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A violência contra as crianças, a chamada
violência infantil, é uma das situações que
mais atenta contra a dignidade e direitos
das pessoas, mas que mais escapa à
condenação da nossa consciência social.
Por motivos vários: porque perdura no
inconsciente cultural coletivo a ideia de que
a violência é educativa; porque a maior
parte desta violência é cometida no
ambiente doméstico, e temos para nós que
a vida familiar dos outros é um "espaço
sagrado" onde não nos devemos meter;
porque há um cultivo da violência pura nos
mass media que pouco a pouco se infiltra
no nosso modo de reagir na vida; porque
não há estatísticas fiáveis que tornem
irrecusável a perceção do fenómeno; e
certamente por outros motivos mais.

A Caritas Diocesana de Coimbra é muito
sensível à violência infantil porque alberga
crianças e adolescentes cuja situação
familiar não permite que cresçam e sejam
educadas junto dos pais. Evidentemente,
não se podem culpabilizar os pais sem
mais; são muitas as variantes e
condicionantes de cada caso. Mas, mesmo
abstendo-nos da procura de culpados,
temos que assumir que esta privação do
afeto familiar é já em si uma grande
violência sobre as crianças. Os estudos
demonstram à saciedade que ninguém
cresce ou vive saudável fora de um
ambiente afetivo e acolhedor.

Depois, há o simples abandono, mesmo
quando as crianças vivem nos seus
ambientes familiares, mas ficam em quase
tudo entregues a si mesmas.

E há naturalmente a violência física e
psicológica concreta, em casa, na escola,
nas redes sociais...

Mais ainda, a violência contra as crianças
atravessa de modo organizado muitas
sociedades, por exemplo, usando crianças
na constituição de exércitos em situação de
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guerra, ou no tráfico de crianças para
escravatura, para comércio sexual e
inclusive para a extração de órgãos, como
foi denunciado mais do que uma vez por
instituições credíveis.

No caso extremo, manifesta-se na fome
permanente que continua a matar todos os
anos muitos milhares de crianças em muitas
regiões do mundo.

Por tudo isto, a Cáritas de Coimbra
assumiu dar corpo entre nós, no mês de
abril, à campanha internacional Laço Azul,
contribuindo à sua medida e no seu âmbito
de influência para a sensibilização da
sociedade contra a violência infantil. Abril é
designado internacionalmente como o Mês
de Prevenção dos Maus-tratos na Infância.
Se quiser associar-se a nós, não é preciso
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O laço azul foi

escolhido por uma avó

nos Estados Unidos da

América, Bonnie W.

Finney, que em 1989

divulgou a história

trágica sobre os maus

tratos à sua neta, os

quais também já

tinham morto o seu

neto de forma brutal.

Para despertar

consciências e para

fazer com que as

pessoas se

questionassem, atou à

antena do seu carro

uma fita azul, a mesma

cor das nódoas negras

que não iria esquecer

nos corpos dos seus

netos maltratados.

muito: basta arranjar uma pequena fita azul
e, durante o mês de abril, pendurá-la por
exemplo na antena do seu carro, no guiador
da bicicleta, na lapela... E quando os seus
filhos ou vizinhos lhe perguntarem porquê,
pode explicar com toda a simplicidade que
é um laço azul a lembrar que as crianças
continuam a ser vítimas de maus-tratos e
que você junta a sua voz à de todos os que
dizem que isso não deve nem pode
continuar a acontecer.
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A Cáritas Diocesana de Coimbra celebrou
este ano o Dia Cáritas (23 de março) com a
presença de colaboradores nas
comunidades paroquiais que se disponibili-
zaram para receber o seu testemunho.
Estivemos nas paróquias de Alvaiázere,
Brasfemes, Cantanhede, Ceira, Figueira de
Lorvão, Figueiró do Campo, Marinha das
Ondas, Mira (na capelania de Portomar),
Miranda do Corvo, Pampilhosa do Botão,
Pelariga, Poiares, Ribeira de Frades, S.
João Batista, Seixo de Mira e Semide.

