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Informações

Nesta matéria o destaque será o Sacramento do Matrimônio, um Sacramento 
que é a peça fundamental da Nova Aliança proposta por Deus, a família! Deus só 
quer o nosso bem, Ele nos ama e muito.

O Sacramento do Matrimônio é a Aliança que aceitamos de livre e espontânea 
vontade, é nossa escolha, é o nosso caminho. Uma aliança firmada com Deus, de-
pois com a pessoa amada e depois com a prole. Seguir os passos da Família Sagra-
da é formar uma família cheia de luz e graça, é estar com Deus, o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo. Na família, a base da sociedade, base que muitos querem destruir 
para poder se enriquecer e garantir o poder, entre outras intensões nefastas. 
Quem prega coisas ou atitudes contrárias às vontades e Leis de Deus está em pe-
cado gravíssimo, um pecado que não é apenas contra Deus, mas contra uma soci-
edade inteira. Boa leitura!

Todos os direitos reservados! É proibido imprimir, copiar, distribuir (mesmo a �tulo de gratuidade), 
encartar, reproduzir (por qualquer meio mecânico, eletrônico, filme, digital e vídeo), sem a devida autori-
zação fornecida por escrito pelo proprietário do Portal VivaJesusBr.com. Todas as imagens (desenhos, pin-
turas, ilustrações, fotografias, vídeos etc.) foram produzidas por Vivaldo Armelin Júnior que é o detentor 
dos direitos autorais. 

www.vivajesusbr.com

São Paulo - SP - Brasil
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Para entender. 

Todo Sacramento vem de Deus, 
nenhum é mais importante do que o 
outro, todos são integrados e se-
guem as orientações deixadas por 
Jesus Cristo, mas o Matrimônio é o 
Sacramento da família, grupo que é 
defendido por Deus desde o princí-
pio. Sem a família não há uma socie-
dade organizada, mas exploradora, o 
amor dá lugar para os prazeres pes-
soais em todos os níveis da socieda-
de e da vida humana, é substituído 
pela ganância, riqueza e poder.

Deus poderia deixar Maria, a 
Mãe de Jesus criar e cuidar sozinha 
de seu Filho e de Deus, mas o Pai 
desejou uma família completa, com o 
pai e a mãe para criar seu Filho ama-
do. José, pai adotivo de Jesus, por 
vontade de Deus e sua obediência ao 
Pai do Céu.

A família é tão importante para 
Deus a ponto deste confiar a huma-
nos seu único Filho, como nos ensina 
a Santa Igreja Católica Apostólica Ro-
mana. Deus é o Pai de todos nós, 
portanto nos deseja ver em uma fa-
mília formada pelo pai e a mãe, com 
amor e respeito de ambas as partes. 
Família onde não há respeito, não há 
amor, portanto não existe união. Não 
é esta a proposta de Deus com a No-
va Aliança, Jesus deixou bem explica-
do essa condição.

Uma família desunida proporcio-
na a violência física, moral, social, 
abre as portas para os vícios, prosti-
tuição, descaminhos, entre tantas 
outras condições proibidas por Deus. 
Ele, o Pai, respeita todas as nossas 
decisões, em razão do livre arbítrio, 
mas não aceita aquelas que vão con-
tra a família, a razão do matrimônio.

Ter uma família unida em 
Deus é ter sua graça, seu amor 
e sua compaixão. Todos agraci-
ados por Deus, os Santos e 
Santas, não tiveram vida fácil, 
mas sempre defenderam a fa-
mília, a exemplo de São Padre 
Pio de Pietrelcina,  São João 
Paulo II, Santa Teresa de Calcutá, São João XXIII, Santa Paulina, entre tantos outros santos e 
santas que viveram em nossos dias.

A Santa Igreja vê a família como a solução para todos os males deste mundo e  a "!arma" 
mais importante no combate ao mal, o amor! Amém!

O Sacramento da Eucaristia, é um momento de diálogo .
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”Meu Jesus, não te deixarei, enquanto não me 
�veres posto num lugar seguro.”

São Padre Pio de Pietrelcina

2018


