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Esta exortação...

se propõe a encorajar todos 
a serem sinais de misericórdia 
e proximidade para a vida familiar, 
onde esta não se realize perfeitamente 
ou não se desenrole em paz e alegria (AL 5).
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INTRODUÇÃO

Ao mesmo tempo, a complexidade dos temas tratados 
mostrou-nos a necessidade de continuar a aprofundar, 

com liberdade, algumas questões doutrinais, morais, 
espirituais e pastorais. A reflexão dos pastores e teólogos, 

se for fiel à Igreja, honesta, realista e criativa, 
ajudar-nos-á a alcançar uma maior clareza (AL 2).

A Igreja vive o tempo da recepção das orientações 
da Exortação Apostólica Pós-Sinodal Amoris laetitia. Toda 
recepção é um processo de construção, e não uma aplica-
ção mecânica de uma regra ou de um ensinamento. Nesse 
tempo, além do estudo do texto, é natural que se busquem 
os modos de acolher os ensinamentos do Papa, conforme 
cada realidade. A pluralidade de compreensões também 
está presente nesse processo, assim como a busca de con-
sensos sobre os modos coerentes de colocar em prática 
as novas orientações. Contudo, subjaz à recepção o sen-
timento de comunhão eclesial que acolhe o texto como 
ensinamento procedente daquele que tem por missão con-
firmar a fé e ser o elo de união entre as Igrejas locais como 
o primeiro entre os iguais. Na tradição e no modo de ser 
católico, o Papa ensina investido dessa qualidade especial 
de responsável primeiro pela interpretação e transmissão 
da verdade de fé, em sintonia com o povo de Deus e em 
comunhão direta com os bispos.

 Contudo, certas reações aos ensinamentos da exor-
tação têm revelado posturas sem precedentes na história 
mais recente da Igreja. Os setores que a rejeitam como du-
vidosa, heterodoxa e até mesmo herege se manifestam em 
público, sem escrúpulos teológicos, eclesiais e pastorais; 
manifestam posturas inéditas na tradição e no ethos cató-
lico, com a justificativa de estar defendendo a fé e a ver-
dade a respeito da família e do matrimônio. As oposições 
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aos ensinamentos são justificadas em nome da fidelidade à 
tradição, a uma doutrina oficial, assim como em nome de 
uma suposta confusão entre os fiéis católicos. Dizem tam-
bém não terem entendido certas passagens da exortação e 
pedem explicações ao pontífice. Os elementos sociológi-
cos desse conflito de interpretações são evidentes: trata-se 
de duas tendências eclesiais nitidamente demarcadas por 
visões e práticas distintas, sem desconhecer os interesses 
políticos em jogo desde a chegada ao poder central da 
Igreja de um latino-americano vindo do “fim do mundo”, 
ou seja, fora dos quadros sucessórios da continuidade do 
poder central curial. Como bem definiu um vaticanista, 
Francisco se encontra entre lobos.

 Por mais que as análises sociológicas ajudem a de-
codificar essa conjuntura inédita, parece ser necessário en-
frentar o fato por dentro para que se possa entender sua 
fórmula político-eclesiástica e teológico-eclesial. Há uma 
lógica subjacente ao fato: uma concepção de fé e de Igreja 
que opera por baixo das posições distintas. Não por acaso, 
Francisco fala em conversão eclesial e conversão pastoral. 
A Igreja em reforma deverá superar uma cosmovisão tra-
dicionalista, que afirma ser o passado a única e verdadeira 
referência do presente, e a doutrina fixada por certas fór-
mulas como a expressão única e universal da verdade. A 
reforma da Igreja é também reforma do pensamento. A 
conversão eclesial é conversão de ideias. Aliás, para aque-
les que sempre colocaram as ideias antes e acima da vida 
concreta, o campo teórico torna-se prioritário na vivência 
eclesial. E mesmo quando as práticas eclesiais já revelam 
nos mais diversos aspectos que as coisas mudaram, ainda 
persistem afirmando fórmulas e normas fixas como ver-
dades imutáveis. Toda novidade é vista como traição da 
verdade.

Não há dúvida, para nenhum intérprete honesto, de 
que a Exortação Amoris laetitia (AL) trouxe mudanças ra-
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dicais nas orientações morais referentes à vida familiar. 
Mudanças radicais significam precisamente mudanças na 
raiz, na fundamentação da moral familiar, reformulações 
feitas a partir da essência mais íntima da fé cristã. Os que 
interrogam o Papa se houve ou não mudanças em seus 
ensinamentos, na verdade, entenderam muito bem o que 
a exortação apresenta com toda a clareza em seu conjunto 
e suas partes. Trata-se de uma retórica cínica, e não peda-
gógica; de uma postura politiqueira, e não de serviço ecle-
sial. As coisas novas da exortação nascem das coisas novas 
mais básicas da fé: precisamente das fontes da fé de onde 
Francisco bebe e de seu próprio modo de compreender 
essas fontes e o edifício histórico da doutrina que se eleva 
a partir delas. 

