
 
 

 

 
 
 

 
 

MANIFESTO MUNDIAL 

 

 

Nós participantes do IV Congresso Mundial de Famílias 
nos comprometemos a proteger a verdade sobre a 
família, recordando sua essência como uma comunidade 
de amor e vida, assumindo inalienáveis direitos como 

está escrito no Estatuto dos Direitos da Família. 

A família natural, criação de Deus, é a comunidade humana fundamental, 
baseado nos longos casamentos na vida de um homem e uma mulher, no 
qual novos indivíduos são concebidos, nascem e são criados. 

“O futuro da humanidade passa pelo caminho da família e não há nenhum 
caminho mais eficiente para o renascimento da sociedade do que seu 
renascimento através de famílias saudáveis” que são fiéis às suas 
vocações conjugais e de pais.” 

Tais famílias trazem ao mundo hoje: 

- Fidelidade à Verdade Divina versus relativismo; 

- Amor real, sendo um presente completo e imparcial de si mesmo versus 
hedonismo; 

- Fidelidade no amor durante a vida versus falta de responsabilidade 
para com aqueles que estão mais próximos de nós; 

- Respeito pela vida do ser humano da concepção de morte natural versus 
discriminação e exterminação dos mais fracos; 

-Responsabilidade prazerosa por cada criança que vai nascer versus 
medo das crianças expressa na mentalidade contraceptiva; 

- Comunidade moral na qual gerações jovens podem crescer versus falsas 



 
 

ideologias propagando desmoralização; 

- E, por último mas não menos importante, a “primavera” de uma 
civilização de amor e vida versus “inverno demográfico”. 

Nós agradecemos a todos aqueles que servem a família e a protege. 

Nós agradecemos toda família carinhosa como um sinal verdadeiro no 
mundo moderno. 

Nós agradecemos a todos os esposos, pais, e mães que mantém amor e 
carinho por cada criança. 

Nós, portanto, chamamos a atenção para: 

- Igrejas e outras comunidades religiosas para proclamar a verdade 
sobre vida, casamento, e família, afirmando a última como a primeira 
comunidade de fé e escola de todas as vocações. 

- Pedimos atenção de todo o corpo governamental e político a levantar 
como assunto dominante a família em regulamentos públicos como um 
bem fundamental e inealienávelmente social, a fim de servir suas 
próprias nações.  
 
- Nós chamamos a atenção dos govêrnos para protegerem todo ser 
humano da concepção  à morte natural, para salientar a educação  das 
crianças como direito fundamental dos pais, a proteger jovens contra a 
desmoralização, e a promover soluções econômicas que proporcionem 
condições de vida dignas a todas as famílias. Deixem a continuidade 
deste pedido ser proclamado o ano de 2008 – o Ano da Família. 

- Nós pedimos a todos os acadêmicos de boa vontade usar seu 
conhecimento  no serviço da família. 

- Pedimos aos profissionais da saúde a defender a liberdade de 
consciência e a fielmente salvar a vida humana, especialmente os mais 
fracos e mais ameaçados. 

- Nós pedimos aos jornalistas para servir a verdade, a manter a 
objetividade, a revelar as verdadeiras ameaças e necessidades das 
famílias., e a oferecer aos jovens valores positivos que construam 
desenvolvimento humano sustentável. 

- Pedimos aos jovens a perseguir a sabedoria, a escolher a vida, a 



 
 

preservar seus corações e corpos, e a crescer com o foco da verdade e 
amor fiel. Nós pedimos a todas as pessoas de boa vontade a estar 
presente com suas famílias e ajudá-los a restaurar a esperança e trazer 
completa assistência quando ocorrerem dificuldades. Deixe-nos 
acrescentar especial amizade aos pais que amam seus filhos. 

- E finalmente, nós que estamos engajados no IV Congresso Mundial de 
Famílias chamamos atenção sobre todas as famílias do mundo a: “Não ter 
medo! Deixe-nos ser um! Deixe-nos ser o sinal de esperança! Deixe-nos 
encorajar uns aos outros e trazer felicidade e alegria!” 

Deixe-nos inspirar esperança aos seres humanos, possibilitando-os 
contribuir com a “primavera” da Europa e do mundo: nós nos 
comprometemos a esta linda tarefa. 

Fonte: www.clickfamilia.com.br  
 