Estes Encontros tiveram em comum a
presença na Eucaristia, marcada pelo
testemunho-mensagem dos colaboradores
da Cáritas e pela colocação de um baú da
partilha num lugar das igrejas, baú que
ficará nestas comunidades como sinal da
presença da Cáritas, motivo de
sensibilização catequética e lugar concreto
para depósito de bens para a caridade
paroquial. Para além desta presença na
Eucaristia, reunimo-nos com jovens, grupos
sociocaritativos e outras pessoas das
comunidades, em reflexão aprofundada
sobre a missão da Cáritas e o lugar da
caridade na pastoral comunitária. Houve
ainda espaço para a partilha de mesa, no
almoço ou num lanche partilhado.

A mensagem central tinha como núcleo as
palavras proximidade, partilha e esperança,
a que se associavam, respetivamente, a
ideia de que a Cáritas é um serviço da Igreja
Diocesana e, consequentemente, das
paróquias; a ideia de que a caridade faz
parte essencial da vida pastoral da Igreja (“a
fé sem obras é morta” cfr Tg 2, 14-26,
como estava escrito no baú da partilha), e a
ideia de que a esperança se alimenta da
organização real e efetiva dos serviços
paroquiais, nomeadamente, para o campo
da pastoral social, através dos grupos
paroquiais de ação sociocaritativa ou
Cáritas paroquiais (conforme o Motu
Proprio Intima Ecclesiae Natura).

Como as comunidades são muito
diferentes, o trabalho e as sensações
resultaram naturalmente diferentes.
Relevamos, da parte dos colaboradores, a
satisfação pelo bom acolhimento recebido,
pela perceção “no terreno” desta dimensão
do trabalho da Cáritas e pela consciência de
estarem a fazer um trabalho passível de dar
muito fruto no futuro; da parte das
comunidades, a alegria do acolhimento, o
testemunho do trabalho desenvolvido
localmente e a insistência numa presença
mais frequente da Cáritas Diocesana.

Sem caridade ninguém é  cristão. Ser cristão obriga
a ser caritativo! Como diz S. Tiago, “a fé sem
obras é morta” (Tg . 2, 26).

E sem caridade também não há Igreja! Como diz
o Motu Proprio Íntima Ecclesiae Natura, de Bento XVI:
“a natureza íntima da Igreja exprime-se num tríplice
dever: anúncio da palavra de Deus, celebração dos
sacramentos e serviço da caridade; são deveres que
se reclamam mutuamente, não podendo um ser
separado dos outros”. Então, se falta o serviço da
caridade, falta a própria natureza íntima da Igreja, e
assim temos outra coisa qualquer menos a verdadeira
Igreja. Também na Igreja, ao nível comunitário, a fé
sem obras é morta!

Conclusão: "O serviço da caridade é uma dimensão
constitutiva da Igreja e uma expressão irrenunciável da
sua própria essência" (idem). E isto não só para cada
cristão, isolado, mas também para as comunidades
cristãs aos mais diversos níveis. … Ao nível de cada
comunidade paroquial!

Quisemos, pois, que esta mensagem - a fé sem obras é
morta - marcasse o Dia Cáritas de 2014 na Diocese
de Coimbra, convictos de que não há caridade
verdadeira sem PARTILHA efetiva de bens!

Mas para uma efetiva partilha de bens a nível
comunitário, é necessário um serviço
organizado na paróquia. De facto, “o amor

também precisa de organização, enquanto
pressuposto para um serviço comunitário ordenado”
(Deus caritas est, 20). “Enquanto pressuposto”, quer
dizer, enquanto condição sem a qual a caridade da
comunidade verdadeiramente não existe.

Por isso insistimos nesta ideia junto das comunidades
que nos acolheram na celebração do Dia Cáritas: para
que a paróquia viva mesmo, com verdade, a dimensão
da caridade, é preciso organizar um serviço próprio para
isso, a nível paroquial, ou de unidade pastoral. O Motu
Proprio Intima Ecclesiae Natura diz mesmo que os
Bispos devem favorecer em cada paróquia a criação
de um serviço de “Caritas” paroquial, com duas funções:

- a de ajudar a comunidade a praticar a caridade;
- a de educar a comunidade para o espírito de

partilha e de caridade autêntica.

A nossa ESPERANÇA numa sociedade melhor, e
numa paróquia mais caritativa exige o trabalho de
organizar a pastoral social.

