
 

Deus Caritas est (II) 

A segunda parte da encíclica Deus Caritas est intitula-se “Caritas ___ a prática do amor 

pela Igreja enquanto ‘comunidade de amor’”. 

Quando Jesus morreu na Cruz, “entregou o Espírito” (cf. Jo 19, 30). Este fato prenuncia 

o dom do Espírito Santo que ele havia de realizar depois da Ressurreição. 

O Espírito é aquela força interior que harmoniza os corações dos crentes com o 

coração de Cristo e leva-os a amar os irmãos como ele os amou, sobretudo quando 

deu a sua vida por todos. O Espírito é também força que transforma o coração da 

comunidade eclesial, para ser no mundo testemunha do amor do Pai, que quer fazer 

da humanidade uma única família, em seu Filho. 

O amor ao próximo, radicado no amor a Deus, é um dever não apenas para cada um 

dos fiéis, mas também para a comunidade eclesial inteira. Os responsáveis pela ação 

caritativa da Igreja se situam em todos os níveis, a começar pelas paróquias, passando 

pelas Igrejas particulares (dioceses) até chegar à Igreja universal. 

Desde cedo apareceu na Igreja o ofício diaconal, iniciado por sete homens “cheios do 

Espírito Santo e de sabedoria”. Sua ocupação não se limitava a um serviço social 

apenas. Era também um serviço espiritual. Com a formação deste organismo dos sete, 

ficara instaurada na estrutura fundamental da própria Igreja a diaconia, ou seja, o 

serviço do amor ao próximo exercido comunitariamente e de modo ordenado. 

Para a Igreja a caridade não é uma espécie de assistência social, mas pertence à sua 

natureza, é expressão irrenunciável da sua essência, tanto quanto o serviço dos 

sacramentos e o anúncio do Evangelho. Além disso, ela se estende para além das 

fronteiras da Igreja, tendo em vista a universalidade do amor. 

É dever do Estado realizar a justiça, e a finalidade de uma justa ordem social é garantir 

a cada um a própria parte nos bens comuns. A formação de estruturas sociais justas 

não é imediatamente um dever da Igreja: pertence à esfera da política. Mas a Igreja 

tem aí um dever mediato: compete-lhe contribuir para a purificação da razão e o 

despertar das forças morais, sem as quais não se constroem estruturas justas. A 

doutrina social da Igreja exerce um importante papel neste sentido, contribuindo, de 

maneira eficaz e decisiva, para a formação da consciência política. 

Não precisamos de um Estado que regule e domine tudo, mas que generosamente 

reconheça e apóie, segundo o princípio da subsidiariedade, as iniciativas que nascem 

das diversas forças sociais empenhadas na solução dos 

problemas que afetam os seres humanos necessitados de ajuda. A Igreja é uma dessas 

forças vivas. 
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Como cidadãos do Estado,os fiéis leigos têm o dever imediato de trabalhar por uma 

ordem justa na sociedade: são chamados a participar pessoalmente na vida pública 

com sua atuação econômica, social, legislativa, administrativa e cultural que tem em 

vista o bem comum. A caridade deve animar a sua existência inteira e, 

conseqüentemente, as inúmeras atividades que são chamados a exercer. 

Apesar dos grandes progressos técnicos e científicos, a miséria multiforme (tanto 

material como espiritual) tem sido a causa do grande sofrimento no mundo. Em 

contrapartida, no nosso tempo podemos contar com o valioso auxílio dos meios de 

comunicação de massa que tornaram, hoje, menor o nosso planeta, aproximando 

rapidamente seres humanos e culturas profundamente diversos. 

Agora se chega de forma muito mais imediata ao conhecimento das necessidades dos 

seres humanos, o que constitui um apelo a partilhar a sua situação e as suas 

dificuldades. No nosso tempo a atividade caritativa pode e deve atingir as 

necessidades de todos os seres humanos. 

