
A Família aprende a amar amando 

Pediu-me a Dra Sandra Mourinha para escrever algo e deu-me o tema da família. 

Escrevo não sobre o que é a família e a sua definição, mas sobre o que qualquer família pode ser e fazer neste tempo 
que contém uma das épocas mais festivas do ano, mesmo que muitas vezes a razão da festa e da reunião de família 
já não seja porque nos nasceu um Salvador. 

Este tempo traz, sem dúvida, oportunidades que ajudam a fazer crescer a família em algumas dimensões que, muitas 
vezes, durante o resto do ano, ficam “atrofiadas” por uma série de outras atividades, deveres, necessidades, que a 
família, sobretudo os pais, têm que dar mão, e que o fazem porque querem dar o melhor aos seus filhos.   

Todos sabemos como é difícil a vida do dia a dia na cidade, como o tempo não chega para tudo, como o trabalho 
toma tempo a mais, como a escola absorve tanto, etc. 

Mas também todos sabemos que cabe a cada um viver cada minuto com mais ou menos amor. É isso que nos faz 
ser livres. 

Esta época é uma grande oportunidade para praticarmos esse amor, porque, se por um lado temos a parte comercial 
a todo o gaz, também temos muitos lugares onde somos convidados a viver este tempo centrado no amor uns pelos 
outros, aos outros e a Jesus. 

E, na família, os pais têm grande responsabilidade (e facilidade) em proporcionar aos filhos esta vivência e em ajudá-
los a aproveitar os momentos e oportunidades do dia a dia para, em cada momento, se perguntarem: “como quero 
viver isto, que agora neste momento, me é dado viver?” 

Como sou uma pessoa muito prática, gosto muito de me agarrar ao que sempre me foi ensinado, e que me esforço 
por praticar: o amor aprende-se amando. A família aprende a amar amando. Cultivar o amor é  fazer e viver as coisas 
pequeninas do dia a dia orientadas pelo bem, pelo cuidado com o outro, pelo respeito ao outro, pelo que é melhor 
para ele, mas também é “encher” os momentos de alegria, de simpatia, de bondade, de candura, de amabilidade, 
de paciência... 

Em tudo o que vivemos, mesmo que seja só durante um segundo, temos a liberdade de optar entre dois caminhos: 
o do bem e o do mal. O mal é a ausência do bem. Por isso o nosso esforço é “encher” todos os momentos de bem, 
porque onde não há bem, o mal instala-se. Não é fácil, não vamos conseguir a todo o momento, mas cada um pode 
tentar, tentar sempre, mesmo que só consiga uma vez em mil. Se os futebolistas não chutassem à baliza, nunca 
haveria golos, e no entanto falham muito mais do que conseguem acertar. Eles não têm medo de falhar, mas chutam 
para acertar!  

Este esforço podemos aprender uns com os outros em família e na família, e a família é sem dúvida o lugar 
privilegiado para isso, pois o amor já existe naturalmente, o esforço a fazer é cultivá-lo e orientá-lo ao outro, ao bem 
do outro, e para as crianças é fácil se lhes proporcionarmos esse ambiente. 

Nem todos podemos ser bonitos, mas todos podemos ser simpáticos, nem todos podemos ser ótimos desportistas, 
mas todos podemos correr a dar um abraço a alguém, nem todos podemos ser os melhores alunos, mas todos 
podemos ser amáveis, nem todos podemos ter a melhor bicicleta ou carro, mas todos podemos visitar o nosso avô 
ou tia, nem todos podemos ser ricos mas todos podemos fazer um sorriso a quem nos vem visitar, nem todos 
podemos ter tudo o que queriamos, mas todos podemos dizer obrigado, nem todos podemos fazer tudo certo, mas 
todos podemos pedir desculpa (e desafio-os a continuar).... Deus deu-nos tudo o que precisamos para amar. É só 
praticarmos e desafiar os nosso filhos e quem mais estiver à nossa volta a praticar também... 

Esta época, se estivermos atentos, oferece-nos muitas oportunidades para esta prática! Afinal Jesus salvou-nos com 
o Seu amor, mas ao fazê-lo deu-nos o Seu Amor (e muitos exemplos), para preenchermos os momentos da nossa 
vida de BEM. Na nossa família como estamos a viver este grande presente que Ele nos deu? 

Eugénia Ricciardi, noMundo 