A organização da caridade a nível da paróquia
ou unidade pastoral não esgota a necessidade
da mesma organização a outros níveis:

diocesano, nacional, internacional. A Caritas Diocesana
é um serviço da Igreja diocesana que corresponde a
esta organização. Por isso a Cáritas é da diocese, das
suas comunidades, das suas paróquias! Quando a
Cáritas acolhe um sem-abrigo, procura promover uma
comunidade cigana, educa uma criança ou cuida de um
idoso, realmente quem está a fazer essa ação é a Igreja
Diocesana, é cada Comunidade Paroquial / Unidade
Pastoral. Não se compreende, por isso, que a Cáritas
esteja longe das paróquias ou que haja paróquias de
costas voltadas para a sua Cáritas Diocesana. Para
corresponderem à sua verdade mais profunda, a sua
relação terá que ser, necessariamente, de grande
PROXIMIDADE.

A Justina Dias, colaboradora no Centro de Alojamento Temporário Farol,
apresentando a missão da Cáritas na celebração do Dia Cáritas em Portomar (Mira).
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A Cáritas de Coimbra marcou a celebração do Dia
Cáritas, nas comunidades paroquiais onde esteve, com
um objeto simbólico, um baú. A ideia é que este possa ficar
num espaço apropriado das igrejas, como "lugar" de
partilha da comunidade paroquial. Se isso acontecer, o
baú, pela sua simples presença, torna-se também um
lugar das celebrações comunitárias, nomeadamente da
Missa. Há cabimento para isso?

As nossas celebrações giram em torno de dois lugares
especiais: o ambão (onde Cristo se faz presente à
comunidade celebrante pela Palavra) e o altar (onde
Cristo se faz presente à comunidade pelo Pão eucarístico).
Conscientes desta presença de Cristo na Palavra e no
Pão, as comunidades esforçam-se para tornar estes dois
lugares dignos e centrais em relação à assembleia
celebrante.

Mas a Igreja fala-nos de uma opção especial de Deus
pelos pobres. O Papa Francisco farta-se de nos mandar
amar os pobres. E a teologia e os evangelhos ensinam-
nos que Cristo também se faz presente à comunidade nas
pessoas dos Pobres. Será a presença de Cristo nos Pobres
menos digna do que a sua presença na Palavra e no Pão?
Estará Cristo assim dividido em diferentes dignidades?

O Livro dos Atos lembra-nos que nas primeiríssimas
celebrações cristãs os fiéis depositavam os seus bens
para a partilha fraterna aos pé dos apóstolos...(At 5, 35).
Justino, logo no séc. II, testemunha que a comunidade
celebrante ouvia a Palavra, recebia o Pão e partilhava
segundo as posses de cada um para os Pobres. Tudo no
mesmo espaço, na mesma celebração, numa única unidade;
Cipriano, no séc. III, ainda paramentado, e acompanhado
por seus diáconos, ia distribuir aos pobres de Cartago os
bens que a comunidade partilhara na celebração
eucarística. Só depois regressava à Igreja e tirava as
vestes litúrgicas, porque considerava que só então a
missa estava concluída. É crível que estas comunidades
tivessem um lugar próprio para esta partilha,
normalmente em géneros. Será que seria um lugar com
menos dignidade que o altar e o ambão?!

Verdade seja que o baú para a recolha de géneros não
é novidade absoluta nas nossas igrejas. Intuitivamente,
muitas comunidades perceberam que para dar corpo a
uma caridade comunitária era preciso criar os lugares
físicos visíveis no espaço litúrgico, e por isso colocaram
e mantêm um baú num espaço adequado. Assim
gostaríamos que acontecesse com aquele deixado pela
Cáritas. Mas o baú vale muito mais do que esse lugar
físico de partilha; é um desafio a requestionarmo-nos,
teológica e pastoralmente, sobre o lugar da caridade nas
nossas celebrações comunitárias da fé cristã. Na sua
visibilidade, torna irrecusável este desafio.

O Peditório Público para a Cáritas Diocesana
de Coimbra angariou este ano cerca de
30.595,97€, quase mais 20% do que o recolhido
em 2013.

As verbas angariadas neste peditório irão
reverter exclusivamente para as pessoas em
situação de carência/emergência social que venham
a ser apoiadas pelo Centro de Apoio Social da
Cáritas de Coimbra.

