmos quando nos doamos ao outro!  

É por tudo isso que: “ninguém é obrigado a ingressar nas Equipas ou a 

nelas permanecer. Quem delas fizer parte, porém, deve com lealdade 

fazê-lo francamente”                                                                      

                                                                      (Carta das ENS, 1947) 
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Não podemos encerrar o nosso trabalho sem uma acção de graças que 
vem do fundo do coração para o Senhor e para Nossa Senhora, a 

Virgem Maria, que tanto nos assistiram durante todo o tempo. 

Estabelecer a ligação entre os diferentes pontos de vista, por vezes até 
opostos, não teria sido possível sem o auxílio do Espírito Santo. 

Vivemos juntos, sem dúvida, um autêntico exercício de colegialidade 
que enriqueceu cada um de nós e que nos fez crescer na compreensão 

da espiritualidade conjugal. Oxalá que o Senhor permita que este 
simples trabalho contribua também para uma melhor compreensão e 

uma melhor prática da espiritualidade conjugal no seio das Equipas de 
Nossa Senhora. 
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hoje na Igreja e no mundo, Julho 2001. 
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ANEXO I 

 

CONTEXTO SOCIOCULTURAL E RELIGIOSO –  

 

QUADRO COMPARATIVO - 
 

CRITÉRIOS ÉPOCA DO PE. CAFFAREL ÉPOCA ACTUAL 

SOCIEDADE 

A autoridade e o papel das grandes instituições 
são determinantes na vida das pessoas e a sua 

influência não é contestada. 

Queda da credibilidade das grandes instituições (tanto 
políticas como religiosas e financeiras). Contestação 

frequente. 

Predominância da influência dos Estados. 
Desconfiança em relação ao estrangeiro, cujo 

contacto não é visto como recomendável. Início 
da informática. 

Globalização da economia, da cultura e das comunicações 
e dominada pelo poder do dinheiro. Tendência para as 

uniões económicas e políticas. A Internet generaliza-se 
com liberdade de acesso à comunicação. 

A partir de 1970 entra-se na sociedade do 

consumo 

Tudo passa a centrar-se sobre o lucro pessoal, sobre o 

consumo e sobre o “tudo, já!” 

A religião católica desempenha ainda um papel 
importante na estrutura e na vida do Estado. 

Separação cada vez mais definida entre Estado e religião. 
A laicidade passa a ser a regra na estrutura e na vida do 

Estado. Tendência para se colocar a religião católica ao 

mesmo nível das outras grandes religiões. 
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CRITÉRIOS ÉPOCA DO PE. CAFFAREL ÉPOCA ACTUAL 

Os progressos da ciência são reais, mas ainda 

bastante limitados. Vulgarização ainda 
hesitante. 

Desenvolvimento exponencial dos conhecimentos e das 

aplicações científicas em todos os domínios (Química, 
física, biologia, medicina, matemática…) com vulgarização 

imediata. Aparecimento de novos problemas relacionados 
com a bioética.  

Ninguém pode prever hoje qual será o tecido quotidiano 

da nossa vida de amanhã. Deixámos o mundo da 
futurologia. 

Há ainda bastante trabalho disponível. Período 

de pleno emprego. Pouco desemprego. 
Importação de mão de obra estrangeira. 

Equilíbrio entre os tempos de 

trabalho/descanso/família. 

  

Por causa da globalização, deslocalização das empresas 

industriais. Perdas de emprego bastante numerosas. Forte 
crescimento do desemprego. Pressão cada vez maior 

sobre os trabalhadores. Desumanização das relações entre 

as pessoas. Fim do equilíbrio trabalho/descanso/família. 

Deterioração do meio ambiente. Aparecimento 

de diversos movimentos e partidos ecológicos 

Consciencialização bastante forte da urgência do respeito 

pelo meio ambiente, do regresso a uma vida mais 
saudável. 

Os jovens respeitam a autoridade e submetem-
se aos professores. 

A partir de Maio 1968, os jovens reclamam mais 
sinceridade nas relações interpessoais 

As drogas têm pouca presença Uso frequente de drogas pelos jovens 
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CRITÉRIOS ÉPOCA DO PE. CAFFAREL ÉPOCA ACTUAL 

CULTURA 

As diferentes culturas raramente ultrapassam 

os limites geográficos dos Estados. 

