A Voz da Diocese (13/8/17)
A Vocação na Família
Estimados Diocesanos! É com alegria e espírito de gratidão que
celebramos neste domingo, no Mês Vocacional, o dia dos pais e iniciamos
a semana da família. Podemos dizer que o dom da vocação à vida
matrimonial, contempla a dimensão do ser pai, do ser mãe e a construção
de uma família em nome do amor. Na exortação apostólica pós-sinodal
Amoris Laetitia, A Alegria do Amor, Papa Francisco, reflete sobre o amor
no matrimônio e na família. Não sobre a palavra “amor”, que é
seguidamente mencionada de forma desfigurada, faltando o sentido da
presença de Deus, da partilha e do cuidado da vida da pessoa amada.
O amor não exige que o outro seja perfeito para aceitá-lo, mas “possui
sempre o sentido de profunda compaixão, que leva a aceitar o outro como
parte da minha vida e deste mundo, mesmo quando age de modo
diferente daquilo que eu desejaria. Na vida familiar, não pode reinar a
lógica do domínio de uns sobre os outros, nem a competição para ver
quem é mais poderoso, porque esta lógica acaba com o amor e destrói a
serenidade na vida familiar.
Depois do amor que nos une a Deus, o amor conjugal é a “amizade
maior”, nos lembra Santo Tomás de Aquino. É uma união que tem todas
as características duma boa amizade: busca o bem do outro,
reciprocidade, intimidade, ternura e estabilidade. Mas também é capaz de
superar os desafios, não tem medo de lutar, renascer, reinventar-se e
recomeçar sempre de novo para estar ao lado da pessoa amada. Poucas
alegrias humanas são tão profundas e festivas como quando duas pessoas
que se amam conquistaram, conjuntamente, algo que lhes custou um
grande esforço compartilhado. Percorrer um caminho juntos, mesmo se
difícil, pode ser uma oportunidade para se apreciar melhor o que se tem e
quem está ao nosso lado. Com os olhos do amor e do coração, podemos
ver valores e qualidades, que nunca tínhamos percebido na pessoa que
está ao nosso lado caminhando conosco, nos momentos alegres e difíceis
da nossa vida.
Neste dia dos pais, manifesto minha gratidão ao meu pai, mas também a
Deus, por todos os pais, que com amor e doação consomem a vida para
cuidar com dignidade da família que construíram. Que o Senhor vos
abençoe e vosproteja.
Tende todos um bom domingo.
+ Dom José Gislon - Bispo Diocesano de Erexim

