
A FOME: UM DESAFIO PARA TODOS 
 

A fome continua a ser um dos grandes problemas a ser enfrentado no inicio deste século. Volta e meia num 
ou noutro continente vemos imensas populações dos países assolados pelo terror da fome. Campanhas de 
solidariedade são apresentadas em muitos destes momentos. Como num passado recente a campanha de 
solidariedade com pobres da Somália. Já em 1996, num eco a documentos escritos ao longo de mais de trinta 
anos, o Pontifício Conselho ‘Cor Unum’ publicava um documento com o título “A fome no mundo - um 
desafio para todos: o desenvolvimento solidário”.  
 Em sua abertura o então Papa João Paulo II nos dizia que “a amplitude do fenômeno põe em questão 
as estruturas e os mecanismos financeiros, monetários, produtivos e comerciais, que, apoiando-se em 
diversas pressões políticas, regem a economia mundial: eles demonstram-se como que incapazes quer para 
reabsorver as situações sociais injustas, herdadas do passado, quer para fazer face aos desafios urgentes e às 
exigências éticas do presente. Submetendo o homem às tensões por ele mesmo criadas, dilapidando, com um 
ritmo acelerado, os recursos materiais e energéticos e comprometendo o ambiente geofísico, tais estruturas 
dão margem a que se estendam incessantemente as zonas de miséria e, junto com estas, a angústia, a 
frustração e a amargura” (Redemptor hominis16). 
 "A multidão de famintos, constituída por crianças, mulheres, idosos, imigrantes, refugiados e 
desempregados, eleva para nós o seu grito de dor. Eles imploram-nos, à espera de ser escutados" nos dizia o 
Santo Padre. 
 Quando um país vive numa situação de miséria, são várias as causas que estão agindo na origem da fome de 
seus habitantes. Algumas delas dependem da situação do país (como o regime de monocultura, os conflitos armados e 
as desigualdades sociais). Mas outras já não dependem do próprio país, e sim das condições desiguais nas relações 
entre as várias nações. Isto quer dizer que os países, não conseguirão sozinhos vencer a miséria e a fome, a não ser que 
mudanças verdadeiramente importantes aconteçam no relacionamento entre essas nações e as mais industrializadas. 
 Dizia-nos, ainda, João Paulo II: “Não será fácil avançar no caminho da indispensável transformação 
das estruturas da vida econômica, se não intervier uma verdadeira conversão das mentes, das vontades e dos 
corações. A tarefa exige a aplicação decidida de homens e de povos livres e solidários” (Redemptor 
hominis16). 

Nos diz o Papa Francisco: “A Igreja católica caminha neste mundo, ciente de que a caridade, o amor, 
é a alma da sua missão. Que a celebração do Dia Mundial Da Alimentação não seja uma simples 
comemoração anual, mas uma ocasião verdadeira para nos estimularmos a nós mesmos e às instituições a 
agir segundo uma cultura do encontro e da solidariedade, para dar respostas adequadas ao problema da fome 
e da subalimentação e às outras problemáticas que se referem à dignidade de cada ser humano”. 

Jesus em sua mensagem nos revela que "Deus é amor" (1 Jo 4, 8). Um amor que redime o homem e o 
resgata das suas múltiplas misérias para restituí-lo a sua plena dignidade. Iluminados por este Amor, que a 
nossa solidariedade possa ser um sinal para a transformação dos corações. 
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