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INTRODUÇÃO

O tema que nos cabe nesta tarde é composto por três palavras que merecem uma maior

atenção antes que possamos refletir a respeito do conteúdo que guardam quando

associadas na sequência que se apresentam: Valor Humano da Sexualidade.

Importante, antes de mais nada, que se compreenda o que é um valor: o dicionário nos

oferece uma lista enorme de definições, iniciando por aquelas que se relacionam com o

aspecto econômico. Sem dúvida, a palavra valor atualmente está muito vinculado a este

significado, mesmo quando associado ao humano e, infelizmente, mais ainda nos

tempos de hoje, quando associado a sexualidade. Prefiro citar a definição de valor que

certa vez li sem nome do autor: “valor é aquilo que sinto falta quando perco”.

Acredito que este inclusive seja muito apropriado ao tema que nos propomos, porque

caminhando para a segunda palavra, humano, havemos de pensar que é fundamental

que não se perca o sentido de humano que carregamos conosco, caso contrário,

corremos o risco de perder este valor – ser humano- sem nos darmos por conta disso.

Parece que a sociedade atual tem se esforçado em, muitas vezes, nos confundir nesta

missão natural que recebemos após nascer que é comportarmo-nos como seres

humanos.

O SER HUMANO

E o que é ser humano, ou melhor, quem é o ser humano? A resposta está fora do tempo

que temos para esta tarde e, portanto, procurarei, se me permitem, com certa ousadia,

dizer que ser humano, ou seja, ser homem ou ser mulher, é todo aquele que é nascido de

mulher (Carta de São Paulo). Portanto, por natureza recebe o dom de ser uma criatura

criada por Deus, para poder amar e glorificar a Deus.
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“Tu nos fizestes para ti e o nosso coração não descansará enquanto não repousar em

ti” (Santo Agostinho), [Compendio do Catecismo da Igreja católica cap.1]

“Não descansará” na busca do sentido da vida que impulsiona a crescer no auto

conhecimento de pessoa que é, e não se torna, porque é a partir do instante que é

concebido. Não haverá descanso enquanto “não repousar” na Verdade que só a Deus

pertence.

Esta busca é pessoal, de cada um. A ciência nos últimos tempos confirmou que somos

realmente únicos na nossa constituição, e passamos a definir pela genética, o que já

conhecíamos pelo amor de Deus, que nos cuida individualmente, e nesta

individualidade que somos, tornamos de valor incomensurável, porque ninguém poderá

ser igual, em nenhum tempo, e na própria eternidade. Este reconhecimento só pode nos

fazer glorificar a Deus, em perceber o valor que nos associa, sem mérito nenhum de nós

mesmos.

CRESCER NA RESPONSABILIDADE

Somos responsáveis por este valor. Nos é pedido, a cada um e a cada uma, no Genesis,

no seu capitulo 1, 28, que o homem deveria crescer, no valor que tem pelo dom da vida

humana.

“Crescei”, frequentemente reduzido ao significado pertinente ao número de filhos, está

vinculado ao crescimento da pessoa humana, conforme nos explicava Dom Antonio

Augusto Dias Duarte em magnífica apresentação em seminário realizado na Paróquia

Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, para casais. É preciso crescer a pessoa na sua

totalidade de ciência biológica, psicológica, como ser social e também, muito

particularmente, no reconhecimento da presença da sua espiritualidade enquanto ser que

é eterno.
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“O homem é chamado a uma plenitude de vida que se estende muito para além das

dimensões da sua existência terrena, porque consiste na participação da própria vida

de Deus.” (Evangelium Vitae 2)

“Crescei”. Não temer aos que se apresentam com “teorias científicas” a respeito da

moderna sexualidade. “Crescei” e a tudo daremos uma resposta porque “... não fiqueis

preocupados com o que haveis de falar. Naquele momento vos será indicado o que

deveis falar, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que

falará em vós.” (Mt 10, 19) E o Espírito é a Verdade.

