
 

Don Angel A. Fernàndez  na Estréia 2017, explora a grande missão da família como uma escola de vida e de amor, e 

indica a sobriedade e moderação entre alguns dos valores mais preciosos e essenciais que se enraízam na vida 

familiar e tornar-se decisivos e fundamentais para os filhos. 

A sobriedade e a moderação  nos colocam no caminho para aprender a  usar as coisas para aquilo que elas servem e 

na medida em que elas servem. Qualquer excesso, no final, torna as pessoas infelizes. 

Muitas vezes, quando os pais se opõem às escolhas, os filhos expressam aborrecimento e perguntam por que eles 

não podem seguir a moda ou não pode passar horas a navegar na Internet ou jogar no computador. É importante 

transmitir-lhes o princípio de que, quando eles dizem sim a tudo que eles querem ou é que lhes é proposto, em 

conformidade com o que os outros estão fazendo, eles caem no anonimato, de alguma forma despersonalizando-se. 

Aqueles que dizem sim a tudo, basicamente, mostra que, para além de si mesmo, eles pouco se importam com o 

resto. Dizer não a algumas coisas é a maneira de se empenhar para fazer outras coisas, para encontrar o seu próprio 

lugar no mundo, a sua maneira de ser e de agir. Se como casais tem  um compromisso de serem sóbrios e 

moderados, e acima de tudo que transmitem  a alegria e a paz da alma, os filhos terão um incentivo para assumir o 

mesmo estilo de vida. 

Na verdade, a maneira mais fácil e natural para transmitir a virtude da simplicidade e da moderação é o exemplo  do 

ambiente familiar. Se os filhos observam que os pais renunciam aquilo que eles consideram um capricho ou 

sacrificam o seu sono para cuidar da família, assimilarão o significado dessas ações. É verdade que quando os pais 

vivem sobriamente, será mais fácil para transmitir valores através de comportamentos concretos. Na verdade, viver 

e transmitir a sobriedade e moderação, não significa carregar os filhos de um fardo insuportável, mas prepara-los  

para a vida. 

Quando uma família assume a sobriedade e moderação, como um modo de vida, resulta mais fácil dedicar-se a 

muitas obras de serviço social, em benefício dos pobres .São João Paulo II, no documento Familiaris Consortio pôr 

em relevo a importância que nesta nossa sociedade assume a hospitalidade, em todas as suas formas, desde a 

abertura das portas de suas casas e seus corações para os pedidos dos irmãos, o compromisso concreto de assegurar 

que cada família tenha a sua casa, como o ambiente natural que preserva e faz crescer . 