As culturas estrangeiras são enaltecidas. A emigração 

provocou uma grande diversidade de populações de 
origem estrangeira que trouxeram numerosas novas 

crenças. Crescimento das seitas. 

A comunicação entre as pessoas faz-se 
basicamente por meio da imprensa de opinião. 

A comunicação entre as pessoas faz-se pela rádio e pela 
televisão. 

A escala dos valores de base e das verdades 

objectivas ainda é aceite. 

Perda de pontos de referência sólidos dos valores, 

provocando muita confusão em muitas pessoas. 

O sentido do dever é uma das regras básicas 

da vida em comum. A exigência de rectidão do 
comportamento e o sentido do esforço são 

virtudes recomendadas. 

Culto omnipresente e exacerbado do individualismo. 

Há ainda muita ignorância a respeito da 
sexualidade humana, sendo um tema ainda 

tabu. A revolução sexual dos anos 60 
generaliza-se. 

Assiste-se a uma dissociação entre o ato sexual e a 
procriação. A fidelidade conjugal é relativizada. Grande 

aumento do número de divórcios (um em cada dois 
casamentos nas grandes cidades). 
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CRITÉRIOS ÉPOCA DO PE. CAFFAREL ÉPOCA ACTUAL 

A castidade e o pudor ainda são considerados 

virtudes, mas a educação passa a ser cada vez 
mais voltada para a contracepção perante o 

frequente fracasso do controle da fecundidade. 
A educação sexual ainda é transmitida pelos 

pais, mas cada vez menos. Início da iniciação 
sexual nas escolas. Rápido crescimento da 

contracepção. 

Exaltação e crescimento da homossexualidade. 

 

 

 

 

 

 

FAMÍLIA 

 

 

 

Os anos do pós-guerra provocaram um forte 

crescimento dos casamentos, com um 
rejuvenescimento importante da idade dos 

cônjuges. Baby-boom. O casamento é desejado 
pelos próprios jovens e cada vez menos 

“arranjado” pelos pais. 

Importante queda do número de casamentos. Os esposos 

casam-se cada vez mais tarde. Grande diminuição do 
número de filhos. (Insuficiente para a renovação da 

população)  

Um tempo de noivado bastante longo precedia 
a cerimónia de união dos esposos. A 

preparação para o casamento é rara e 
convencional.  

Início dos Centros de Preparação para o Casamento. A 
cerimónia do matrimónio é cada vez mais bem preparada 

pelos próprios jovens. Mas a coabitação passou 
praticamente a substituir o tempo de noivado. 

O casal passava a existir oficialmente a partir 

da celebração do casamento. O casamento era 
um compromisso para toda a vida, tanto do 

ponto de vista civil como religioso. 

O casamento já não é a origem do casal e da família. A 

instituição do casamento e o papel da família são 
frequentemente desacreditados. Os casais fazem-se e 

desfazem-se por vez com frequência, a um ritmo cada vez 

mais acelerado. 
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CRITÉRIOS ÉPOCA DO PE. CAFFAREL ÉPOCA ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FAMÍLIA 

Até os anos 70, só existia uma maneira de 

fundar uma família: o casamento de um 
homem e de uma mulher. Outrora, o 

casamento abria às mulheres a porta da 
sexualidade, do trabalho assalariado e da 

habitação independente. Permitia-lhes iniciar 
uma vida. 

A possibilidade de as mulheres terem um salário fez surgir 

uma contradição entre o seu desejo de autonomia pessoal, 
a abertura para o exterior e o casamento tal como se 

apresentava tradicionalmente. 

A educação dos filhos é conduzida pelo pai e 
pela mãe. 

Os pais, por causa do trabalho de ambos e da sobrecarga 
imposta pelo empregador, já não têm tempo para 

assegurar a educação dos filhos, que fica cada vez mais a 
cargo da escola. 

No lar a mulher permanece económica e 

legalmente dependente do seu marido. 

Hoje a mulher é capaz de gerir a sua fecundidade. Em 

geral, este facto leva à liberalização dos costumes, 
particularmente por causa dos novos conceitos a respeito 

da virgindade das raparigas e da sexualidade dos jovens. 
A mulher trabalha e, portanto, adquiriu a sua 

independência económica. As despesas do lar são agora 
assumidas a dois. 

O matrimónio já não é considerado um 

sacramento de segunda categoria. 