O Papa Francisco tem sido acusado por alguns de seus 
opositores de carecer de fundamentação teológica, de ofe-
recer ensinamentos pastorais sem peso teológico. Essa in-
terpretação tradicionalista sobre renovações eclesiais não 
é inédita; já era aplicada no Vaticano II, quando alguns 
afirmavam ter sido um concílio pastoral e não doutrinal, e 
que, portanto, prevalecia intacta a doutrina anterior. Ago-
ra, no entanto, é o próprio Papa falando de renovação, de 
reforma da Igreja e de conversão pastoral. O que antes era 
um confronto com textos do magistério extraordinário, 
agora é confronto não somente com o magistério pontifí-
cio, mas com o próprio pontífice em pleno exercício de seu 
ministério. De fato, esses segmentos conservadores talvez 
suportassem apenas uma reforma disciplinar e das estrutu-
ras organizativas da Igreja, jamais da doutrina moral. Não 
contavam com reformas na compreensão dos ensinamen-
tos morais vigentes na Igreja.

De fato, a Exortação AL levou a reforma da Igreja a 
um ponto nevrálgico ao tocar modelos e práticas consoli-
dados da moral matrimonial católica. A reforma anunciada 
dos objetivos, das estruturas, dos estilos e dos métodos 
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das comunidades na Evangelii gaudium 33 (EG) saiu do 
papel e chegou às práticas eclesiais concretas; tocou a es-
tabilidade da norma fixa e a regularidade da lei aplicada 
a todos os casais em situação “irregular”. Não somente a 
formulação segura, mas também a rotina administrativa 
repetida por gerações se vê ameaçada em sua segurança e 
legitimidade. Também os que exercem o poder de decidir 
se veem esvaziados em suas funções de vigiar e sentenciar. 
A ordem eclesiástica segura se vê hoje desestabilizada pelas 
reformas que se encontram em curso, de forma que, nesse 
processo, as reações negativas à AL não deixam de ser o 
uso de uma oportunidade para desqualificar o conjunto da 
obra do Papa reformador. A exposição das supostas fragi-
lidades doutrinais de Francisco seria uma forma de minar, 
em sua raiz mais íntima, o exercício do papado e a própria 
legitimidade do reformador e das reformas; uma estratégia 
para desqualificar as coisas novas a partir das antigas. Em 
outros termos, os ensinamentos do magistério atual como 
negação dos ensinamentos de magistérios anteriores.  

Na verdade, para as realidades eclesiais em que pre-
domina a massa anônima de fiéis, não haverá mudança 
real. As relações e as práticas sacramentais anônimas continua-
rão existindo e impossibilitando qualquer aplicação da norma 
objetiva, universal e rígida. De modo inverso, nas comuni-
dades de relações próximas, a prática da inclusão há mui-
to já se tornou realidade para os declarados oficialmente 
“irregulares”. O efeito revolucionário das orientações da 
exortação acontece, portanto, no âmbito do ensino ofi-
cial, do magistério católico. Aí ocorrem o salto e a ruptura 
em relação ao paradigma anterior. Porém, é necessário ob-
servar que as novas orientações carregam um pressuposto 
desafiante: a responsabilidade de toda a comunidade ecle-
sial de “acompanhar, discernir e integrar a fragilidade”. O 
que era geral, distante, frio e anônimo se torna, agora, 
próximo, relacional e comprometedor. O sistema moral 
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fechado se torna sistema aberto. Não há mais lugar para 
a indiferença. A prática da misericórdia em uma comuni-
dade de sujeitos implicados e responsáveis deverá superar 
as práticas eclesiais anônimas e indiferentes. A AL supõe 
comunidades eclesiais concretas, vivências comunitárias de 
conhecimento e amor mútuos e responsabilidade mútua 
em que todos carregam os “fardos uns dos outros para 
cumprir a lei de Cristo” (Gl 6,2). 

 Esse pressuposto eclesial está certamente distante de 
todos os defensores de um modo de ser Igreja pautado na 
repetição da tradição, na aplicação da lei fixa e universal, 
e no exercício do poder hierárquico, entendido como si-
nônimo de Igreja. Esse modelo é implodido com a nova 
orientação do Papa Francisco. Na verdade, ele sequer vi-
vencia o pressuposto da prática real da misericórdia, seja 
por fixar-se em uma formulação doutrinal distante da prá-
tica misericordiosa de Jesus de Nazaré, seja por desconhe-
cer vivências eclesiais de solidariedade e de perdão. 

