
Quaresma e Caridade 
Neste inicio de tempo quaresmal voltemos nosso olhar para aquilo que nos ajudará a encontrar os 

fundamentos para viver intensamente a Caridade. 
A celebração da Quaresma proporciona-nos uma preciosa ocasião para meditar sobre o exercício 

da Caridade. Crer em Deus, no Deus de Jesus Cristo, é viver de forma muito real a experiência do Amor 
que vem ao nosso encontro e por isso a missão de o vivermos indo por um caminho que une nossa 
dedicação a Deus com nossa dedicação aos outros.  

Nos diz o santo padre em sua mensagem para a Quaresma: “A encarnação de Deus é um grande 
mistério. Mas, a razão de tudo isso é o amor divino: um amor que é graça, generosidade, desejo de 
proximidade, não hesitando em doar-Se e sacrificar-Se pelas suas amadas criaturas. A caridade, o amor é 
partilhar, em tudo, a sorte do amado. O amor torna semelhante, cria igualdade, abate os muros e as 
distâncias. Foi o que Deus fez conosco. O amor divino é a luz que ilumina incessantemente um mundo às 
escuras e nos dá a coragem de viver e agir.  

Continua o Santo Padre: “A finalidade de Jesus Se fazer pobre não foi a pobreza em si mesma, 
mas – como diz São Paulo – «para vos enriquecer com a sua pobreza». Não se trata dum jogo de 
palavras, duma frase sensacional. Pelo contrário, é uma síntese da lógica de Deus: a lógica do amor, a 
lógica da Encarnação e da Cruz. Deus não fez cair do alto a salvação sobre nós, como a esmola de quem 
dá parte do próprio supérfluo com piedade filantrópica. Mas o faz para se colocar no meio do povo 
necessitado de perdão, no meio de nós pecadores, e carregar sobre Si o peso dos nossos pecados”. 

A existência cristã consiste num contínuo ir ao encontro de Deus e depois fazendo o caminho de 
volta, trazendo o amor e a força que daí derivam, para servir os nossos irmãos e irmãs com o próprio 
amor de Deus. A verdade primordial do amor de Deus por nós, vivida e anunciada, é que abre a nossa 
existência ao acolhimento deste amor e torna possível o desenvolvimento integral da humanidade e de 
cada homem (cf. Caritas in Veritatem, 8).  

Essencialmente, tudo parte do Amor e tende para o Amor. O amor gratuito de Deus é-nos dado a 
conhecer por meio do anúncio do Evangelho.  

Ainda nos diz o Santo Padre: “À imitação do nosso Mestre, nós, cristãos, somos chamados a ver 
as misérias dos irmãos, a tocá-las, a ocupar-nos delas e a trabalhar concretamente para as aliviar. A 
miséria não coincide com a pobreza; a miséria é a pobreza sem confiança, sem solidariedade, sem 
esperança. Podemos distinguir três tipos de miséria: a miséria material, a miséria moral e a miséria 
espiritual. A miséria material é a que habitualmente designamos por pobreza e atinge todos aqueles que 
vivem numa condição indigna da pessoa humana: privados dos direitos fundamentais e dos bens de 
primeira necessidade como o alimento, a água, as condições higiénicas, o trabalho, a possibilidade de 
progresso e de crescimento cultural. Perante esta miséria, a Igreja oferece o seu serviço para ir ao 
encontro das necessidades e curar estas chagas que deturpam o rosto da humanidade”. 

  
Estas palavras nos ajudarão, certamente, a compreender ainda mais a nossa missão: Testemunhar 

aos outros com nossa vida o Amor de Deus. Uma boa semana para todos, que o Exercício da Caridade 
faça resplandecer o rosto da humanidade querida por Deus em cada ser humano que encontramos. 
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