
I. A família no plano de Deus 

NATUREZA DA FAMÍLIA 

2201. A comunidade conjugal assenta sobre o consentimento dos esposos. O 

matrimónio e a família estão ordenados para o bem dos esposos e para a 

procriação e educação dos filhos. O amor dos esposos e a geração dos filhos 

estabelecem, entre os membros duma mesma família, relações pessoais e 

responsabilidades primordiais. 

2202. Um homem e uma mulher, unidos em matrimónio, formam com os 

seus filhos uma família. Esta disposição precede todo e qualquer 

reconhecimento por parte da autoridade pública e impõe-se a ela. Deverá ser 

considerada como a referência normal, em função da qual serão apreciadas 

as diversas formas de parentesco. 

2203. Ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família humana e dotou-

a da sua constituição fundamental. Os seus membros são pessoas iguais em 

dignidade. Para o bem comum dos seus membros e da sociedade, a família 

implica uma diversidade de responsabilidades, de direitos de deveres. 

 

A FAMÍLIA CRISTÃ 

2204. «A família cristã constitui uma revelação e uma realização específica 

da comunhão eclesial; por esse motivo [...], há-de ser designada como uma 

igreja doméstica» (4). Ela é uma comunidade de fé, de esperança e de 

caridade: reveste-se duma importância singular na Igreja, como transparece 

do Novo Testamento (5). 

2205. A família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da 

comunhão do Pai e do Filho, no Espírito Santo. A sua actividade 

procriadora e educativa é o reflexo da obra criadora do Pai. É chamada a 

partilhar da oração e do sacrifício de Cristo. A oração quotidiana e a leitura 

da Palavra de Deus fortalecem nela a caridade. A família cristã é 

evangelizadora e missionária. 

2206. As relações no seio da família comportam uma afinidade de 

sentimentos, de afectos e de interesses, que provêm sobretudo do mútuo 

respeito das pessoas. A família é uma comunidade privilegiada, chamada a 

realizar a comunhão das almas, o comum acordo dos esposos e a diligente 

cooperação dos pais na educação dos filhos (6). 

 


