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Queremos viver o próximo Dia Cáritas em
grande proximidade com a Diocese,
marcando esta proximidade com a
presença física de equipas de
colaboradores da Instituição nas paróquias
que nos quiserem acolher.

Iremos estar disponíveis para poder estar
junto das paróquias no dia 23 de março
(Dia Cáritas) mas também no domingo
anterior (16 de março), ou nalgum outro dia
durante essa Semana Cáritas.

Não temos a pretensão de estar em todas
as paróquias, nem sequer em todas as que
estão sob um mesmo pároco. Mas
queremos estar com qualidade naquelas
onde a nossa presença se concretizar:
qualidade de tempo, de programa, de sinais
litúrgicos e comunitários, de diálogo sobre
a caridade, sobre o lugar da Caritas na
caridade diocesana e sobre a sua ligação
íntima à vida das paróquias.

Será, assim, uma presença marcada por
três ideias estruturais:

- proximidade, dando corpo ao
objetivo da atual Direção de "levar a Cáritas
à Diocese e trazer a Diocese à Cáritas". A
Cáritas é serviço das comunidades, das
paróquias. Quando a Cáritas faz uma ação
concreta, tal ação é, de facto, de todas e
cada uma das paróquias da diocese.

- partilha, que é o distintivo da pastoral

queremos desafiar também os não
praticantes a esta partilha de bens. Por isso,
convidamos todas as paróquias a
organizarem o peditório de rua a favor da
Cáritas nos dias 20, 21 e 22 de março, cuja
receita reverte na totalidade para apoio aos
casos sociais que continuamente nos
chegam. Também isso será um sinal de
proximidade, partilha e esperança
comprometida. A Cáritas disponibilizará o
material necessário para o peditório.

sociocaritativa, e uma exigência nuclear do
cristianismo: a fé sem obras é morta!,
como lembra S. Tiago.

- esperança, como virtude
mobilizadora para a construção de um
futuro mais justo e fraterno, pelo nosso
compromisso vivido com rigor nas
comunidades e na Cáritas.

A celebração do Dia Cáritas tem um
espírito próprio: o de ajudar a Igreja a
refletir a sua missão caritativa e o da
partilha efetiva de bens para ajuda aos mais
necessitados. Para a reflexão da Igreja, a
Cáritas propõe todos os anos um lema
orientador. Este ano esse lema é : "Unidos
no amor. Juntos contra a fome". Este lema
tem em atenção a campanha da Caritas
Internationalis contra a fome no mundo,
que vai decorrer durante todo este ano.

A presença da Cáritas junto das paróquias
é certamente um sinal imediato daquela
"união no amor". Mas também deverá ser
um tempo próprio de luta contra a pobreza
à nossa volta, pela partilha efetiva de bens.
Naturalmente, a grande partilha da
comunidade cristã será na eucaristia. Mas
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PROXIMIDADE apela a iniciativa, a afeto, a conversão.

Estar próximo não tem muito a ver com o estar
fisicamente ao lado. Hoje sabe-se, por exemplo, que
as pessoas que vivem no mesmo prédio, porque
sentem a sua intimidade tão ameaçada, fazem um
esforço para marcar distância dos seus vizinhos do
lado. Estar próximo é antes essa atitude permanente
de atenção e cuidado pelo outro, que não invade a sua intimidade,
mas que sabe discernir quando é necessário ajudar, dizer um bom dia,
dar uma palavra de esperança, secar uma lágrima, ficar junto em
silêncio. E fazê-lo assim. Quem ama, toma a iniciativa de amar.

Estar próximo não tem tanto a ver com eficiência técnica. Podemos ser extremamente
eficazes na ajuda que prestamos ao outro e, todavia, nunca conseguirmos estabelecer
uma relação de confiança com ele, nem conquistar a sua estima. Estar próximo significa
certamente um bem-querer mútuo, um sentir-se mutuamente bem na companhia do outro,
uma envolvência do ser total, corpo, alma, sonhos..., ou, simplesmente, um afeto. Deus
amou o seu povo com afeto!