“Crescei”. Mas não se pode acolher o Espírito se não crescemos na nossa

espiritualidade. Se a espiritualidade é a maneira como o homem transcende esta

realidade terrena, a religião é o caminho que optamos por viver concretamente,

comprometidos, esta espiritualidade. E para o cristão crescer em espiritualidade não

pode haver outra opção, por liberdade e amor, do que seguir a Verdade em Cristo.

Este crescimento pessoal quando manifestado pela ação do amor transborda para além

de si. “Crescei e multiplicai-vos” porque o que ama, cresce, torna-se fecundo. Conta-se

de um jovem que resolveu partir para uma aventura no interior desértico do Alasca em

busca das questões existenciais da vida. Este deixou escrito num diário, encontrado

junto ao seu corpo, vítima das condições climáticas locais: “A felicidade só pode existir

quando compartilhada.” (do livro Na Natureza Selvagem de Jon Krakauer).

“Multiplicai-vos.” Uma multiplicação que não tem objetivo dominador, mas de

“compartilhar” a Felicidade. E a principal conseqüência deste compartilhar na

existência do Amor (Caridade) é a vida que nos é oferecida como dom. A vida que foi

criada e agora passa a ser gerada pelo próprio homem, sem méritos deste, mas por

graça. A vida, a plena manifestação de Deus que é Amor, conforme nos afirma o Santo

Padre Bento XVI.

O PORQUÊ DA SEXUALIDADE
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E como ocorre este compartilhar entre o homem e a mulher?

Ouviremos o alerta do papa João Paulo II em seu livro “Homem e Mulher O criou”

[catequese sobre o amor humano; João Carlos Petrini e Josafá Menezes da Silva (orgs).

Bauru-SP EDUSC, 2005 p57]: “urge recordar imediatamente, que a primeira

narração da criação do homem é, cronologicamente, posterior à primeira”. Chama a

atenção, pois na primeira narrativa Gn 1,27, está: “Deus criou o homem à sua imagem,

à imagem de Deus o criou. Homem e mulher ele os criou.” Criou a toda a humanidade,

e não homem e depois mulher, quer nos alertar o papa. “A narração do capítulo

primeiro do Gênesis não conhece o problema da solidão original do home: o homem,

de fato, desde o princípio, é “masculino e feminino”.[idem p 77]

Avança o papa explicando-nos que “O homem é ‘só’; isto quer dizer que ele através da

própria humanidade, através daquilo que ele é, é, ao mesmo tempo, constituído numa

única, exclusiva e irrepetível relação com o próprio Deus.” [...] permite também

relacionar a solidão do homem com a consciência do corpo, mediante o qual o homem

se distingue de todos os animália e “se separa” deles, e também, mediante o qual ele é

pessoa.” Podemos afirmar com certeza, que aquele homem, assim formado, tem,

contemporaneamente, o conhecimento e a consciência do sentido do próprio corpo. E

isto baseado na experiência da solidão original. [idem p 72-73]

Como então superar esta solidão humana? Tanto masculina como feminina? Segue nos

explicando o papa ainda no Gênesis: “Não é bom que o homem esteja só, diz Iahweh-

vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda” (Gn 2,18). De fato nenhum dos outros

seres oferece ao homem as condições básicas, que tornem possível numa relação de

dom recíproco. (...) Quando Deus diz que “não é bom que o homem esteja só” (Gn

2,18), afirma que, ‘sozinho’, o homem não realiza, totalmente, esta essência (da

existência humana). Apenas a realiza existindo “com alguém” e, ainda mais profunda

e completamente, existindo “para alguém”. (...) Esta relação é exatamente o fim da

solidão original do “homem” [idem p 97]
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HOMEM E MULHER PARA UMA HUMANIDADE COMPLETA

O caminho oferecido por Deus para que se multipliquem foi a sexualidade. Jacques

Leclercq, em sua obra intitulada “A família”, apresenta a origem e desenvolvimento da

instituição familiar e aponta “a diferença dos sexos como a diferença natural mais

profunda que existe entre os seres humanos”. [LECLERCQ 1968, p 13-31] Para ele

esta constatação é tão complexa e profunda que esconde em si mesmo um “mistério do

homem”. Mediante este mistério verifica-se que o homem, segundo o autor, é

essencialmente incompleto, não se basta a si mesmo; tem necessidade de outros

homens para expandir a sua personalidade; em particular, cada um dos sexos não

corresponde mais do que a uma humanidade incompleta. “O homem tem

necessidade da mulher e a mulher do homem”, porque mediante as suas diferenças

comportam-se a buscar um no outro a sua complementaridade, ou seja, “a humanidade

completa encontra-se no casal gerador de homens”.

