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1. Uma digressão (apenas aparente) sobre o Batismo 

 

A fé cristã coloca o tema de nossa conciliação com o amor de Deus numa condição de vida 

que subestima, sistematicamente, a nossa impotência individual e coletiva de amar, a recaída 

comunitária e social da nossa responsabilidade moral, nossa insensibilidade ao estreito 

vínculo que existe entre a justiça de nossos afetos e a paixão pela justiça do bem comum. 

 

Neste contexto, o tema da impotência da humanidade pecadora, que mortifica a promessa de 

amor, que abre a vida, e o tema da tenacidade com a qual acreditamos em sua justiça, que 

invocam sua redenção e realização, encontram na fé batismal o apoio de uma esperança que 

diz respeito a todas as criaturas. E enquanto houver esta fé sobre a terra - no Filho feito 

homem por amor aos homens, morto para a redenção do seu amor e ressuscitado por seu 

destino de fundir-se com o amor eterno de Deus, que o fará viver para sempre - o nascimento 

de todas as crianças terá uma justificativa para que não consideremos que elas foram jogadas 

ao acaso na vida e consumidas em vão pela morte. A humanidade dos afetos dos quais 

vivemos, mesmo nas passagens mais dramáticas e nas derrotas mais dolorosas, não será 

forçada a ceder à depreciação, à resignação, ao niilismo. Há uma justiça dos vínculos nos 

quais nascemos e nos quais deixamos a vida - a família, a comunidade, a sociedade e o povo 

ao qual pertencemos, a convivência universal dos homens, na qual nos tornamos humanos - 

que merece nossa participação e justifica a esperança de sua redenção. 

 

A conexão entre a redenção da existência marcada pelo pecado e de seu retorno à justiça dos 

afetos, no batismo, vai do seu enraizamento na promessa de Deus à sua germinação na vida 

comum pela graça do sacramento do matrimônio, no qual a transmissão da vida e da fé são 

chamadas a unir-se. 

 

A graça que inaugura a comunidade familiar é a mesma que torna possíveis seus efeitos. A 

reconciliação com a promessa de Deus reconcilia a comunidade dos homens. O batizado é 

colocado em condições de resistir à corrupção induzida pelo pecado do mundo, precisamente 

porque ele é capaz de habitar a justiça dos afetos reaberta pela graça de Deus, na qual a 

comunidade cristã vive e cresce. Esta conexão entre o batismo e o matrimônio deve ser mais 

paciente e criativamente retomada pela própria Teologia, para ser mais persuasivamente 

articulada na ação pastoral. O tema do "pecado original" é certamente um motivo cristão de fé 

que permanece inacessível em uma chave puramente individualista e moralista. A importância 

desta doutrina, para a compreensão da própria condição humana, não deve ser subestimada. A 

profunda relação que o vínculo do batismo e do matrimônio instaura com o amor generativo 

da vida, introduz, existencialmente, ao tema da redenção da comunidade humana como 

comunidade de origem e destino. A unidade dos homens, como tema de comunhão das 
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pessoas humanas, encontra na conexão entre a geração e a regeneração da vida, no seio da 

comunidade familiar e humana, a sua raiz e o seu princípio: biológico, afetivo, espiritual. 

 

Este "grande mistério" (Ef 5,25-32) deve ser abordado com humildade e grande delicadeza, 

sem simplificações ideológicas e sem rigidez intelectual. A doutrina do pecado original fala 

de uma "distância herdada" do amor de Deus, que intercepta nossa vinda ao mundo, de modo 

individual, e se solidifica com a "desorientação coletiva" do amor entre os seres humanos que, 

de mil maneiras, são agravadas pela própria humanidade. Assim nos é impossível - com nossa 

própria força – remover nossos filhos dessa condição. A criança pequena é, certamente, 

inocente de culpas pessoais, mas permanece exposta à tradição pecaminosa da história 

humana. O batismo de nosso ser, expressa que aceitamos de Deus a graça que o redime de sua 

dependência do estado de culpa coletiva que o envolve. A determinação desse livre 

acolhimento da graça, que já faz parte do seu dom, já corresponde ao que nós, cristãos, 

chamamos de fé. O fato de que, desde sua vinda ao mundo, o filho pequeno (a criança) está 

envolvido na mediação familiar dessa bênção e, através dela, é incorporado à grande 

comunidade daqueles que o acolheram e se encarregam por todos os filhos pequenos que lhes 

são confiados, é como uma promessa para todas as crianças do mundo. Esta promessa desafia, 

pela força da graça de Deus, o pecado do mundo. A derrota definitiva dos poderes mundanos 

do pecado e da corrupção não está em nosso poder. Mas o sacramento do renascimento, que 

encontra a base de seu amadurecimento no ventre da família e da Igreja, sela a aliança e a 

promessa de uma bênção que impede que esses poderes mantenham reféns as nossas crianças.  

