
O Papa Bento XVI e a Caridade  
  
 Nesta semana voltamos à Encíclica ‘Deus é Amor’ do Papa Bento XVI, agora Papa emérito, para mais 
uma vez meditar sobre o sentido da Caridade como Amor-serviço que deve ser assumido por cada um de nós na 
vivência concreta da mensagem do Evangelho. Esta encíclica é certamente um dos grandes legados de nosso 
querido Papa. 
 Dizia-nos o Santo Padre no inicio de seu pontificado, repetindo Santo Agostinho: “Se vês a caridade, 
vês a Trindade”. A atividade da Igreja deve ser manifestação dum amor que procura sempre o bem integral do 
ser humano através da sua evangelização por meio da Palavra e dos Sacramentos e da sua promoção nos vários 
âmbitos da vida e da atividade humana. O serviço que a Igreja dedica aos sofredores e necessitados é serviço da 
Caridade. Não há poder maior que o serviço. Já nos dizia nosso Senhor: “Quem quiser tornar-se grande, torne-
se vosso servidor; quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois, o Filho do Homem não veio para ser 
servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos”. (cf. Mt 20,26-28) 
  Amor que estabelece laços de comunhão e de Alinça. Aliança de Deus conosco e entre nós. O amor ao 
próximo, radicado no amor de Deus, é, portanto, um imperativo para todos. No seio da comunidade não deve 
haver formas de vida tais, em que sejam negados a alguém os bens necessários para uma vida digna. A caridade 
não é mera forma de atividade de assistência social que se possa deixar a outros. Ela pertence à natureza da 
Igreja e é expressão irrenunciável da sua essência. Pois, a Igreja é a família de Deus no mundo. E nesta, não 
deve haver ninguém que sofra por falta do necessário. Este jeito de ser deve atingir as pessoas para além das 
fronteiras da Igreja.  
 O amor - caridade- será sempre necessário, mesmo numa sociedade mais justa. Quem quiser desfazer-se 
do amor, prepara-se para se desfazer do ser homem, enquanto homem. Sempre haverá sofrimento que necessita 
de consolação e ajuda. Haverá sempre solidão. Existirão sempre também situações de necessidade material, 
para as quais é indispensável uma ajuda na linha de um amor concreto e desinteressado ao próximo.  
 A Igreja é força viva em que pulsa a dinâmica do amor suscitado pelo Espírito de Cristo. Este amor não 
oferece aos homens apenas uma ajuda material, mas o sentido para a vida. Por isso, é dever da Igreja contribuir 
para a purificação da razão e o despertar das forças morais, sem as quais não se constroem estruturas justas. 
Todos, hierarquia e fiéis leigos são chamados a trabalhar por uma ordem justa na sociedade.  
 A Igreja estará sempre envolvida na prática da caridade enquanto atividade organizada dos fiéis, como, 
aliás, nunca haverá uma situação onde não seja precisa a caridade de cada um dos indivíduos cristãos, porque o 
homem, além da justiça, tem e terá sempre necessidade do amor. Um amor que se nutre do encontro com 
Cristo. Aquele amor divino é a luz que ilumina incessantemente um mundo às escuras e nos dá a coragem de 
viver e agir.  
 O amor é possível, e nós somos capazes de praticá-lo porque criados à imagem de Deus. Viver o amor e, 
deste modo, fazer entrar a luz de Deus no mundo: tal é o convite que todos nós recebemos e carinhosamente 
devemos aceitar.  
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