Para Leclercq esta complementaridade não se expressa única e exclusivamente no

âmbito da sexualidade anatômica e ou fisiológica, mas no seu contexto mais amplo

possível que atinge a todas as manifestações de comportamento de cada sexo, na

dinâmica cotidiana da sociedade, na vida comum, na ajuda mútua, no comportamento

moral, e na construção da cultura. Para ele “o homem e a mulher são complementares

um do outro, de todos os pontos de vista. “O sexo” afirma, “surge, pois, antes de mais

nada, como uma necessidade de outrem, de alguém simultaneamente semelhante e

dissemelhante, de um semelhante complementar.”

Retomando João Paulo II a este respeito, o papa nos explica : “Quando o primeiro

homem, à vista da mulher, exclama: ‘ É osso de meus ossos e carne da minha carne”

(Gn 2,23), afirma, simplesmente, a identidade humana dos dois. Com esta exclamação

parece dizer: eis um corpo que exprime a pessoa! (...) A masculinidade-feminilidade –
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quer dizer, o sexo – é o sinal original de uma doação criadora e duma tomada de

consciência por parte do homem, masculino e feminino, dum dom divino, por assim

dizer, de modo original. Tal é o significado com que o sexo entra na teologia do

corpo.”[idem p 98]

A figura da costela da qual teria nascido a primeira mulher, Eva, não é outra coisa senão

para apontar que tanto homem e mulher possuem a mesma dignidade, e estão para

caminharem um ao lado do outro. Por isto “saiu” da costela, do lado, e não do pé ou da

cabeça.

Parece que o papa João Paulo II, nos explica didaticamente o como e o porquê desta

sexualidade, que Leclercq nos aponta como “incompleta” enquanto não se unir ao seu

semelhante, dissemelhante. Esta união, que complementa homem e mulher só

poderá ocorrer em plenitude quando alicerçada no amor de Deus.

A SEXUALIDADE COMO COLABORADORA DE DEUS

Antes do pecado original, assim se cumpria diante de Deus – puro Amor – e sem que

sentissem vergonha. Por isto mesmo a sexualidade não pode e não deve ser tratado

como assunto vergonhoso. “O amor conjugal, nos afirma Paulo VI na Humanae vitae,

ponto 8, exprime a sua verdadeira natureza e nobreza, quando se considera na sua

fonte suprema, Deus que é Amor, o Pai, do qual procede toda a paternidade nos céus e

na terra toma o nome”.

Continua Paulo VI. “O matrimônio não é, fruto do acaso, ou produto de forças naturais

inconscientes: é uma instituição sapiente do Criador, para realizar a humanidade o seu

desígnio de amor. Mediante a doação pessoal recíproca, que lhes é própria e exclusiva,

os esposos tendem para a comunhão de seus seres, em vista de um aperfeiçoamento

mútuo pessoal, para colaborarem com Deus na geração e educação de novas vidas”.

E para este amor conjugal, matrimonial, Paulo VI nos transmite quais são as

características deste amor:
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“É, antes de mais nada, um amor plenamente humano, quer dizer, ao mesmo tempo

espiritual e sensível. Não e, portanto, um simples ímpeto do instinto ou do sentimento;

mas é também, e principalmente, ato da vontade livre, destinado a manter-se e a

crescer, mediante as alegrias e as dores da vida cotidiana, de tal modo que os esposos

se tornem um só coração e uma só alma e alcançarem a sua perfeição humana.

É depois, um amor total, quer dizer, uma forma muito especial de amizade pessoal, em

que os esposos generosamente compartilham todas as coisas, sem reservas indevidas e

sem cálculos egoístas.

É, ainda, amor fiel e exclusivo, até a morte. Fidelidade que por vezes pode ser difícil;

mas é sempre nobre e meritória, ninguém o pode negar.