Em 2013, também com o contributo do valor
angariado no Peditório, a Cáritas de Coimbra
apoiou mais de 2000 pessoas, com auxílios
monetários que chegaram a perto dos 60.000€.
Apercebendo-se de um acréscimo dos pedidos
de ajuda, que resultaram num aumento de cerca
de 170% do n.º de atendimentos realizados (de
611 em 2012 passou-se para 1042 em 2013), a
Cáritas Diocesana de Coimbra considerou
essencial provocar a sociedade para a participação
nesta ação solidária em 2014, quer com donativos,
quer no âmbito do voluntariado.

Assim, foi lançada a campanha “Há Pessoas
de Carne e Osso”, que colocou manequins em

vários espaços comerciais da Diocese, alertando
para o facto de que todas as pessoas precisam de
comida, medicamentos, casa – só não precisa
quem não é de carne e osso.

O peditório realizou-se em 76 locais da
Diocese – 4 centros comerciais e 72 equipas nas
comunidades, supermercados e lojas locais,
nomeadamente, o Coimbra Shopping, Dolce Vita,
Fórum Coimbra e Foz Plaza, bem como em várias
lojas das cadeias Modelo Continente, Pingo Doce,
Intermarché, E.Leclerc e Minipreço.

Mobilizou 505 participantes, dos quais 241
voluntários e 264 colaboradores da instituição,
duplicando o número de participantes nesta ação.

A Cáritas expressa um profundo
agradecimento a todos os que permitiram que,
num contexto de recessão económica, a
solidariedade possa ter falado mais alto.

Em nome dos que irão receber o nosso apoio,
obrigado a todos os que contribuíram no peditório,
aos voluntários, empresas e espaços comerciais,
serviços locais da administração pública e
imprensa/jornalistas.
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Houve, no geral, um acolhimento
muito bom por parte da população.
Pareceu-nos haver uma maior parti-
cipação dos jovens, em relação ano
anterior; estão mais sensibilizados para
as causas sociais; muitos expressam que
também eles estão a viver situações de
desemprego. Houve muitas críticas em
relação à política de austeridade,
alegando a legitimidade para não se

O testemunho de quem participouO testemunho de quem participouO testemunho de quem participouO testemunho de quem participouO testemunho de quem participou
contribuir, uma vez que  o possível
contributo já lhes era retirado nos
vencimentos. Noutro sentido, muitas
pessoas dirigiam-se por sua iniciativa
para contribuírem, uma vez que
confiavam no trabalho desenvolvido pela
Cáritas, sendo que algumas destas já
tinham sido ajudadas pela nossa
instituição, e faziam agora questão de
também ajudar outras pessoas. 
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Cáritas 2014
Unidos no amor.

Juntos contra a fome.

A Cáritas Europa acaba de lançar (27 de
março) o seu relatório sobre "Os Custos
Humanos da Crise Europeia"
(www.caritas.eu), onde se debruça
particularmente sobre a situação do Chipre,
Grécia, Irlanda, Itália, Portugal, Roménia e
Espanha. As estatísticas sobre as quais este
Relatório trabalhou não são as mais
atualizadas. Mas isso não lhe retira valor.
Pelo contrário, confirmando as piores
perspetivas daquele Relatório, pelos
mesmos dias (24 de março) o INE deu a
conhecer um agravamento significativo da
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A Cáritas Europa não tem dúvidas em
apontar o dedo às políticas seguidas,
baseadas na austeridade, com efeitos
imediatos sobre o desemprego (26,5
milhões de desempregados na União
Europeia em abril de 2013!) e sobre os
sistemas de proteção social. Pior, para os
membros daquela Organização, cada um
destes problemas acaba por desencadear
outros ainda mais gravosos, inclusive nas
áreas que num olhar mais imediato parecem
estar a ser estancadas. Tome-se como
exemplo os défices nos orçamentos do