A Exortação AL continua revelando a metodologia 
franciscana da volta às fontes (ao coração do Evangelho) e 
da saída às periferias humanas (na solidariedade para com 
os excluídos) como caminho de renovação da Igreja. Ela 
escreve um capítulo criativo e consistente das reformas da 
Igreja e instaura a renovação no seio do magistério papal. 
A história da moral familiar está definitivamente reorien-
tada. De fato, os que entendem a preservação como única 
forma de viver a verdade da fé não podem suportar a re-
novação como caminho de fidelidade a Jesus Cristo. Toda 
reforma é vista não somente como desnecessária, mas tam-
bém como um risco de heterodoxia e de heresia. A esses 
há que se conceder o indulto da limitação e da fraqueza e 
esperar com fé realista e caridosa pela conversão de suas 
ideias e práticas. 

Por essas razões, o estudo da Exortação AL se mostra 
urgente. Não bastasse a necessidade de conhecê-la para 
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praticá-la, como exorta Francisco, é necessário conhecê-
-la para discernir as vozes desafinadas, os cochichos e os 
silêncios que têm ocorrido de modo público ou mais ou 
menos velado dentro da Igreja. E, em tempos de informa-
ções rápidas, fragmentadas e efêmeras, o estudo paciente 
de textos mais extensos se torna um desafio ainda maior. É 
preciso ir além das seleções elaboradas pelas redes midiáti-
cas e conhecer as orientações do Papa em sua textualidade 
e em seus fundamentos. A recepção da AL desafia a pregui-
ça mental, o conformismo eclesial e a inércia pastoral que 
deixam as coisas como estão. Trata-se de uma novidade 
oferecida às comunidades eclesiais, mas ao mesmo tempo 
de uma tarefa de acolhimento, estudo e aplicação que exi-
ge mudança de rota nas velhas práticas pastorais. Sem uma 
autêntica conversão pastoral, a exortação será apenas mais 
um documento do Papa.

O presente estudo quer contribuir com a recepção do 
magistério do Papa Francisco; visa ajudar a exortação a 
mostrar seus conteúdos “com maior clareza”, como con-
vida Francisco. O método adotado é o exame direto do 
texto, de modo a retirar dele o que oferece no tocante 
às fontes ali utilizadas por Francisco ao montar a estru-
tura e expor os conteúdos da exortação. Por essa razão, 
não são utilizados apoios bibliográficos externos; apenas 
os números da própria exortação e de outros documen-
tos do magistério são explicitados no decorrer da reflexão. 
O esforço é mostrar a exortação revelando por si mesma 
as fontes ali presentes. Ainda que o texto ora concluído 
não o demonstre na sua sequência e literalidade, o estudo 
das fontes seguiu sempre um percurso indutivo: exame do 
texto, formulação do que ele demonstra e reflexão sobre 
os significados ali contidos. Nesse último passo, são fei-
tos confrontos com outros documentos eclesiais, sobretu-
do com documentos do Concílio Vaticano II e do próprio 
Francisco.  
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 Toda recepção é processual: envolve discernimento 
e decisão, compreensão e acolhida, estudo e prática; en-
volve também sujeitos diversos e planos pastorais; exige 
tempo de maturação e avaliação permanente. O conceito 
de recepção ensina que não há mudança de convicção e de 
comportamento eclesiais por meio de decreto ou por apli-
cação automática de uma orientação ou norma. É preciso 
um trabalho permanente de acolhida e de construção con-
junta. Em termos populares, é uma tarefa feita em mutirão 
que envolve todos os sujeitos eclesiais.

Como todo documento do magistério papal, a AL não 
caiu do céu nem nasceu por geração espontânea. A exorta-
ção foi composta num contexto eclesial e está baseada em 
fontes já existentes dentro da Igreja; é parte da longa tra-
dição e dentro dela preserva renovando. Toda teologia é 
feita de modo bem ancorado nas fontes bíblicas, na tradi-
ção e no magistério, reza a regra metodológica tradicional. 
É também feita com os pés na realidade, no lugar concreto 
onde o teólogo se encontra inserido. Com a teologia do 
magistério católico é assim também. O Papa Francisco dizia 
aos padres sinodais, no Discurso de Abertura do sínodo da 
Família, que era necessário articular o depósito da fé com 
o depósito da vida. 