E, finalmente, o amor fecundo, que não se esgota na comunhão entre os cônjuges,

suscitando novas vidas. “O matrimônio e o amor conjugal estão por si mesmos

ordenados para a procriação e educação dos filhos. Sem dúvida, os filhos são o dom

mais excelente do matrimônio e contribuem grandemente para o bem dos pais”.

Este amor reconhecido como sendo espiritual e carnal (sensível), encontra na atração

física um gozo que não poderá ser completo senão associado ao compromisso

matrimonial que se estabelece diante de Deus.

É nesta atração sexual, manifesta pela beleza física, que homem e mulher estabelecem

um primeiro encontro de olhares que passam a revelar a pessoa que está presente,

representada na sua expressão corpórea, física, e portanto sexual.

EDUCAÇÃO DA SEXUALIDADE

Esta distinção da masculinidade e da feminilidade, deve ser educada desde a infância,

de maneira oportuna, conforme orienta a preparação para o sacramento do matrimônio

na sua etapa remota. A distinção de dois gêneros, e somente dois, homem e mulher,

deve sempre ser acompanhada tanto da manifestação anatômica como do
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comportamento. E neste aspecto o exemplo dos pais, pai e mãe, tona-se fundamental

para que se forme na criança a imagem de homem e mulher, em toda a sua

masculinidade e feminilidade. A ausência da paternidade ou da maternidade sempre

dificultarão este processo educativo.

É nesta etapa, em que a sexualidade desperta na sua forma natural e desinibida, que

cabe aos pais educar os filhos uma sexualidade dentro do pudor e do respeito, sem que

os traços da vergonha pecaminosa, assumam uma moralidade que afastarão o diálogo

sobre o conhecimento correto das atribuições do sexo. Este diálogo se oferece na

medida da capacidade de compreensão dos filhos e deverá seguir progressivamente,

antecipando-se as informações distorcidas oferecidas por colegas, pela mídia, ou

mesmo dentro das escolas. A educação dos filhos é responsabilidade primeira dos pais,

um dever dos pais que não pode ser delegado de maneira cômoda a professores, e muito

menos a livros e revistas.

Se assim se esforçam os pais, os filhos poderão alcançar a adolescência adequadamente

formados, numa fase quando o furor instintivo desgoverna a razão, ainda mais em

tempos de hedonismo e sensualidade exuberantes. Prevenir uma gravidez, assim

chamada de indesejável na adolescência, inicia-se por uma educação sexual na infância.

Jamais os pais podem ter a certeza de que “com meu filho(a) não acontecerá!” Uma

sólida educação não deixa ninguém imune as tentações naturais e crescentes, e seria

erro gravíssimo condenar os filhos que possam vir a apresentar tropeços nesta fase. Isto

não significa omitir-se, mas compreender com caridade as fraquezas humanas como nos

ensinou o próprio Cristo : “Mulher ninguém te condenou, eu também não te condeno,

vai e não peques mais”.

Contudo, que fique claro, o perdão não exime a justiça responsável de assumir os atos

praticados, quando estes possam vir a gerar uma nova vida, ou acarretar no sofrimento

de terceiros. A isto não podem os pais poupar o dever de seus filhos. Caso contrário,
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banaliza-se a sexualidade, torna-a um jogo de prazeres irresponsável, estimula a novas

aventuras.

Que não seja a prevenção para estas possíveis conseqüências, a resposta oferecida por

métodos contraceptivos de qualquer ordem, que aparentemente e de maneira enganosa

“facilitam a educação”, promovendo na verdade uma deformação da valorização do

relacionamento sexual, reduzindo-o a um ato de satisfação egoísta, irresponsável,

descomprometido de sentimentos, onde a pessoa humana do outro se torna um mero

objeto sexual. As conseqüências destas atitudes, que podem, sem dúvida, promover

momentos de prazer, tão propagadas no mundo moderno, até consideradas

“cientificamente” necessárias para a saúde, acarretam com freqüência o esvaziamento

interior, e não é raro, o seguimento de uma tristeza profunda pela sensação de ter sido

utilizado como material de consumo, descartável.