Grande número de documentos doutrinários sobre a 

riqueza do matrimónio (encíclicas, documentos de 
conferências episcopais, pesquisas sobre a sexualidade do 

casal, documentos de leigos, etc.) 
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CRITÉRIOS ÉPOCA DO PE. CAFFAREL ÉPOCA ACTUAL 

Elaboração de uma espiritualidade conjugal. As 

ENS desenvolvem-se no mundo inteiro. Têm 
uma grande influência no Concílio no que 

respeita ao apostolado dos leigos. 

As ENS continuam a crescer e insistem cada vez mais na 

sua missão na Igreja e no mundo.  

Ecumenismo pouco activo. Grande 
desconfiança em relação às outras religiões. 

O ecumenismo entre religiões cristãs torna-se mais activo. 
Há também mais contactos bilaterais com as outras 

religiões. 

IGREJA 

Nessa época, nasce-se cristão. Todas as 

grandes etapas da vida, do nascimento até a 
morte, desenrolam-se num ambiente religioso 

bem enquadrado e bem estruturado. 

A sociedade desclericaliza-se cada vez mais e exige mais 

convicção do cristão. Torna-se cristão por decisão. Já não 
se é “cristão de nascença”. 

A autoridade religiosa impregna a sociedade 
civil. 

A hierarquia domina toda a cristandade e 

possui grande autoridade. Há ainda pouca 
partilha e corresponsabilidade, de comunhão e 

de colegialidade entre o mundo consagrado e o 
mundo laico. Grande importância das paróquias 

que administram todas as actividades 
religiosas. 

O número de padres e de religiosos é ainda 

elevado. 

A sociedade civil torna-se cada vez mais laica. 

O Concílio deu um grande impulso de libertação, apesar da 
limitação que alguns tentam impor à abertura. Cardeais e 

bispos e numerosos padres reclamam uma Igreja menos 
triunfalista, que dê mais responsabilidades aos leigos, fale 

menos de pecado e se volte prioritariamente para os mais 
pobres. Numerosos cristãos de base insurgem-se contra 

certas tendências integristas. 
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CRITÉRIOS ÉPOCA DO PE. CAFFAREL ÉPOCA ACTUAL 

O número de vocações começa a baixar, mas 

ainda é considerável. 

A prática dos sacramentos ainda é elevada. 
Mas a prática religiosa é por vezes bastante 

superficial. 

A acentuada queda das vocações e o envelhecimento dos 

padres provocam muitos problemas na administração da 
Igreja. Diminui a influência das paróquias. 

Em vários países da Europa e da América a credibilidade 

da Instituição é atingida pelos casos de pedofilia 
descobertos entre os pastores. 

Muitos jovens reagem ao individualismo omnipresente. 

Empenham-se contra a injustiça e querem retomar o 
verdadeiro amor. Aspiram viver numa Igreja aberta para 

levar Esperança a um mundo onde é cada vez mais difícil 
viver. 

Apologia do voluntariado entre os cristãos de 

base, mas um voluntariado bem dirigido pelo 
clero (Acção Católica). 

Aparecimento de diversos movimentos de 

espiritualidade. 

Nascem e crescem numerosos movimentos de 

espiritualidade de leigos. O Magistério tomou consciência 
da importância do casal e da família para a construção do 

mundo de amanhã. Reconhece também o aparecimento de 
novos carismas entre os leigos como manifestação da 

presença do Espírito Santo e como uma possibilidade de 

novos apostolados no mundo de hoje. 

Redescobre-se a missão de todo o baptizado: não se é 

cristão para si mesmo, mas para os outros. 
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ANEXO II 

AS IDADES DA VIDA DA PESSOA, AS ETAPAS DA VIDA DO CASAL, AS ETAPAS OU CICLOS 
DO CASAL E DA FAMÍLIA CRISTÃ  

 

- QUADRO SÍNTESE - 
 

Idades da vida da 
pessoa 

Etapas na vida 
do casal 

Etapas ou 

ciclos de vida 
do casal e da 

família cristã 

Características emocionais de 
transição 

Características da espiritualidade 
conjugal 

1) A infância e a 
consciência de 

amor 

1) O cenário 

original 

 

  A espiritualidade já existe na 
criança. Sem dúvida, não é a 

expressão de uma fé explícita, 
mas emerge da maneira de ser 

das próprias crianças, a qual é ao 
mesmo tempo sensível, relacional 

e existencial. 
 

2) A adolescência e 

a busca de 
sentido (hoje a 

passagem à 
idade adulta 

ocorre mais 
tarde, em 

meados dos 20 
anos) 

   - A adolescência por natureza é 

sinónima de revolta. 