Verificar as fontes de um pensamento é buscar as ra-
ízes mais profundas do conteúdo por ele comunicado. A 
Exortação AL pode ser comparada a um manancial que 
agora corre na vida da Igreja, fecunda por onde passa e 
fertiliza as vidas daqueles que nela buscam orientação – 
primeiramente as famílias, mas também os pastores, que 
têm como responsabilidade orientar e ajudar o processo 
de vivência dos casais. Beber desse manancial significa não 
somente buscá-lo como água necessária, mas também com-
preendê-lo em seu significado profundo, nas suas qualida-
des e nas suas maneiras de formar a comunidade eclesial 
concreta. Um modo de conhecer as coisas é examinar de 
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onde elas vêm. Em outros termos, quando se conhecem as 
causas se conhecem melhor os efeitos. Resgatar as fontes 
da exortação é expor os fundamentos teológicos, teóricos 
ou “científicos” que fornecem a base de sua estrutura geral 
e de seu ensinamento principal.

 Esse exame será feito de maneira modesta nas pági-
nas que seguem. Não pretende ser um estudo exaustivo 
nos moldes acadêmicos; apenas a exposição de um roteiro 
que ajude na compreensão mais profunda do texto. Há 
naturalmente outras formas de estudar um texto. A escolha 
desse percurso ajuda também a responder àqueles que re-
petem uma afirmação que tem sido pronunciada na Igreja 
como um cochicho eclesial incorreto: os ensinamentos de 
Francisco carecem de fundamentação teológica.

A verificação do mapa das fontes expõe as escolhas 
teóricas e os métodos adotados por Francisco em suas 
orientações dispostas nos nove capítulos da Exortação AL. 
As exposições apresentam de modo sucinto as fontes prin-
cipais nas quais o bispo de Roma fundamenta seus ensi-
namentos na AL. E, como todo autor, ele tem seu modo 
próprio de ler e utilizar-se dessas fontes, no momento de 
construir seu discurso e ir renovando o ensinamento sobre 
as práticas da Igreja em relação às famílias. A reflexão elen-
ca as principais fontes subjacentes ou explícitas no texto 
da exortação: a Bíblia, a tradição, o Concílio Vaticano II, 
o relatório final do sínodo (Relatio finalis), a exortação 
Evangelii gaudium e outras fontes. Entre estas, Francisco 
utilizou algumas de grande peso teórico e doutrinal, como 
Santo Tomás de Aquino e João Paulo II. Outras, de menor 
peso, porém no mínimo curiosas, como o escritor argenti-
no Jorge Luís Borges, foram também ligeiramente visitadas 
pelo pontífice que quebra com frequência os protocolos. 

Vale observar que as fontes explicitadas se cruzam na 
tessitura do texto e na lógica do subtexto. À medida que 
são analisadas, em cada um dos seis capítulos da reflexão, 
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muitas informações se repetem, inevitavelmente. A sepa-
ração didática das fontes visa expor o papel construtivo 
de cada uma na composição da exortação, mesmo que 
coincidam em muitos conteúdos e, de modo inevitável, 
no conteúdo central, que perpassa todo o texto: o amor 
como raiz da vida matrimonial de todas as famílias. O lei-
tor observará que uma fonte retoma e avança com suas 
contribuições o que foi afirmado pela outra; elas formam 
um coro bem afinado na execução de uma mesma sinfonia 
sobre o amor em família. 

As fontes elencadas e expostas são entendidas pelo 
autor desta reflexão como as essenciais ou complementares 
para se entender com mais profundidade os ensinamentos 
de Francisco em sua exortação. A transmissão da verdade 
sobre a vida matrimonial e familiar é realizada por Fran-
cisco com um olhar fixo em Jesus e com um olhar fixo na 
realidade atual. Com esse duplo olhar, ele leva adiante a 
missão de ensinar inerente ao seu ministério e constrói o 
último elo da tradição que liga o mais recente ao mais pri-
mordial. O fato é que, desses velhos baús de coisas já ditas, 
Francisco retira com maestria as coisas novas que ensina 
sobre a família e o matrimônio. Da alegria do Evangelho 
brota permanentemente a alegria do amor, Boa Notícia 
que fundamenta todo o ensinamento sobre a vida familiar 
de ontem e de hoje.

As análises feitas neste modesto roteiro visam aju-
dar na recepção das orientações contidas na AL: melhor 
compreendê-la para melhor acolhê-la e melhor praticá-la. 
Por essa razão, seus objetivos repetem precisamente aque-
le expresso por Francisco sobre a exortação: “Espero que 
cada um, através da leitura, sinta-se chamado a cuidar com 
amor da vida das famílias...”.  