A PREPARAÇÃO PARA O CASAMENTO

Procuremos seguir na boa orientação onde, com naturalidade, o caminho do namoro

passa pela maioria dos jovens. A primavera da vida, exuberante nos anos da juventude,

convida homem e mulher a se aproximarem para uma convivência a dois. Uma etapa

em que “o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca”. Nos últimos tempos, cada

vez mais o casamento é adiado para etapas tardias da vida, o que exige uma maior

vigilância e controle dos desejos de união por uma vontade livre e determinada.

Relacionamentos de namoro e noivados prolongados que passam dos cinco anos são

freqüentes, e as dificuldades para uma vida de castidade torna-se um grande desafio aos

nossos jovens.

Descobrir e crescer no amor, necessariamente deve estar relacionado ao conhecimento

da pessoa que se ama na sua totalidade, e não somente na expressão física. Esta é uma

etapa que se denomina de preparação próxima, onde viver muitas virtudes, como a

fortaleza, a sobriedade, a temperança, o pudor colaboram para uma castidade amorosa,

que ao invés de gerar uma revolta indignada, deve favorecer o desenvolvimento de um
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relacionamento maduro, onde o sexo se cumpre na afetividade respeitosa, de quem se

prepara na direção de uma união estável, fiel e exclusiva.

Não se pode esquecer, a importância de uma vida de oração perseverante, com o

crescimento da vida interior pela freqüência aos sacramentos, principalmente da

Reconciliação e da Eucaristia, associada a cuidados com os ambientes e divulgações

inadequados, manifestados por todos os meios da mídia, devem necessariamente fazer

parte deste crescimento pessoal. Mediante estas atitudes se avançará na compreensão

da sexualidade, sem que se perca o sentido de sua valorização que deve ser reservada

para uma vida de compromisso matrimonial.

Quando bem vivida esta segunda etapa, os noivos deverão se preparar para a fase que

consolidará este compromisso. Atualmente, não é difícil ver jovens que antecipam as

alegrias das núpcias, com a idéia de que tudo é apenas uma questão de tempo

burocrático de espera. Não se nasce o dia senão quando da chegada do sol, não se faz

festa de quinze anos aos quatorze assim como não se ganha a corrida antes da chegada.

Tudo a seu tempo. A data não é simplesmente um produto da burocracia, com data

marcada para uma festa, mas a marca para qual se prepara um encontro muito especial,

único, revestido de mistério e esperança, que não merece ser substituído por um

encontro casual, que cede a tentação, como uma criança que abre o presente uma

semana antes do Natal.

Gosto desta analogia. As crianças hoje “compram o seu Natal” um mês antes, para que

os pais comecem a pagá-lo um mês depois. Tudo um grande comércio, onde o Natal,

data do nascimento de Cristo, foi esquecido, para dar nova interpretação nas

liquidações, viagens, ceias fartas, onde o aniversariante nem sequer toma lugar à mesa.

O mesmo faz os noivos quando “abrem o presente” antes da data. Estão esquecendo o

motivo da festa, passam por cima das expectativas, abreviando a ansiedade que

fomenta, numa fantasia da magia amorosa, o crescimento do mistério do encontro

nupcial.
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Na preparação imediata, espera-se um conhecimento amadurecido dos futuros

cônjuges, que agora buscam se aprofundar na conscientização de comprometer-se por

uma vida inteira fiel, conforme os mandamentos da Igreja, com a vontade de Deus, no

sacramento do matrimônio.

O vestido de noiva conduz ao altar uma mulher que se reserva em suas vestes nupciais

para o encontro com seu amado, a quem deverá por livre e espontânea vontade revelar-

se por inteira e acolhê-lo no leito conjugal. Ao noivo, que aguarda antecipadamente a

entrada da futura esposa, exige-se uma atitude de vigílância, de quem guarda o espaço

reservado somente àquela que deverá desposar, em entrega de serviço e amor, como

Cristo fez a sua Igreja, em espírito de sacrifício amoroso.

