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APRESENTAÇÃO

Leidson de Farias Barros

A família é dom precioso de Deus, criada no 

amor e para o amor. Ela é sinal visível da ternura do 

Criador e, sendo assim, é sagrada. O Papa Francisco, 

na Exortação Apostólica Amoris Lætitia, demonstra 

que a alegria que se vive nas famílias é também fonte 

de alegria para a Igreja. A família é dom de amor, 

manifestado desde a criação. Deus a quis e a santifi-

cou. No centro desse lar de ternura que é a família, 

encontramos o casal formado pelo pai e pela mãe, 

com toda a sua história de amor. E o casal que ama 

gera a vida, numa verdadeira manifestação de Deus 

Criador e Salvador. Um amor fecundo.

Cada família tem diante de si o ícone da família 

de Nazaré. Esse belo modelo de família, no qual Je-

sus Cristo pôde ser formado, é inspiração para todas 

as famílias de hoje. Uma família que soube preser-

var valores, cuidar, respeitar, educar e, sobretudo, 

amar. Em José, vemos o exemplo de pai fiel, bondoso 

e atento à família. Como Maria de Nazaré, as mães 

são convidadas a viver com coragem e serenidade os 
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desafios familiares, guardando e meditando no cora-

ção as maravilhas de Deus.

Hoje a família passa por grandes cruzes e o Papa 

Francisco nos orienta a “cuidar das famílias feridas”. 

Precisamos olhar nossas famílias com ternura, abra-

çá-las com o mesmo carinho com que Deus criou e 

santificou a família. Para ajudar as famílias, é pre-

ciso estender os dois braços: o da misericórdia e o 

da verdade. A Igreja deve ter a ternura da mãe e a 

clareza da mestra. Além disso, é preciso respeitar a 

verdade na caridade, no que tange à família.

Nesse sentido de ajudar a família a caminhar e 

encontrar-se no caminho do amor e da misericórdia 

de Deus, Dom Orlando Brandes, arcebispo de Apa-

recida, nos presenteia com uma coleção de ricos 

pensamentos e crônicas. Belas reflexões, inspiradas 

em seu trabalho pastoral, que ajudam a perceber a 

riqueza da família, tesouro valioso. A família é, as-

sim, dom precioso de Deus e célula fundamental da 

sociedade. Dom Orlando, sempre preocupado com a 

preservação da família, escreve com carinho a cada 

um que, a seu exemplo, se dedica a preservar o amor 

na família, e a guardar com carinho e ternura esse 

maravilhoso presente de Deus.