pobreza entre nós. Em 2012, a taxa de
pobreza em Portugal situava-se nos 18,7%,
correspondente a pessoas que viviam nesse
ano com menos de 4.094€ anuais. Em boa
verdade, trata-se de um número técnico que
sobe ou baixa consoante a grande maioria
dos salários sobem ou baixam, pois é obtido
a partir da mediana dos salários nacionais.
Se não fosse o abaixamento geral da maioria
dos salários e pensões dos últimos anos,
essa taxa situar-se-ia nos 25% de pobreza.
Acresce que alguma desta pobreza, à volta
de 11%, se deve considerar severa, por
privar as pessoas de pelo menos quatro bens
de um conjunto de nove bens definidos pela
União Europeia em função das suas políticas
de combate à pobreza e à exclusão social.
Mais ainda - e é um dado cada vez mais
relevante por causa dos baixos salários -
muitas pessoas em situação de pobreza estão
empregadas. Significa isto que trabalham,
não raro em trabalhos bem penosos, e mesmo
assim os salários que auferem não lhes
permitem sair da pobreza. De qualquer modo,
segundo a Cáritas Europa, a pobreza afeta
sobretudo a população desempregada, os
idosos e os menores.

Estados: que efeitos vai provocar no futuro
sobre esses mesmos orçamentos o aumento
significativo das doenças e sua gravidade
derivado do menor acesso aos serviços de
saúde no presente?!

Apesar de tudo, talvez o melhor efeito
deste Relatório seja o de manter a
radicalidade desta ideia: as políticas são
decisões que se tomam e não inevita-
bilidades. Por isso, a Cáritas Europa publicou
este Relatório uma semana antes da reunião
dos ministros das finanças da União
Europeia, colocando sobre a mesa uma
constatação muito simples: com a presente
austeridade, são os mais pobres que mais
sofrem e mais excluídos ficam do conjunto
da sociedade. Este agravamento das
desigualdades sociais e económicas é
apresentado por todos os relatórios
internacionais credíveis como um dos
maiores riscos à paz e à concórdia interna e
externa dos povos, e talvez não seja por
acaso que o Relatório da Cáritas Europa,
verificando que Portugal é um dos países
onde a diferença de rendimentos entre ricos
e pobres é maior, alerta para a possibilidade
da "agitação social" se agravar.

(foto IFAD, Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola)
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A Cárias Diocesana de Coimbra lançou em março o projeto
Escola de Pais, dirigido aos encarregados de educação das suas
creches e jardins-de-infância, com o objetivo de criar competências
a nível parental que permitam um melhor desempenho ao nível da
educação. A Escola de Pais quer, assim, ser um espaço de diálogo
e partilha de ideias, saberes e experiências que possa ajudar cada
um a melhorar a sua ação educativa e também a encontrar respostas
para os medos e ansiedades que sempre se colocam aos educadores.

A primeira sessão, subordinada ao tema Ser Pai e Mãe Hoje
I: Educar em afetos, decorreu já na Creche e Jardim de Infância
N.ª Sr.ª de Fátima (11 de março), no Centro Social e Comunitário
N.ª Sr.ª dos Milagres (13 de março) e no Centro Comunitário
Nossa Sr.ª da Boa Viagem (17 de março) abrangeu cerca de 80 pais
e encarregados de educação da Pedrulha, Ingote, Cernache e
Leirosa. Como ideia forte desta Sessão, sublinha-se a grande
importância dada ao afeto, mas simultaneamente a afirmação de que
o afeto não se reduz apenas a um conjunto de manifestações de
carinho, nomeadamente beijos ou abraços, mas que implica também
a interiorização de valores humanos, de normas e regras essenciais
que fazem parte integrante do processo de socialização. A criança
tem, assim, a oportunidade de crescer num ambiente seguro e
estimulante, sentindo-se amada por todos aqueles que vão crescendo
com ela. Sublinhou-se ainda a importância do exemplo coerente dos
pais e o papel que os "nãos" representam no processo educativo.

A iniciativa, que se enquadra no projeto pedagógico global da
Cáritas para as suas valências de Creche e Jardim de Infância,
decorre até julho e contempla a realização de seis Sessões, a saber:

Ser Pai e Mãe Hoje I: Educar em afetos
Ser Pai e Mãe Hoje II: Comunicar com os filhos
Cuidados básicos de higiene e saúde
Cuidados básicos de segurança
Comportamentos I: Disciplina e Regras
Comportamentos II: Castigos e Recompensas