Estranho se falar em sacrifício, quando se fala das núpcias do matrimônio, mas

assim é. O sacrifício é oferta feita a Deus com cerimônia solene, em oblação. Neste

sacrifício, onde o leito conjugal transforma-se no altar, são vítimas o homem e a

mulher velhos, que morrem para que nasça uma nova vida agora constituída

numa só carne, e numa só alma. É o oferecimento completo de tudo que eram,

homem e mulher, consumados em oferenda completa para em união com Deus,

que se faz presente nesta relação sexual, da carne, em espírito e verdade, se dê vida

ao novo ser: uma família, abençoada e acolhida por Deus.

Neste ritual, nesta celebração, o selo matrimonial sacramental ocorre quando da união

sexual dos cônjuges que consumam desta forma as promessas do altar. Neste momento,

apresenta-se o valor maior da sexualidade humana, onde homem e mulher se

promovem a colaboradores de Deus na abertura para uma nova vida, se assim for

a Sua vontade, em oferecer este dom que é um dever do casal buscá-lo, sem, contudo,

exigi-lo por direito.

O SACRAMENTO DO MATRIMÕNIO
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Quanto a isto, Paulo VI inicia a sua encíclica, já mencionada –Humanae Vitae, (1) com

palavras firmes, conscientes da realidade, mas alegre pelos seus fins:

“O gravíssimo dever de transmitir a vida humana, pelo qual os esposos são

colaboradores livres e responsáveis de Deus Criador, foi sempre para eles fonte de

grandes alegrias, se bem que, algumas vezes, acompanhadas de não poucas

dificuldades e angústias.”

Desta união, da qual emerge uma nova família, visível na união de homem e mulher,

mas transformada numa única entidade, agora completa, da própria humanidade, deve-

se permanecer perseverante nas promessas estabelecidas no altar.

E nesta perseverança a vida sexual encontra lugar, não em primeiro, mas importante na

vida a dois para esta permanência. Grave engano daqueles que vencidos os primeiros

calores que procedem do fogo do amor eterno, acreditam que eles permanecerão unidos

sem a disposição da renovação permanente.

A vida necessita de alimento, seja qual for a sua natureza, vegetativa, animal, espiritual.

Um importante alimento da vida matrimonial é uma vida sexual ativa, responsável,

amorosa, onde não se nega ao cônjuge o que por direito foi lhe concedido em

juramento. Um amor que avança no conhecimento dos caminhos do afeto,

imprescindível nas manifestações no cotidiano, como bálsamo para o descanso, força

para as dificuldades, e jubilo nas comemorações. Enganam-se aqueles que colocam as

indisposições temporais como forte obstáculo para uma vida sexual permanente, da

onde muitas vezes procede o único remédio para os seus males. Saber-se amado, e

correspondido, é fonte de inúmeras alegrias, quando assim ocorre numa atitude de

generosidade, respeito e carinho por parte dos dois. Não permitam que as tribulações do

cotidiano, os afastem das alegrias do leito conjugal, que deve ser um lugar de paz e

acolhimento na presença de Deus.

Sei que se seguirá uma palestra sobre Planejamento Familiar, e não gostaria de

antecipar os fatos, mas não posso deixar de mencionar a “castidade conjugal”.
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A CASTIDADE CONJUGAL

É importante que não se passe superficialmente por este tema: Castidade Conjugal. Mal

interpretada por muitos, quando enxergam nesta expressão um paradoxo ao

relacionamento conjugal, que nada tem em contrário a união dos corpos, necessária e

imprescindível para a consumação da união sacramental..

O homem não é criatura concebida, única e simplesmente, para ser entregue aos

instintos da natureza animal, que cumpre adequadamente suas atribuições quando

aplicados a todos os outros seres viventes. Se o instinto é fator regulador na

multiplicação dos animais na luta pela sobrevivência da espécie, ao homem jamais

podemos esquecer que se insere de modo superior e hierárquico a condição de liberdade

e amor. É certo, que não se perde a força dos “instintos” do animal ainda selvagem que

mora dentro de nós, mas é verdade que para alcançarmos a plenitude do humano é

preciso ultrapassar esta condição. Ele foi criado “à imagem e semelhança de Deus, ”

(Gen 1, 26). Deve entender que foi chamado e “deu nome a todos os animais

domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens, mas não

encontrou uma auxiliar que lhe correspondesse.”(Gen 2,20)

Na “Catequese sobre o amor humano: Homem e Mulher o Criou”, João Paulo II,

a propósito desta “união da carne”,afirma que no homem, já não é mais um ato

instintivo, mas a própria manifestação de Deus no ato conjugal. Ato constituído de

liberdade e Amor, no qual homem e mulher são chamados responsavelmente a atuar,

dentro das condições presentes, para que se gere um novo ser com vida eterna.

