
Há muita discussão académica a respeito do signifi-
cado do termo “família”, que varia desde as concepções cul-
turais às pós-modernas. Entretanto uma coisa é absoluta-
mente certa: só nos tornamos plenamente humanos dentro 
de um contexto familiar. 

A construção deste grupo social começa com uma 
dimensão do mistério que chamamos “paixão”, isto é, quan-
do duas pessoas se conectam, sem saber exatamente o que 
as atrai, e decidem partilhar juntas da caminhada da vida. 
Este mistério leva a outro, ao transformar unidades em uma 
unidade – algo difícil de se pensar em nossa forma ociden-
tal, cartesiana e linear de reflexão. 

É exatamente essa unidade que reflete a “Imago 
Dei”, pois Deus é uma tri-unidade relacional que nutre uma 
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misteriosa paixão pelo ser humano! Neste sentido, o início 
da família é algo intrinsecamente espiritual, embora a socie-
dade secularizada queira transformar essa essência numa 
instituição e desvirtuar o sentido de unidade numa “república 
conjugal”, num retrocesso ao eu-autocentrado (focado em si 
mesmo) – única coisa que não era boa em toda a criação. 

Tornar-se família pressupõe dois elementos essen-
ciais: diferença e complementaridade. O crescimento de um 
organismo só se dá “em relação a” e isso pressupõe a dife-
rença. Já a complementaridade dá-se no reconhecimento da 
incompletude e da limitação de si enquanto “indivíduo” – 
reconhecendo a necessidade do outro (seja na vivência ínti-
ma a dois, seja na vivência comunitária) para a plenitude. 

A família também é o espaço da vivência do amor 
incondicional, pois sem a presença do outro seriamos inca-
pazes de vivenciar a dimensão relacional e o mistério de ser 
amado em toda a nossa vileza e sordidez. 

Esse espaço do amor incondicional é âmbito perfei-
to para a geração da vida – que se traduz tanto nas novas 
vidas gestadas e cuidadas, como na vida plena, fruto das 
relações harmoniosas.  

A vida gerada precisa ser cuidada até atingir sua 
maturação e maturidade, sendo que o melhor lugar para 
este cuidado afetivo é no contexto de segurança que se ofe-
rece ao ser em desenvolvimento e no modelo de amor sacri-
ficial e incondicional. Maridos e esposas devem garantir aos 
filhos que eles se amam incondicionalmente e que permane-
cerão juntos, dando assim liberdade para os filhos desenvol-
verem plenamente todas as suas capacidades. Quando a 
maior preocupação dos pais é deixar legados patrimoniais 
os filhos correm o risco de se tornarem apenas gestores de 
uma “empresa familiar”, onde o afeto já não se manifesta de 
forma espontânea e contínua, e apresentarão sintomas de 
toda ordem. 

O desafio que se nos apresenta, como cristãos, é 
ter uma mente crítica e “crística” (Rm 12.2) para ultrapas-
sar (em muito) os valores satanizados de uma sociedade 
que conspira contra o casamento, a família e a vida! 

 
Carlos G. 
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Sexta, 20 Maio, 21H00  

Maio no Cenáculo à Sexta 
“Do amor” (Dia Internacional da Família) 

 
DOMINGO, 22 Maio, 10H00  

Celebração da Palavra 
 

Sexta, 27 Maio, 21H00  
Maio no Cenáculo à Sexta 

“O mundo visto pelas mulheres” 
(“Noite Branca”)  

 
DOMINGO, 29 Maio, 10H00  

Celebração da Palavra 
Convidados: “Life Sound Choir” 

 
Sexta, 4 Junho, 21H00  

Maio no Cenáculo à Sexta 
Café-Teatro: “Sala de espera” 

(Ichthus) 

 
DOMINGO, 5 Junho, 10H00  

Celebração de Ceia do Senhor 

 

PONTOS DE LUZ 

Ministério com Crianças 

Aos Domingos 
 

“Educa a criança no caminho em que deve andar; e 

até quando envelhecer não se desviará dele” 

(Provérbios 22:6).  
 

 

 

Contacto pastoral  

(em caso de urgência):  

968013921 

 
 

Próximas reuniões 

Inscreva-se já. É gratuito. 

Acompanhe as notícias da igreja no 
sítio da Internet: 
igrejadojubileu.wordpress.com/   
 
e no Facebook: Igreja do Jubileu. 
 
Conheça e apoie o trabalho social da 
igreja, através da Associação Jubileu 
Mais:  
http://jubileumais.wordpress.com/ 
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“E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, San-

to é o Senhor dos Exércitos; toda a terra está cheia da 

sua glória.” 

                                                              (Isaías 6:3)  

Leia a Bíblia em 92 Semanas 

 Semana                        
33  

   At 19:1-20     Jz 10:1-11:33     Jó 39  

   At 19:21-41     Jz 11:34-    Jó 40  

   At 20:1-16     Jz 13     Jó 41  

   At 20:17-38     Jz 14-15     Jó 42  

Não perca,  

dia 29. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/22

