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«O amor vivido nas famílias é uma força permanen-
te para a vida da Igreja» (Papa Francisco, A Alegria do 
Amor, n. 88)

A vida familiar é um fenómeno comum a todas as 
sociedades humanas. Ao falar das «nossas famílias» 
não temos em mente qualquer identificação das mes-
mas através da religião, da raça, da classe social ou de 
outros fatores que as diferenciam. E embora a família 
tenha sofrido profundas mutações ao longo dos tem-
pos, continua atual a definição dada por Aristóteles 
(séc. IV a.C.), para quem ela se apresenta como uma 
comunidade ou uma casa (oikós) que serve de base à 
vida na cidade (pólis). Desde então tornou-se habitual 
definir a família como base da sociedade.

Independentemente das vicissitudes sofridas, a fa-
mília impôs-se sempre como um lugar de cuidado, 
como resposta às necessidades básicas que nos permi-
tem sobreviver. É um cuidado que implica atenção à 
higiene, à alimentação e à saúde, mas também às exi-
gências de afeto, de ternura e de amor, essenciais para 
um desenvolvimento pleno do ser humano. 

A importância atual das éticas do cuidado confere uma 
particular atenção às relações interpessoais. Estas encon-
tram nas famílias um lugar privilegiado para a vivência de 
valores como o zelo, a preocupação, a responsabilidade, a 
proteção, a vigilância, o amor. Leonardo Boff, teólogo e 
filósofo contemporâneo, alerta-nos para a falta de cuida-
do como o estigma do nosso tempo, lembrando-nos que 
não podemos viver sem cuidar: «Cuidar é mais do que um 
ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais do que um mo-
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mento de atenção, de zelo e desvelo. Representa uma ati-
tude de ocupação, de preocupação, de responsabilidade e 
de envolvimento afetivo com o outro» 1.

O tema do cuidado nas suas diferentes vertentes tem 
sido uma das preocupações maiores do Papa Francis-
co. A Encíclica Laudato Si’ alerta-nos para o cuidado da 
Terra, por ele designada como «a nossa casa comum». 
Neste documento, Francisco convida-nos a repensar 
o desafio ambiental que experienciamos e propõe-nos 
uma conversão ecológica, apresentando a criação como 
a rede social de Deus.

A Encíclica desafia-nos a uma mudança de vida,  
lembrando-nos que nós mesmos somos terra. O que 
implica a substituição de uma relação de domínio por 
uma atitude de escuta e de conversão ecológica, apos-
tando num futuro partilhado por todos. A família é o 
local privilegiado para a aprendizagem de um desenvol-
vimento sustentável. Impõe-se a importância de uma 
justiça intergeracional, que atenda aos vindouros. Não 
podemos viver no imediato, esgotando os bens da ter-
ra em nosso exclusivo proveito. Os valores de partilha, 
de frugalidade e de respeito para com as gerações fu-
turas transmitem-se através da família. Nenhum lugar       
melhor do que ela para combater critérios utilitaristas 
de eficácia, de lucro e de produtividade incontrolável. 
Há que passar aos nossos filhos a ideia de que todos so-
mos responsáveis pelo novo mundo que urge construir.
1 Leonardo Boff – Saber Cuidar. Ética do humano – compaixão pela terra, 
Petrópolis, Vozes, 1999, p. 33.
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