Superando as fronteiras das comunidades nacionais, a solicitude pelo próximo tende a 

alargar os seus horizontes ao mundo inteiro. Há um crescente e inelutável sentido de 

solidariedade entre todos os povos. 

Hoje se verifica um aumento de organizações diversificadas que se dedicam ao ser 

humano em suas várias necessidades. Isto se explica, fundamentalmente, pelo fato de 

o imperativo do amor ao próximo ter sido inscrito pelo Criador na própria natureza do 

ser humano. Mas se deve também à presença do cristianismo no mundo. 

A caridade cristã eclesial tem alguns traços essenciais específicos que são, em linhas 

gerais: 1º) Ela é, em primeiro lugar, simplesmente a resposta a uma necessidade 

imediata: os famintos devem ser saciados; os nus, vestidos; os doentes, tratados para 

se curarem; os presos, visitados, etc. 2º) A atividade caritativa cristã deve ser 

independente de partidos e ideologias. Não está a serviço de estratégias mundanas, 

mas é atualização, aqui e agora, daquele amor de que o ser humano sempre tem 

necessidade. 3º) A caridade não deve ser um meio de fazer proselitismo. Quem realiza 

a caridade em nome da Igreja, nunca procurará impor aos outros a fé da Igreja. 

Os colaboradores que realizam, em nível prático, o trabalho caritativo na Igreja não 

devem se inspirar nas ideologias do melhoramento do mundo, mas sim deixar-se guiar 

pela fé que atua pelo amor. Numa palavra: devem ser movidos pelo amor de Cristo. 

O fato de trabalharem com a Igreja faz com que o amor de Deus se espalhe no mundo. 

Com a sua participação na prática eclesial do amor, querem ser testemunhas de Deus 

Pai e de Cristo e, por isso mesmo, fazer o bem gratuitamente. 



A caridade não se reduz a uma mera atividade. O amor pelo ser humano deve 

impregnar toda a ação prática. Esse amor faz com que a caridade não seja apenas um 

dar alguma coisa ao outro, mas um dar-se a si mesmo ao outro. 

Quem está em condições de ajudar não é superior ao outro e há de reconhecer que, se 

o faz, é precisamente porque é também ajudado. O fato de poder ajudar é pura graça. 

Foi o Senhor que lhe concedeu esse dom. “Somos servos inúteis”(Lc 17, 10). 

Não devemos desanimar diante da excessiva vastidão das necessidades e das 

limitações do próprio agir. Neste caso, com humildade, faremos o que estiver ao nosso 

alcance e confiaremos o resto ao Senhor. 

O amor pelo ser humano que deve revestir sempre a prática da caridade se alimenta 

no encontro com Cristo. É também no contato vivo com Ele, sobretudo através da 

Eucaristia e da oração, que devemos buscar ajuda diante da incomensurabilidade das 

necessidades. 

Os cristãos diferem dos outros seres humanos diante da complexidade dramática das 

vicissitudes da história por permanecerem inabaláveis na certeza de que Deus é Pai e 

nos ama, ainda que o seu silêncio seja incompreensível para nós. 

A fé nos mostra o Deus que entregou o seu Filho por nós e, assim, gera em nós a 

certeza vitoriosa de que isto é mesmo verdade: DEUS É AMOR! 

A fé transforma a nossa impaciência e as nossas dúvidas em esperança segura de que 

Deus tem o mundo nas suas mãos e que, não obstante todas as trevas, Ele vence, 

como revela de forma esplendorosa o Apocalipse, no final, com suas imagens 

impressionantes. 

A fé, que toma consciência do amor de Deus revelado no coração trespassado de Jesus 

na cruz, suscita, por sua vez, o amor. Aquele amor divino é a luz ___ 

fundamentalmente a única ___ 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 o praticar 

porque criados à imagem de Deus. 

VIVER O AMOR E, DESSE MODO, FAZER ENTRAR A LUZ DE DEUS NO MUNDO: tal é o 

convite que o Papa Bento XVI quer nos deixar com a presente encíclica. 

 

 


