DEVERES DOS PAIS.
2221. A fecundidade do amor conjugal não se reduz
apenas à procriação dos filhos. Deve também
estender-se à sua educação moral e à sua formação
espiritual. O «papel dos pais na educação é de tal
importância que é impossível substituí-los» (15). O
direito e o dever da educação são primordiais e
inalienáveis para os país (16).

2222. Os pais devem olhar para os seus filhos como filhos de Deus e respeitá-los comopessoas
humanas. Educarão os seus filhos no cumprimento da lei de Deus, na medida em que eles próprios
se mostrarem obedientes à vontade do Pai dos céus.
2223. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos filhos. Testemunham esta
responsabilidade, primeiro pela criação dum lar onde são regra a ternura, o perdão, o respeito, a
fidelidade e o serviço desinteressado. O lar é um lugar apropriado para a educação das virtudes, a
qual requer a aprendizagem da abnegação, de sãos critérios, do autodomínio, condições da
verdadeira liberdade. Os pais ensinarão os filhos a subordinar «as dimensões físicas e instintivas às
dimensões interiores e espirituais» (17). Os pais têm a grave responsabilidade de dar bons exemplos
aos filhos. Sabendo reconhecer diante deles os próprios defeitos, serão mais capazes de os guiar e
corrigir:
«Aquele que ama o seu filho, castiga-o com frequência […]. Aquele que dá ensinamentos ao seu
filho será louvado» (Sir 30, 1-2). «E vós, pais, não irriteis os vossos filhos: pelo contrário, educaios com disciplina e advertências inspiradas pelo Senhor» (Ef 6, 4).

2224. O lar constitui o âmbito natural para a iniciação da pessoa humana na solidariedade e nas
responsabilidades comunitárias. Os pais devem ensinar os filhos a acautelar-se dos perigos e
degradações que ameaçam as sociedades humanas.
2225. Pela graça do sacramento do matrimónio, os pais receberam a responsabilidade e o privilégio
de evangelizar os filhos. Desde tenra idade devem iniciá-los nos mistérios da fé, de que são os
«primeiros arautos» (18). Hão-de associá-los, desde a sua primeira infância, à vida da Igreja. A
maneira como se vive em família pode alimentar as disposições afectivas, que durante toda a vida
permanecem como autêntico preâmbulo e esteio duma fé viva.
2226. A educação da fé por parte dos pais deve começar desde a mais tenra infância. Faz-se já
quando os membros da família se ajudam mutuamente a crescer na fé pelo testemunho duma vida
cristã, de acordo com o Evangelho. A catequese familiar precede, acompanha e enriquece as outras
formas de ensinamento da fé. Os pais têm a missão de ensinar os filhos a rezar e a descobrir a sua

vocação de filhos de Deus (19). A paróquia é a comunidade eucarística e o coração da vida litúrgica
das famílias cristãs: é o lugar privilegiado da catequese dos filhos e dos pais.
2227. Por sua vez, os filhos contribuem para o crescimento dos seus pais na santidade (20). Todos e
cada um se darão, generosamente e sem se cansar, o perdão mútuo exigido pelas ofensas, querelas,
injustiças e abandonos. Assim o sugere o afecto mútuo. E assim o exige a caridade de Cristo (21).
2228. Durante a infância, o respeito e o carinho dos pais traduzem-se, primeiro, no cuidado e na
atenção que consagram à educação dos filhos, para prover as suas necessidades, físicas e
espirituais. A medida que vão crescendo, o mesmo respeito e dedicação levam os pais a educar os
filhos no sentido dum uso correcto da sua razão e da sua liberdade.
2229. Como primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos, os pais têm o direito deescolher
para eles uma escola que corresponda às suas próprias convicções. É um direito fundamental. Tanto
quanto possível, os pais têm o dever de escolher as escolas que melhor os apoiem na sua tarefa de
educadores cristãos (22). Os poderes públicos têm o dever de garantir este direito dos pais e de
assegurar as condições reais do seu exercício.
2230. Ao tornarem-se adultos, os filhos têm o dever e o direito de escolher a sua profissão e o seu
estado de vida. Devem assumir as novas responsabilidades numa relação de confiança com os seus
pais, a quem pedirão e de quem de boa vontade receberão opiniões e conselhos. Os pais terão o
cuidado de não constranger os filhos, nem na escolha duma profissão, nem na escolha do cônjuge.
Mas este dever de discrição não os proíbe, muito pelo contrário, de os ajudar com opiniões
ponderadas, sobretudo quando tiverem em vista a fundação dum novo lar.
2231. Há quem não se case para cuidar dos pais ou dos irmãos e irmãs; ou para se dedicar mais
exclusivamente a uma profissão; ou ainda por outros motivos válidos. Esses podem contribuir
muitíssimo para o bem da família humana.