O TEMPO PRESENTE

No ano de 1991, em meio ao Congresso Nacional, nesta cidade de Brasília, o

inesquecível professor Jérôme Lejeune, batalhador incansável em favor da vida,
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concluía seu discurso com estas palavras que explicam com clareza impressionante e

em definitivo o que ocorre com o amor conjugal nos tempos de hoje:

“Daí se pode concluir que o comportamento sexual do homem é certamente o que mais

o distingue dos demais seres vivos, porque só ele sabe que as crianças são fruto do

amor.

Portanto, no comportamento social separar o prazer e o amor da reprodução e, por

conseqüência do filho, é um erro de método.

Isso pode assim ser resumido:

A pílula significa fazer amor sem fazer filho

A fecundação extracorpórea significa fazer filho sem fazer amor

O aborto significa desfazer o filho

A pornografia ou a promiscuidade significam desfazer o amor

Nada disso é compatível com a dignidade humana.”

Não há necessidade de se recorrer a métodos extraordinários, e não há porque se

abandonar pela facilidade de meios para que se cumpram as exigências de uma

paternidade responsável.

A Castidade conjugal é pois uma maneira de se viver a sexualidade em plenitude,

utilizando-se dos meios naturais para tanto. Porém, quando as circunstâncias,

apresentam condições, “algumas vezes, acompanhadas de não poucas dificuldades e

angústias”, por envolvimento de saúde, ou outro grave motivo, pode-se comprometer

por tempo prolongado ou mesmo indeterminado uma vida sexual ativa. Há necessidade

de permanecer vinculado ao sacramento com fidelidade, recorrendo ao sacrifício da

cruz, como fonte de alimento. Pede que o casal viva este amor na castidade conjugal,

onde não se recusa o afeto à fidelidade do compromisso sacramental, e não se recorra a
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compensações ilícitas, muitas vezes justificadas pela “aridez das circunstâncias”, pela

“tentação sem limites da atmosfera dos tempos”, pelas “minhas necessidades”.

Nestas ocasiões, quando o sacrifício da cruz se apresenta diante de nós, vivo e exigente,

é a hora de nos tornarmos mais um Cirineu, sem que se abandone a Cristo. A castidade

conjugal deve ser vivida com amor e pelo amor para que o Amor permaneça no lar

cristão.

Não podemos encerrar sem fazer uma breve alusão a tantas notícias ventiladas por todos

os meios da mídia, que proclamam a perversidade do sexo, contrário a tudo aquilo que é

designo de Deus para os homens. Desnecessário se faz pontuar estes acontecimentos, ou

mesmo acrescentar algo a mais do que já é conhecido por todos os senhores. A

transformação do sexo como uma mercado de consumo numa sociedade sensual e

hedonista, banalizou a sua função, e consequentemente banalizou o próprio sentido do

homem. Houve uma perda do valor da sexualidade enquanto instrumento de

constituição da humanidade, para transformá-la em circunstâncias que cada vez mais

afastam o homem de Deus. È melhor que não se fale mais nada.

MENSAGEM DE ESPERANÇA

Cabe a nós nesta XVI Congresso Eucarístico elevarmos as nossas orações ao Espírito

Santo, que mediante a intercessão de sua Mãe Santíssima, e seu Esposo São José,

exemplo de castidade e amor fecundo, possam nos animar, e a nos fortalecer na nossa

fragilidade, em continuar ajudando na difusão apostólica da fidelidade ao mandamento

de Cristo, e a promover luzes no caminho, para que todos que optaram por distanciar-se

Dele, voltem para reencontrá-Lo na alegria dos que vivem pela sua misericórdia.
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