- Do ponto de vista da 

espiritualidade, o adolescente 

revolta-se também contra Deus.  

- Evita as práticas religiosas e a 

vida sacramental. 

- Vive, todavia, uma fé pessoal. 
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Idades da vida da 
pessoa 

Etapas na vida 
do casal 

Etapas ou 

ciclos de vida 
do casal e da 

família cristã 

Características emocionais de 
transição 

Características da espiritualidade 
conjugal 

A partir dos 25 
anos 

2) O romance, o 
primeiro 

período da vida 
a dois. (2 a 7 

anos) 

3) A realidade 
(a partir dos 7 

anos). 

1) Início da 
união conjugal 

e da família  

- Aceitação conjunta das 
responsabilidades emocionais 

e financeiras.  

- Criação de uma célula de 

comunicação 

- Fortalecimento das relações 

- Conhecimento recíproco 

- Aprendizagem da partilha com 
o outro 

- Reduzida à prática da missa 
dominical. 

- Frequência limitada aos 

sacramentos (comunhão e 
penitência). 

- Religiosidade individualista 

- O projecto da vida conjugal 

ainda é confuso, sem definições 
estratégicas. 

 

3) Os 30 anos e o 

acolhimento da 
vida 

4) A esta-

bilidade 

2) A família 

com filhos 
pequenos 

(lactantes, 

crianças em 
idade pré-

escolar); 

 

- Novas responsabilidades e um 

novo sistema de vida em 
função das crianças 

- Aprendizagem para se ser pai 

e mãe 

- Preocupação de trabalhar mais 

para obter recursos 

financeiros necessários para a 
nova dimensão da família.  

- Inquietações a respeito do 

futuro (criar uma carreira mais 
sólida) 

- Início de uma maior preocupação 

com o conhecimento dos 
sacramentos de iniciação da vida 

cristã. 

- Os filhos são levados à missa ao 
domingo. 

- Os cônjuges contam histórias 

bíblicas às crianças. 

- Início de uma fase de oração 

com os filhos (principalmente à 

noite). 
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Idades da vida da 
pessoa 

Etapas na vida 
do casal 

Etapas ou 

ciclos de vida 
do casal e da 

família cristã 

Características emocionais de 
transição 

Características da espiritualidade 
conjugal 

4) Os 40 anos e a 
crise do desejo 

5) O 
compromisso 

(entre os 40 e 
os 50 anos) 

3) A família 
com filhos em 

idade escolar 
(dos 7 aos 15 

anos); 

- Procura de empregos mais 
permanentes 

- A necessidade de 

aperfeiçoamento ou de 
especialização profissional  

- Procura de uma casa maior e 

mais confortável 

- A expansão das relações com 

pais/famílias dos colegas de 

turma 

- Celebração das festas com a 

família (aniversários, Natal, 

etc.) 

- Do ponto de vista da fé, é o 
próprio Deus que trabalha e que 

procura sensibilizar o coração 
humano para o libertar das suas 

ilusões e para o abrir a um novo 

encontro com o seu mistério. Os 
quarentões desviam então para 

um caminho de renascimento. 

- O casal começa a sentir uma 

necessidade de preencher um 

certo “vazio espiritual”. 

- O casal quer aprender mais a 

respeito dos sacramentos de 
iniciação à vida cristã. 

- O casal pensa em participar 

numa espécie de “reunião de 
casais”. 

- Crescimento da religiosidade do 

casal (deixa de ser tão 
individualista). 
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Idades da vida da 
pessoa 

Etapas na vida 
do casal 

Etapas ou 

ciclos de vida 
do casal e da 

família cristã 

Características emocionais de 
transição 

Características da espiritualidade 
conjugal 

5) Os 50 anos e a 
força de um 

segundo fôlego 

 4º) A família 
com jovens e 

adolescentes 
(de 17a29 

anos) 

- Os filhos estabelecem 
objectivos para a vida  

- Os filhos estabelecem a sua 

própria identidade 

- Fase de entrada na 

universidade e no mercado de 

trabalho. 

- Alargamento do círculo de 

relações em função dos 

amigos dos filhos 

- Crise com os filhos devido ao 

estabelecimento de “limites” e 

ao sistema de autoridade 
(para conter os filhos) 

- Os filhos trazem novos valores 

para a família 

- Aparecimento das satisfações 

e insatisfações pessoais, 
profissionais e conjugais 

- Entregam-se com confiança à 
misericórdia do Deus de amor. 

