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“A família está fundada no sacramento
do matrimônio entre um homem e uma mulher, 

sinal do amor de Deus pela humanidade 
e da entrega de Cristo por sua esposa, a Igreja. 

A partir dessa aliança se manifestam a paternidade 
e a maternidade, a filiação e a fraternidade, 

e o compromisso dos dois...”

documento de aparecida, n. 433
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INTRODUÇÃO

no início do livro do gênesis, encontramos as palavras 
escritas a respeito da criação do homem e da mulher. no 
princípio o homem “estava só” e deus o chama à comunhão 
e apresenta a mulher como sua companheira: “ao vê-la, o 
homem exclama: ‘esta é realmente o osso dos meus ossos e 
a carne da minha carne’” (gn 2,23). com isso, nota-se que 
o homem e a mulher se completam reciprocamente. ambos 
são chamados por deus à unidade, pois “os dois serão uma 
só carne” (gn 2,24). 

o texto bíblico, conciso, mas profundo de significados, 
traduz a riqueza da união na humanidade, que liga a mu-
lher e o homem no próprio mistério da criação. essa união 
íntima do casal, pelo ato conjugal, faz retornar à expressão 
“uma só carne” e redescobre o mistério da criação do pri-
meiro casal humano.

o princípio fundamental para se compreender a di-
mensão jurídica do matrimônio está no consentimento das 
partes, elemento indispensável para a sua constituição, dom 
que os futuros esposos se oferecem reciprocamente numa 
acolhida livre e explícita. para esse “ato pelo qual os espo-
sos se dão e se recebem” (cigc 1627), faz-se necessário uma 
adequada preparação dos nubentes, em que, nas suas dife-
rentes etapas, busca ratificar que o “sim” dos esposos tenha 
toda a sua segurança e credibilidade. 

a celebração litúrgica deve expressar tudo o que re-
presenta essa promessa entre os esposos que se entregam 
reciprocamente em cristo por meio das palavras: “eu te re-
cebo... e te prometo ser fiel... na alegria e na tristeza, na saú-
de e na doença, todos os dias da nossa vida”. essa doação 
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recíproca faz-se através das palavras como solene promessa, 
que vai acompanhada por gestos que evidenciam essa von-
tade de mútua entrega. a própria pessoa assume a categoria 
do dom que se oferece quando acolhido, nele encontrando 
a fonte e seu autor.

em virtude da doação total, compreende-se melhor a 
exigência da indissolubilidade que libera e protege o amor e 
que não é uma prisão ou empobrecimento. a doação total 
comporta o dever da fidelidade. É uma forma concreta de 
dom, que empenha e liberta. um amor fiel é também radi-
calmente indissolúvel. liberto do temor de trair e ser traído, 
fornece à fonte da vida a garantia e a transparência que têm 
direito os filhos.

a doação mútua pessoal também exige dos cônjuges a 
indissolubilidade do vínculo recíproco por eles estabeleci-
do. este vínculo conjugal apresenta um caráter definitivo, 
enquanto surge de uma doação integral. o doar-se com a 
reserva de poder desvincular-se no futuro significaria que a 
doação não é total, mas o contrário daquela que se faz nas-
cer de uma verdadeira vida conjugal.

o matrimônio dá a garantia da estabilidade, da perse-
verança, da perpetuidade. essa doação das partes deve ser 
o sinal de uma doação na verdade e, por isso, retorna a sen-
tença ligada ao projeto original e pensado por cristo: “não 
separe o homem o que deus uniu” (mt 19,6).

É um dever da igreja, ao legislar sobre o matrimônio, 
iluminar o campo da verdade e fazer atingir o seu reflexo no 
mundo atual, tal como ela está concebida por cristo. essa 
verdade deve ser transmitida e ensinada a partir do orde-
namento canônico. e o direito canônico é fonte de todo o 
imenso espaço que a igreja dedica na construção da família, 
tendo como base os ensinamentos oriundos da própria pa-
lavra de deus. 

pode acontecer que alguns homens e também algu- 
mas mulheres aproximem-se do matrimônio com uma per-
sonalidade severamente perturbada, por uma cultura fal- 
sa ou com algum impedimento, ou até mesmo com crité- 
rios alheios à verdade do próprio matrimônio. por essa 
razão, surgiram as normas apresentadas pela igreja que 
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traremos ao longo destas páginas, com o objetivo de me-
lhor elucidar eventuais interrogações e trazer as necessá-
rias respostas.

D. Anselmo Chagas de Paiva, osB.

rio de Janeiro, 19 de março de 2015,
na solenidade de são José, 

esposo da virgem maria,
padroeiro da igreja universal.