E só existe proximidade se ela for vivida em atitude de conversão, de mudança de vida.
Conversão que é deixarmos de nos considerarmos o centro de tudo, para percebermos
as escolhas do outro, os critérios do outro, as limitações do outro..., e aceitarmos o
outro como ele é ou onde ele está. Depois podemos, certamente, caminhar juntos para
um lado melhor, para um bem maior. E caminharemos. Mas juntos e centrados na
necessidade do outro, e não em níveis separados e centrados na nossa importância.

À imagem de Deus, que se fez próximo de nós em Jesus de Nazaré.
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Diz-se que um agricultor andaluz ganhou três anos consecutivos

o prémio para o melhor milho da região. Quando lhe
perguntaram o segredo, ele respondeu: "Como sabem, a
polinização do milho é feita pelo vento. Por isso dou as
melhores sementes aos meus vizinhos, e assim tenho a garantia
de que o meu milho vai ser receber o pólen da melhor
qualidade".

PARTILHAR é enriquecer! Ninguém se basta sozinho a si
mesmo. Precisamos dos outros para vivermos. E se os outros
forem mais sábios, mais comprometidos, mais solidários, mais
socialmente integrados, vão-nos ajudar mais e melhor, ficamos
mais ricos.

O nível mínimo da partilha são os bens materiais, é o dinheiro
que permite ao outro ter pão na sua mesa, medicamentos para a
sua saúde, água e gás para a sua comodidade mínima. Depois,
poderemos partilhar saberes técnicos; e depois ainda, cultura...

Mas o mais imediato é mesmo o dinheiro, porque é uma
resposta às necessidades de sobrevivência das pessoas.

As nossas comunidades estão empobrecidas. Estão realmente
cada vez mais empobrecidas. Nos últimos 30 anos assistimos a
um movimento mundial contínuo de enriquecimento dos mais
ricos e empobrecimento dos mais pobres. Também em
Portugal. Mas se não formos nós, entre os pobres, a cuidar de
nós próprios, na partilha e entreajuda, quem nos vais socorrer?!
Certamente havemos, por um lado, de lutar contra esta situação
que reduz muitos à miséria em favor de uns poucos
excessivamente ricos, mas não podemos deixar de nos ajudar
uns aos outros a sairmos das situações de pobreza mais
atentatórias da dignidade humana. A partilha de dinheiro hoje é
uma grave obrigação moral e volta a ecoar com toda a
atualidade o grito religioso de S. Tiago: "a fé sem caridade é
morta". E Jesus de Nazaré, afinal, partilhou toda a sua vida
connosco.
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das Paróquiasdas Paróquiasdas Paróquiasdas Paróquiasdas Paróquias
Há duas ou três décadas atrás, um futuro melhor era

uma certeza. Mas perdemos essa certeza de há
quatro ou cinco anos para cá, com a "crise". E

todos voltámos a falar de ESPERANÇA!

É tempo de esperança! Claro que é. Hoje mesmo.
Porque hoje mesmo há miséria e injustiça no mundo,

e sabemos que é possível haver bem-estar e
dignidade para todos. A esperança vem-nos de

percebermos esta diferença entre a situação real, de
mal, e a situação de bem desejado e efetivamente

possível.

A crise mostrou-nos que a vida e o mundo
abandonados à simples inércia das coisas não

correm para melhor. Porque também há no mundo o
egoísmo, o roubo, o pecado. Por isso, se ficarmos
sentados à espera que esse mundo aconteça, ou na

simples expetativa de que outros - supostamente
mais sábios - vão fazê-lo acontecer, o mundo apenas

piorará, com proveitos escandalosos para quem se
aproveita da nossa indiferença e com o crescimento

dos empobrecidos e marginalizados.

A esperança não se confunde com esperas ou com a
expetativa. A esperança é ativa. Procura a

transformação do mundo (das culturas, dos critérios
de agir...) na luta pela justiça. É a esperança que nos

mobiliza para o compromisso pessoal e comunitário.

