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VIVÊNCIA DA ESPIRITUALIDADE CONJUGAL. 

 

“O seu lar será testemunha de Deus de forma ainda mais explícita 

se resultar da união de dois ‘buscadores’ de Deus, cuja 

inteligência e coração têm sede de conhecer e de encontrar Deus, 

de estar unidos a Ele, porque compreenderam que Deus é a 

grande realidade, porque Deus lhes interessa mais que tudo”. 

(Padre Caffarel 1970) 

 

A aliança entre o homem e a mulher, reflexo do amor de Cristo pela sua Igreja, é o 
cerne da espiritualidade e da vocação conjugal. Essa aliança confirma o próprio amor 
dos conjugues e o seu compromisso incondicional no matrimónio sacramental.  
E, como do sacramento derivam o dom e a obrigação de viver no dia-a-dia a 
santificação recebida, assim do mesmo sacramento dimanam uma graça e o 
compromisso moral de transformar toda a sua vida numa contínua vivência 
espiritual.  
Será: uma espiritualidade de aliança – do amor que liga os cônjuges;  
uma espiritualidade da cruz – marcada pela disposição de dar a vida pelo outro; uma 
espiritualidade de ressurreição – que, na alegria profunda, caminhe para a perfeição 
através das tribulações de cada dia, do esforço de recomeçar de novo, do perdão 
concedido e aceite; uma espiritualidade de sinal – testemunho do amor, exprimindo 
a resposta à vocação de Deus e manifestando sentido de responsabilidade social. E 
mais ainda, será uma espiritualidade do amor – o dar-se ao Cônjuge, o dar-se aos 
filhos, o dar-se à Família alargada, o dar-se aos outros  
O testemunho silencioso pode não ser suficiente. 
O casal, com Cristo, chamado a testemunhar o amor de Deus no mundo, não pode 
alhear-se da sua responsabilidade de intervir nos vários níveis sociais. A sua ação 
deve concretizar-se no sentido de tornar presente, na vida quotidiana, os dois 
valores essenciais que estão inscritos na sua vocação: o amor e a vida.  
A intervenção do casal na sociedade e na Igreja, sendo um direito que lhe assiste em 
ordem a salvaguardar os seus legítimos interesses, é sobretudo um dever 
indeclinável que nasce da sua missão de “guardar, revelar e, essencialmente, 
comunicar o amor” 
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