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Caritas: caridade e sociedade 
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Quando a Igreja teve que posicionar-se em favor das 

grandes injustiças sociais decorrentes da revolução industrial 

ocorrida no século XIX, houve quem a julgasse como intrusa, já 

que tais questões pertenciam ao Estado e às empresas que 

contribuíam para o bem do país. Equivocou-se quem fez tal juízo, 

pois foi graças à Igreja, na figura do grande Papa Leão XIII, que 

iniciou-se um verdadeiro e capilar trabalho social em favor dos 

trabalhadores. 

Quando a Igreja teve que posicionar-se em favor da vida 

humana, dom de Deus de inestimável valor, assinalando assim o 

respeito incondicional à pessoa humana desde a sua concepção até 

a sua morte, houve quem, em nome dos “direitos humanos” e do 

progresso científico, a julgasse novamente como intrusa, 

sobretudo diante de um Estado laico e de uma cultura plural e 

autônoma. 

Mais uma vez enganou-se quem fez tal juízo, pois é graças 

à Igreja, na figura do grande Papa, o beato João Paulo II, que 

iniciou-se uma verdadeira e capilar construção da civilização do 

amor, ainda em andamento. 



 2

Quando a Igreja teve e continua tendo uma missão 

sacrificada e solidária nos momentos das grandes tragédias 

mundiais, consequência de fenômenos naturais – terremotos, 

chuvas, incêndios de favelas, desmoronamentos, etc. –, ninguém a 

acusa de intrusa, mas apelam para sua função social, clamam e 

reclamam a participação de padres, pedem a disponibilização de 

espaços paroquiais, requisitam a ajuda de movimentos e a 

colaboração da juventude, para que, conjuntamente, com o Estado 

e demais forças vivas da sociedade, contribuam na reconstrução 

da vida de trabalhadores, de famílias desabrigadas, de crianças 

órfãs, de idosos abandonados, de um povo carente de caridade 

cristã e dos meios materiais necessários para se viver com 

dignidade. 

A Caritas, como organismo eclesial da ação caritativa e 

solidária, é um dos braços da Igreja Católica, que reunindo todas 

as forças vivas presentes em nossas dioceses ergue e sustenta as 

vítimas dessas tragédias naturais, fazendo, com o recolhimento de 

alimentos e de água, de roupas, de materiais de construção, de 

dinheiro, etc, o trabalho do bom samaritano do Evangelho. 

A eliminação ou pelo menos a redução das misérias 

humanas, a ação justa e caridosa em favor da igualdade dos 

recursos e dos meios econômicos, a contribuição para a prevenção 

das tragédias e, principalmente, todo esforço em favor do 

desenvolvimento integral do cidadão e do povo continuam sendo, 

na caridade e na justiça, preocupações presentes no coração 

maternal da Igreja Católica. 
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Que as pessoas dedicadas ao trabalho da Caritas 

Internacional, Nacional e Diocesana saibam mostrar com suas 

ações solidárias uma grande parte desse coração de Mãe, que 

nunca se intromete, apenas injeta amor onde não há amor para 

construir a sociedade do amor. 

 

 


