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VIVENDO O ESPÍRITO DE FAMÍLIA  

O valor Espírito de Família que a Equipe de Animação Pastoral das Obras do Brasil, apresenta 

para ser trabalhado neste trimeste fevereiro/março/abril é uma pauta que irá nos auxiliar a aprofundar 

sobre a o Espírito de Familia desde a espiritualidade de Santa Maria Rosa.  

A instituição mais importante do mundo é a família, ela é a base da sociedade. O Papa João 

Paulo II chamou a família de “Santuário da vida” (CF 11). Santuário quer dizer “lugar sagrado”. É ali que 

a vida humana surge como que de uma nascente sagrada, onde ela é cultivada e formada. A família é o 

escudo da vida. Sem ela a vida sofre.  

Quando Deus desejou criar o homem e a mulher, Ele os quis em família. A família no plano de 

Deus é uma imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a sua atividade de criar e 

educar os filhos é o reflexo da obra criadora de Deus. Desde que existe a humanidade, existe a família 

e ninguém jamais pôde ou poderá destruí-la, pelo fato de que ela foi instituída por Deus. Não foi um 

papa, teólogo ou sociólogo que inventou a família, foi o próprio Deus. Logo, ela é essencial para a 

felicidade do homem. “Ela é a célula originária da vida social, é a sociedade natural da vida”. (CIC 2207) 

 A família é a comunidade onde, desde a infância, cada um aprende os valores morais, começa 

a honrar a Deus e a fazer uso correto de sua liberdade. A vida em família nos ensina a viver em 

sociedade.  

Assim o Espírito de Família remete-nos a convivência comunitária dos primeiros discípulos, que 

tinham os mesmos sentimentos, eram assíduos na oração, na partilha da Palavra, na comunhão 

fraterna e na partilha do pão.  

Este mesmo Espírito remete ao relacionamento de Santa Maria Rosa com as primeiras Irmãs, 

com base na escuta, no cuidado, na proximidade e na forma de educar crianças, adolescentes e jovens.  

Em nossa Instituição deve promover um ambiente que seja acolhedor, fraterno, o dialogo e a confiança 

de uns para com os outros, o sentido de pertença e o sentimento de estar em sua própria casa. 

Esforcemo-nos todos por esta mesma causa, pois como comunidade educativa somos chamados a 

viver como em família, tendo amor pelas coisas comuns e pela casa comum. 

Procuremos viver ao estilo de Santa Maria Rosa, cultivando esta pequena virtude, educando-

nos para a abertura ao outro, a alegria, o cuidado recíproco, o diálogo fraterno nos ambientes da 

consolação seja ele: comunitário, missionário, educacional, social e familiar.  Que Espírito de Família 

em nossa comunidade educativa seja pautado desde nosso planejamento social/educacional 

procurando proporcionar mais momentos de integração das famílias com a escola/obra social, 

compartilhando momentos de convívio fraterno, realizado em conjunto pela Equipe de Pastoral e a 

Equipe Pedagógica. 

Santa Maria Rosa é uma mulher de ação que conseguiu fazer diferença em seu tempo, que seu 

carisma nos auxilie a aprender e a aprofundar nos valores de nossa Família Consolação. 

A família da consolação é um lugar onde o Espírito recebe vida. 


