
 Anunciando a paz e criando a caridade social 
 

Estamos vivendo as ricas experiências das celebrações do tempo de Natal e, em breve, voltaremos ao 

Tempo Comum. Tempo em que iremos perfazer com Jesus o caminho do anúncio da Boa Nova do 

Evangelho.   

Já o Concilio Vaticano II nos dizia: “O homem se fortalece quando compreende as inevitáveis 

necessidades da vida social, assume as exigências multiformes da solidariedade humana e se 

responsabiliza pelo serviço à comunidade humana” (Gaudium et Spes, 31). E com esta afirmação nos 

apontava que a CCoommuunniiddaaddee  ddooss  hhoommeennss  ddeevvee  sseerr  ffeerrmmeennttoo  ddee  jjuussttiiççaa  nnaa  ccoonnssttrruuççããoo  ddaa  ppaazz!!  

EEmm  ttooddooss  ooss  tteemmppooss,,  oo anúncio da Boa Nova do Reino de Deus vem sendo proposto por palavras e 

ações. A Palavra iluminando as ações, e estas divulgando a Palavra. Sem os atos, nossas palavras se 

tornam vazias, como que jogadas ao vento (Tg 1,22-25.2,14-18).  

Se por um lado, a Palavra anunciada aponta para o Deus de Bondade, daí surgindo a necessidade 

intrínseca de viver a prática de atos de bondade. Por outro, a mesma Palavra aponta para a justiça, nos 

fazendo comprometidos com a construção de um mundo que seja mais justo e fraterno. 

Por esta razão a Igreja assume o inadiável e irrecusável compromisso de “promover de modo mais 

eficaz e corajoso os direitos humanos, a partir do Evangelho e da Doutrina Social da Igreja, com a 

palavra, a ação e a colaboração, comprometendo-se na defesa dos direitos individuais e sociais do 

homem, dos povos, das culturas e dos setores marginalizados, bem como dos desprotegidos e dos 

presos” (Sto. Domingo, 168). 

O empenho por construir um mundo que esteja mais próximo do que Jesus disse e fez é, portanto, 

parte integrante da missão de toda a Igreja e de todos nós. 

Este empenho passa pela vivência da caridade, que é a manifestação do rosto bondoso de nosso 

Deus. As ações gratuitas e desinteressadas em favor dos sofredores, juntamente com a busca e o 

empenho na superação das causas, são os indiscutíveis sinais de que toda a ação evangelizadora da 

Igreja brota do Coração de Deus. A atenção pelos mais pobres é um dos sinais mais convincentes da 

consagração ao Cristo Senhor que, sendo rico, fez-se pobre para a todos enriquecer (2 Cor 8,9).  

A Igreja, que encontra a fonte da vida na Palavra e nos sacramentos, tem no exercício da caridade – 

amor-doação, o amor que vem de Deus mesmo – “o centro da vida cristã” (Cf. BENTO XVI, Deus 

Caritas est 1).  

Nas palavras do próprio Jesus, encontramos o distintivo dos cristãos: “Como eu vos amei, assim 

também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se vos 

amardes uns aos outros” (Cf. Jo 13,34s).  

A vida da Igreja deve, pois, ser a manifestação do amor que procura o bem integral do ser humano. 

Amor este que “é o melhor testemunho do Deus em que acreditamos” (BENTO XVI, Deus Caritas 

est 19).  

Frente aos desafios de nosso tempo, vivendo a prática da caridade, vamos iluminar a realidade para 

que seja sempre mais permeada pela mensagem do Evangelho.  

Foi por isso que na Assembleia Arquidiocesana de 2003 assumiu-se o compromisso de que nada nos 

impeça de chegar aos mais pobres, exatamente, lá onde os mais pobres se encontram (DGAERJ, 86).  



Somos convidados, assim, a descobrirmos nas pastorais existentes ou noutras que criarmos o mundo 

da caridade social. Este é o nosso tempo, esta é a nossa hora.  

Que a alegria e a esperança vividas na rica liturgia do tempo natalino nos animem para a construção 

de um mundo renovado na justiça e na paz.  
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