
 
 

 
 AMOR CONJUGAL 

 
“ Que jugo o de dois cristãos, unidos por uma só esperança, um único desejo,  

uma única disciplina, um mesmo serviço! Ambos, filhos do mesmo Pai,  
servos do mesmo Senhor; nada os separa, nem no espírito nem na carne;  

pelo contrário, eles são verdadeiramente dois numa só carne. 
 Ora,  onde a carne é só uma também um só é o espírito.»  

                                                    (Catecismo da Igreja Católica, 165) 
 
 

Dois corações se aproximam carregados de essência própria, dom de Deus. Trazem 
consigo: luz e escuridão, céu e terra, fragmentação e unidade, espírito e instinto, amor e 
agressividade, solidão e vida comum, medo e desejo, proximidade e distanciamento, razão e 
sentimento, sagrado e profano: trigo e joio. 

Ambos na caridade constroem a gradativa fusão do ser conjugal no “SIM”  contínuo, 
numa tensão básica da vida para conseguirem superar a divisão interna pessoal. Isto os mantém vivos 
e dá calor e criatividade ao sacramento que somente se consolida, se como Jesus, salva e liberta. É 
fusão humana iluminada pelo divino, numa consagração que requer constante reconciliação dos 
dinamismos contrários do interior. Juntos vencem o impulso de arrancar o joio para protegerem o 
trigo.  

O amor conjugal vai se lapidando pelas inúmeras graças que brotam dos PCE’s, sem 
combates desgastantes e determinismos massacrantes. Ele cresce na gratidão de filhos amados e 
complementares, sem predominância de um “eu”, a bem do ser conjugal, da família e da Igreja. 

É testemunho do amor de Cristo pela Igreja na liberdade conduzida pelo Espírito. O centro 
do ser conjugal é o “nós”,  em detrimento do(s) “eu”(s) , e precisa  estar imerso no Espírito. O casal 
se abre para o Magnificat (Lc. 1,45-56), para as experiências divinas operadas em cada situação da 
vida conjugal. 

E a presença de Deus é sentida em todas as coisas, pois Ele vem misturado na humanidade 
do casal, em suas riquezas e pobrezas. A aceitação do “joio” humaniza e apura o amor conjugal como 
o ouro no fogo (Eclo.2,5). E quanto mais os cônjuges se conhecem mutuamente  e também conhecem 
o Sol que os habita, mais se integram voltando-se para Deus em uma síntese de ternura e vigor. 

A espiritualidade conjugal aceita as contradições, negações, perversidades, mas alimenta as 
potencialidades, cresce na dimensão da Luz, para que as luzes e sombras de cada “eu”, sejam 
harmonizadas como os planetas ao redor do Sol. Assim como Maria, Lua que brilha sem ter 
luminosidade própria.  
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