 

 

2. A redenção do nascimento, o ventre da Igreja 

 

O vínculo entre a família e a Igreja, entre a geração filial e a incorporação eclesial, torna-se 

guarnição, sustento, e testemunha para todos dessa bênção e de sua duração. O dom 

permanece paciente e amorosamente aguardando a felicidade de sua restituição, sobretudo, 

pela atitude dos filhos de repetir o gesto da transmissão da vida - e o sentido da vida - no sinal 

eficaz daquela bênção de Deus para a nova geração. E daí para toda a comunidade, em favor 

de toda a história humana, do mundo inteiro. A Igreja não se limita a cumprir o dever do 

batismo, mas exprime a gratidão pelo dom de Deus e confirma seu compromisso de guardá-lo 

para sempre. Acolhe os pais e a família que "apresentam ao Templo" seu filho (a) e atesta a 

sua participação plena na família dos "filhos de Deus". Quando este vínculo é desenvolvido 

corretamente, a interpretação do batismo como um sacramento do nascimento, para além (e 

junto) com o sacramento do renascimento, não se parece com nenhuma exclusão doutrinal. O 

vínculo do sacramento com a geração e com a comunidade aparece mais facilmente aceito. 

 

A questão, antes, deve ser referida à comunidade cristã que deve perguntar-se, em primeiro 

lugar, quanto e qual acolhimento concreto no âmbito da fé ela é capaz de disponibilizar em 
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tempo para o acolhimento cristão de um novo ser e da resposta ao pedido da bênção que os 

seus pais fazem por este.  

 

O laço entre os dois sacramentos, além disso, está profundamente enraizado no 

desenvolvimento do ethos cristão que inscreveu em sua normalidade a prática do batismo de 

crianças pequenas. Exatamente deste modo, de fato, aparece ainda mais claramente o nexo 

entre o alcance comunitário-eclesial do sacramento do matrimônio (que inscreve o seio/ventre 

familiar da geração e da iniciação no projeto comunitário de fé e do testemunho) e a raiz 

redentora-Cristológica do sacramento batismal (que inscreve a transmissão da vida na 

transmissão da bênção de Deus que liberta do mal). 

 

Nestas últimas décadas, segundo minha percepção, a bênção cristã do matrimônio não 

demonstrou toda a sabedoria teológica e pastoral que poderia surgir do vínculo entre a aliança 

conjugal e a geração filial, considerada, antes de tudo, na perspectiva do mistério da criação, 

da transmissão humana e cristã do amor que constitui a pessoa e edifica a comunidade 

indissoluvelmente.  

 

O profundo nexo entre como se nasce e como se torna humano, sobre o fundamento da 

entrega do mundo, da história e da geração humana à diferença e a aliança entre o homem e a 

mulher, encontra um espaço ainda bastante genérico - fenomenológica, simbólica e 

teologicamente - na reflexão que deve sustentar a pastoral. E a elaboração doutrinal do modo 

como deve ser enfrentada a dramática conjuntura do não-amor, partindo propriamente da 

reconciliação entre homem e mulher, permanece privada de temática. O homem e a mulher 

podem retornar à fé na bênção de Deus, para o benefício de toda a comunidade humana, 

justamente recompondo a aliança entre eles que reflete sua imagem e semelhança. 

Imprimindo nesta “nova aliança" a geração do filho, reabrem a possibilidade de participar 

ativamente da edificação da comunidade, sem a qual a forma pessoal perde qualidade e a 

convivência humana se torna estéril. 

 

 

3. A bênção comunitária da fé familiar 

 

A libertação do mal, a aliança do homem e da mulher, a geração do filho e a construção da 

comunidade são ligados por um fio de ouro. Existe um nexus mysterirorum entre o 

sacramento batismal e o sacramento conjugal, na direção da vida eterna, que deve renascer e 

realizar-se no seio do amor de Deus: a vocação criatural estabelece o seu princípio, a 

confirmação evangélica santifica o seu destino. 