Essa construção começa na nossa comunidade, na
nossa paróquia, na nossa diocese; começa quando

vencemos a comodidade e a indiferença e damos as
mãos para "ir às margens" e recolocar o bem de

cada pessoa no centro do nosso agir social e
pastoral.

O povo bíblico, no deserto, sempre se alimentou da
esperança numa "terra prometida". Jesus de Nazaré

alimentou-se da esperança no "Reino de Deus".
Também nós queremos alimentar-nos dessa

esperança num mundo mais justo e mais fraterno,
trabalhando com rigor e com amor.
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A Mulher Samaritana,
de Hyatt Moore

A leitura que nos é proposta no evangelho da
missa do Dia Cáritas descreve-nos uma das
cenas mais lindas da Bíblia: Jesus um dia chega
cheio de sede à beira de um poço e não tem
balde para tirar água. Então pede a uma
mulher que seja ela a dar-lhe água.

A mulher sentiu aquele pedido como um
atrevimento indevido de Jesus, por três razões:
de sexo, de raça e de religião. Razão de sexo,
porque os homens não deviam dirigir a palavra
às mulheres naquelas circunstâncias; razão de
raça, porque ela era de um povo desprezado e
considerado inferior, a quem os judeus não
dirigiam a palavra; razão de religião, porque
os samaritanos eram excluídos e se auto-
excluíam do templo de Jerusalém, presos aos
argumentos religiosos dos seus antepassados.

São dois mundos antagónicos os que se
encontram à beira daquele poço: o de Jesus,
homem, nacional e incluído; o da samaritana,
mulher, estrangeira e excluída. E, curio-
samente, quem tem sede é Jesus. Uma sede
física, de água fresca. E a mulher tem um balde
para chegar ao fundo do poço! Mas a mulher
também tem sede, as suas sedes profundas de
igualdade, de ser respeitada na sua dignidade,
de inclusão. E Jesus tem uma palavra capaz de

a todos elevar até ao cimo dos sonhos humanos.
Naqueles dois mundos tão antagónicos,
partilhar é o maior enriquecimento dos dois. E
assim aconteceu.

Mas para que a partilha fosse possível, Jesus
teve que se aproximar; teve que quebrar as
barreiras, os códigos sociais, morais, culturais,
religiosos. Se não tivesse tido a capacidade de
pôr a pessoa humana acima de todos esses
códigos, teria continuado com a sua sede e a
mulher com as dela. Ambos tinham ficado mais
pobres, mais sofredores.

Aquela conversa sobre sedes e águas que as
matam levou os samaritanos a convidarem
Jesus para ele passar uns dias com eles; e
deixou os discípulos de Jesus reduzidos ao
silêncio, estupefactos com a mudança que não
compreendem, mas incapazes de travar o novo
curso da história daquelas vidas. Se havia
esperança em Jesus de criar mais fraternidade
entre judeus e samaritanos, e se havia
esperança naquela mulher de ver reconhecida
a dignidade fundamental dos samaritanos com
todos os outros homens e povos, a esperança
concretizou-se nesse dia, num encontro simples,
à beira de um poço, onde se partilharam
necessidades e dons. É lindo e é verdade.

O Encontro de Jesus com a mulherO Encontro de Jesus com a mulherO Encontro de Jesus com a mulherO Encontro de Jesus com a mulherO Encontro de Jesus com a mulher
samaritana e o Dia Cáritassamaritana e o Dia Cáritassamaritana e o Dia Cáritassamaritana e o Dia Cáritassamaritana e o Dia Cáritas
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Cáritas 2014
Unidos no amor.

Juntos contra a fome.

Nos dias 20, 21 e 22 de
Março vai decorrer o
peditório de rua a
favor da Cáritas. A
Cáritas de Coimbra
está vivamente
empenhada no bom
êxito desta campanha.

A receita do peditório
de rua reverte
integralmente para
ajuda a pessoas com
graves dificuldades
económicas, conforme
aconteceu já nos
últimos três anos, por
decisão da Direção.

