
 

SANTIDADE FAMILIAR 

“Façamos o ser humano à nossa imagem, à nossa semelhança” (Gn 1, 26) 

A narração, em jeito de parábola, da Criação do mundo é um dos mais belos textos da Bíblia. Nela se 

espelha a beleza, a perfeição e a santidade a que o universo inteiro foi chamado; e nela se espelha a vocação 

profunda do ser humano.  

Sempre me chamou a atenção o uso do plural neste versículo citado: “façamos… nossa…” Até então, 

“Deus” era sempre referido no singular, e continuará a sê-lo. Porquê o plural aqui, especificamente, quando 

se fala na criação do ser humano? Contemplando este versículo à luz da revelação de Jesus, tudo se torna 

claro: o ser humano é imagem e semelhança do Deus Trindade – Pai, Filho e Espírito Santo. Porque se Deus 

é um só, Deus é sempre esta união indivisa de três Pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que 

dos dois procede como o Amor que os une.  

Se nós, seres humanos, somos chamados a espelhar a imagem de Deus, teremos de manter a tensão entre 

união e diferença, entre homem e mulher, onde o amor tenha sempre como possibilidade a geração de uma 

terceira pessoa. A Trindade divina tem assim a sua mais bela semelhança na família, onde o amor do homem 

e da mulher não se fecha numa reciprocidade limitada, mas se abre permanentemente e ininterruptamente à 

vida, nos filhos que vão nascendo ou que os esposos vão acolhendo através, por exemplo, da adopção. Um 

pelo outro e ambos pelos filhos, somos chamados a sair de nós mesmos em gestos concretos de amor, que 

tornem a nossa família o mais semelhante possível à família divina, em nome de Quem nos abençoamos uns 

aos outros todos os dias. Por isso, o autor bíblico continua: “Deus criou o ser humano à sua imagem, à sua 

semelhança; Ele os criou homem e mulher. Abençoando-os, Deus disse-lhes: «Crescei e multiplicai-vos, 

enchei e dominai a terra.»” (Gn 1, 27-28) 

“Sede perfeitos” (Mt 5, 48) 

Hoje é dia de festa: a grande celebração de todos os santos, conhecidos e desconhecidos, casados, solteiros, 

consagrados, crianças, jovens, idosos: todos os que, na sua vida, se tornaram imagem e semelhança do Deus-

Trindade. Poderá este dia ser, no futuro, celebração também da nossa vida e da vida da nossa família? Assim 

o esperamos! É que a santidade não é a vocação de alguns, mas de todos os seres humanos. A imagem e 

semelhança de Deus exige a santidade para poder desabrochar! O Senhor disse-o já no início do 

chamamento do seu povo: “Sede santos, como Eu, o Senhor, sou santo.” (Lv 19, 2) E Jesus confirmou-o: 

“Sede perfeitos, como o vosso Pai que está nos Céus é perfeito.” (Mt 5, 48) 

Sermos santos para sermos felizes 



 

Se a santidade é a plena realização do ser humano como imagem e semelhança de Deus, então a santidade é 

a única fonte de verdadeira felicidade! Vivendo uma vida santa, seremos plenamente felizes, porque 

alcançaremos a realização profunda da nossa vocação humana e familiar. Olhemos então atentamente, 

durante este mês, para a nossa família, e perguntemo-nos até que ponto somos, na nossa casa, imagem e 

semelhança do Deus Trindade que Jesus nos revelou: 

- Procuramos continuamente o bem do outro? Procuramos todos os dias ocasiões para nos colocarmos ao 

serviço daqueles que amamos? Poderemos ser mais proactivos neste amor, atendendo aos detalhes de cada 

dia? Poderemos ser mais disponíveis, marido e mulher, para os gestos de ternura e para o encontro sexual? 

- Respeitamo-nos uns aos outros nos nossos ritmos, gostos, traços de personalidade, defeitos e manias? 

Como pais, respeitamos os nossos filhos e orientamos as suas escolhas? Exigimos-lhes, por seu lado, 

respeito e obediência?  

- Somos verdadeiros uns para com os outros? A união sexual do casal significa verdadeiramente união de 

vidas e de almas? Deixamos alguma coisa fora desta união, como por exemplo a capacidade de sermos 

fecundos, recorrendo à contracepção? Estamos sempre a tempo de reconsiderar as nossas escolhas… 

- Somos generosos como Deus é generoso? Damos sem pedir em troca? Acolhemos e servimos os de fora? 

Estamos abertos à vida?  

- Que lugar ocupa Deus nas nossas conversas, no nosso dia, no planeamento das actividades familiares? 

Rezamos em família? Exploramos toda a nossa criatividade para alimentar a vida de fé em família? 

- Vivemos sem medos, confiantes no Pai que nos criou, entregando-lhe os fardos que nos oprimem?  

- Somos alegres e fazemos festa, como em Caná, porque o Esposo está connosco? Temos, todos os dias, 

alguns minutos para brincar com os nossos filhos? Abraçamos mais do que ralhamos? Damos gargalhadas 

felizes em família? Rimo-nos em casal das patetices do nosso dia, antes de adormecer? 

Compromisso 

Como Família de Caná, precisamos de olhar muitas e muitas vezes para o nosso “rosto” no “espelho” da 

Palavra de Deus, para que a nossa imagem seja cada vez mais semelhança de Deus. Aproveitemos a grande 

festa de todos os santos e este mês em que nos lembramos mais do Céu, para aclarar esta imagem. E 

estudemos (porque não em Aldeia de Caná?) as encíclicas e as cartas papais sobre a família, para podermos 

conscientemente fazer escolhas e crescer na santidade. 

Que a Mãe de Caná nos auxilie, Ela que foi perfeita imagem e semelhança do seu Senhor. Ámen! 
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