 

A intimidade conjugal do homem e da mulher, na aceitação da sua unicidade, leva a sério a 

dignidade da pessoa e a responsabilidade da geração no idêntico ato de aceitação mútua 

dentro do vínculo do amor. Uma história de vida não se consuma no ato sexual, ela aposta na 
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qualidade total do tempo compartilhado, que se coloca inteiramente à disposição do que a 

unicidade (singularidade) da pessoa é capaz de se tornar quando está disposta a tornar único o 

vínculo que o filho deve encontrar. Pessoal e único devem necessariamente fundir-se. Para 

poder se reconhecer único, como pessoa, o filho (a) deve reconhecer que a qualidade da vida 

pessoal não é revogável e pode ser confirmada por todo o tempo, pela vida inteira.  O contrato 

conjugal fala a linguagem da vontade e da responsabilidade do amor conjugal, destinado à 

geração humana, à grandeza da pessoa e em vista da comunidade. O vínculo conjugal não é 

uma garantia de sentimento mútuo enquanto a sua euforia não se consuma, não termina. É a 

garantia de um querer bem, de um amor generativo até a morte. Sua irrevogabilidade leva em 

conta sua dramaticidade, não apenas sua estética. No entanto, sua confiança na bênção de 

Deus alimenta sua força e revela sua beleza. Não há testemunho superior àquele do 

significado da unicidade (singularidade) da pessoa humana. E sem esse vínculo, não poderia 

haver nenhum outro substituto à altura. 

 

O mistério santo do amor de Deus toma corpo (forma) na aliança da criação, marcada pelo 

pecado, na fidelidade à palavra dada que sustenta a geração, e na dedicação à vida da 

comunidade que preserva sua bênção para todos. O "grande mistério" não se fecha - nem 

termina – no sentimento apaixonado do casal. Na visão tradicional, afinal, ficava mais claro 

que ninguém se casa, exclusivamente, para si mesmo. 

 

Quando Amoris laetitia fala da circularidade de eros, philia e agape, introduz a questão de 

uma séria reabilitação de uma aliança total entre matrimônio e comunidade, cujos polos 

concretos são os afetos e os efeitos familiares, aos quais o casal é destinado, em vista de uma 

comunidade inteiramente baseada na descoberta da criatividade, sem precedentes, que 

enriquece o humano quando a aliança do homem e da mulher estabelece o seu alicerce no 

amor generativo que dá sentido ao mundo e torna humana a história. Colocadas fora de sua 

circularidade, todas essas três figuras de amor são esvaziadas em si mesmas. Philia, em 

particular – a amizade, a benevolência, a reciprocidade, a fraternidade - é o quadro esquecido 

que enquadra e sustenta o desenvolvimento temporal do amor conjugal e traz à luz a revelação 

do laço indissolúvel entre a pessoa e a comunidade. Este destino deve ser desejado: não surge 

espontaneamente da paixão, nem segue automaticamente a geração. 

 

A pastoral do vínculo deverá evidenciar, focar este destino, mostrar a sua beleza e motivar a 

aposta, a busca. Daqui vem o convite urgente à comunidade eclesial para não renunciar 

habitar, com toda a ternura necessária, as inúmeras feridas da condição familiar que a nossa 

sociedade está aprendendo a remover, inscrevendo a história dos afetos na esfera de uma 

privacidade diante da qual quer permanecer politicamente indiferente. 

 

Para a comunidade cristã, o desafio é alto, mas não impossível. A linguagem politicamente 

correta imposta à esfera da comunicação pública reflete cada vez menos a inteligência 

humanamente compartilhada da justiça dos afetos. O testemunho da alegria do amor do casal 
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e da família cristã - aqui mais que nunca - deve fazer a diferença. Se uma vida em tudo e por 

tudo normal, com as suas luzes e suas sombras, pode ser inteiramente contida na unicidade 

pessoal da palavra dada e do amor prometido, o amor de Deus será novamente um princípio 

de esperança, para a humanidade. E se o juramento e a promessa de amor podem conter toda a 

vida de um homem e de uma mulher, nos bons e maus momentos, o anjo das crianças 

testemunhará a nosso favor, no céu. 
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