Com o contributo
deste peditório, e de
outras iniciativas e
campanhas, foi
possível ajudar em
2013 mais de 2.000
pessoas em
alimentação, vestuário,
rendas, medicamentos,
óculos, material
escolar, material de
higiene, água, luz, gás,
transportes...

Desde já solicitamos (e
agradecemos) a
colaboração de
voluntários, das
paróquias e seus
grupos, de
movimentos, de
entidades comerciais e
de todos quantos
connosco queiram
colaborar.

década de 90 houve mesmo
vozes a pedir o fim deste
peditório. Além dessa tendência
privatizante da fé e da religião, a
sociedade dava mostras de enri-
quecimento e o Estado prometia
responder mais eficazmente às

Curiosamente, enquanto as
instituições ligadas à Igreja

foram retirando da rua, outras
organizações passaram a
volorizar os peditórios públicos,
em nome de múltiplos campos
de solidariedade, todos eles

certamente legítimos e bons.
Aprendemos com essas insti-
tuições uma coisa importante: é
preciso estarmos abertos à
sociedade como lugar que lhe
facilita a sua partilha de bens.
Sim, a atitude de partilha de bens
não é exclusiva de nenhum grupo
ou religião. É partilhada pelo
comum das pessoas que acre-
ditam e querem uma sociedade
mais justa, humana e fraterna. Ir
para a rua, ao encontro das
pessoas, pedindo-lhes um
donativo para uma causa que

humaniza e fraterniza, é um
serviço que prestamos às
próprias pessoas que querem
partilhar.

Além disso, pedir na rua para
a Cáritas tem um carater

sensibilizador e pedagógico. É
um gesto que apela à caridade,
mas que o faz em termos
proféticos. Profético, enquanto
denuncia uma sociedade que
continua a empurrar pessoas
para a pobreza e para a margi-
nalização; e profético enquanto
revela que há pessoas e orga-
nizações preocupadas, volunta-
riosas, que não se deixam
dissolver no individualismo e no
vazio ético. E serve como
desafio a mais pessoas, a mais
voluntários...

No caso do peditório da
Cáritas, a esse gesto

profético acresce um gesto de
pre-evangelização. Saindo para
a rua em nome dos pobres, a
Igreja dá um testemunho público
de não ser uma organização
fechada numa espiritualidade
desencarnada, mas de ter o
homem e a mulher concretos, os
mais pobres e oprimidos, no seu
coração. As tristezas e angústias
(GS 1) dos homens do nosso
tempo são realmente tristezas e
angústias dos cristãos.

E o mais importante de tudo:
as pessoas que serão

ajudadas pelo dinheiro recebido
no peditório. Aumenta assusta-
doramente o número dos que
pedem ajuda à Cáritas. O bom
senso obriga-nos a reconhecer
que nenhum de nós está livre de
um dia ter que pedir também
uma ajuda à Cáritas. Muitos dos
que hoje batem à porta da
Cáritas nunca tinham imaginado
que isso pudesse vir a acontecer.

É certamente preciso e
urgente lutar por uma

sociedade que volte a submeter
a economia e as finanças aos
valores éticos da dignidade
humana e da fraternidade
universal. Mas isso não pode
omitir-nos de procurar também
minorar o sofrimento de quem
neste momento se encontra em
situações de vida economi-
camente desesperadas.
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O peditório para a Cáritas é
atualmente o único pedi-

tório de rua de instituições
ligadas à Igreja Católica. Numa
sociedade onde a fé tende a ser
privatizada, não deixa de ser um
certo atrevimento. Aliás, na

necessidades económicas dos
indivíduos e famílias do que a
sociedade. Aos olhos do
“público” parecia ultrapassado
este tipo de peditório, cujos
destinatários, afinal, já ninguém
queria acreditar que ainda
existissem: os pobres.

Mas o conhecimento que
a Cáritas tinha da pobreza real
era diferente. E foi em nome dos
pobres reais que o peditório de
rua para a Cáritas se manteve e
se mantém hoje.