Alegram-se em poder transmitir 
o que ajuda os outros a crescer. 

- O casal dá-se conta de que não 

pode ser uma simples relação de 
duas pessoas (é preciso reforçar 

a união do casal).  

- Necessidade do casal de 

estabelecer outras relações (que 

tenham um vínculo espiritual). 

- O casal deve renegociar o seu 

"casamento". 

- O casal necessita refazer o seu 

projecto de vida conjugal. 

- A espiritualidade do casal limita-

se a um conjunto de ritos e de 

práticas fora da vivência 
quotidiana.  

- Início de um compromisso mais 

sério na Igreja. 
-  
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Idades da vida da 
pessoa 

Etapas na vida 
do casal 

Etapas ou 

ciclos de vida 
do casal e da 

família cristã 

Características emocionais de 
transição 

Características da espiritualidade 
conjugal 

6) Os 60 anos e o 
caminho da 

interiorização. 

6) A co-criação 5) A família 
como 

“patamar de 
acesso ao 

trabalho” ou 

como “ponto 
de partida” 

 

6) A família 
madura (a 

idade madura) 

- Múltiplas preocupações do 
casal por causa das 

dificuldades próprias dos filhos 
(primeiro trabalho, problemas 

de adaptação, procura de 

prestígio e de estabilidade 
financeira) 

- Inquietações a respeito das 
relações amorosas dos filhos, 

da sua preparação para o 

casamento e para a criação de 
uma nova família 

- Auxílio no processo 
educacional das famílias dos 

filhos 

- Expansão das relações 
familiares (novos problemas e 

novas possibilidades de 
relacionamento) 

- Os pais devem encontrar 

outras actividades na vida, 
além da maternidade e da 

paternidade 

- Tornam-se presentes para si 
mesmos, para o seu mistério 

pessoal, para o mistério de 
Deus.  

- Procuram um sentido para a sua 

morte.  

- O Deus a quem rezam não é 

exterior aos que vivem, mas faz 

parte integrante da sua vida.  

- A fé que desejam nasce do 

interior de si mesmos; é uma 

opção pessoal 
 

Quanto mais atingem a 
profundidade do seu coração, 

mais se aproximam de Deus 
 

- É na sua vida de todos os dias 
que Deus os toma para os 

transformar n’Ele. 

 
- O casal tem igualmente 

necessidade de se lançar “para a 
frente” para a próxima etapa do 

ciclo de vida familiar e conjugal 
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Idades da vida da 
pessoa 

Etapas na vida 
do casal 

Etapas ou 

ciclos de vida 
do casal e da 

família cristã 

Características emocionais de 
transição 

Características da espiritualidade 
conjugal 

 

- Necessidade de enfrentar as 
mudanças da situação social 

 

- Com responsabilidades 

financeiras mais ligeiras, o 

casal pode fazer novas 
aquisições, considerar uma 

nova carreira, fazer viagens 

- Exploração de novos papéis 

- Sintomas de depressão e 

desintegração do casal 
 

- Tensões no casamento 

- Necessidade de fazer parte de 
um grupo de casais para 

fortalecer a sua vida espiritual  
 

- Uma melhor compreensão de 

que a vida conjugal exige mais 
doação e desapego 

- Uma melhor utilização da 
« Igreja » (participação mais 

frequente na missa, maior 

participação nas actividades 
sociais e filantrópicas da 

paróquia) 

- Pensamento mais forte sobre o 

eterno (depois da morte) 

- Vida espiritual mais intensa 
 

Compreensão de que a 

espiritualidade é um caminho 
para chegar a Deus, levados pelo 

Seu Espírito. 
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Idades da vida da 
pessoa 

Etapas na vida 
do casal 

Etapas ou 

ciclos de vida 
do casal e da 

família cristã 

Características emocionais de 
transição 

Características da espiritualidade 
conjugal 

7) A velhice e a 
aproximação 

da morte 

    
- É o tempo de esperar Deus 

assim como o vigia espera a 
aurora e aceitar que a tarefa de 

nossa vida fica inacabada. 

 
- Prepara-se para morrer, para 

viver a passagem, por vezes 
passando pelas longas provações 

da velhice e da doença. 
 

-    A fé diz-nos que sobrevivemos à  
morte do corpo físico. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


