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Porque é que a consagração da Rússia ao Imaculado 
Coração de Maria 

é a chave para a solução da actual crise da Igreja?

1. Por que é que pedimos a consagração da Rússia? De onde vem esta 
ideia?
S.E. o bispo Fellay vê na obtenção da consagração da Rússia ao Imaculado 
Coração de Maria a chave para vencer a crise da Igreja. Isto precisa de uma 
explicação. Ele refere-se às revelações de Nossa Senhora em Fátima em �9�7, 
que entretanto foram reconhecidas. Ela comunicou no �3 de Julho uma 
mensagem à vidente Lúcia: “Deus vai punir a humanidade pelos seus pecados 
com guerra, fome, perseguição da Igreja e do Santo Padre. Para evitar isto, eu 
venho pedir a consagração da Rússia ao Meu Imaculado Coração. ... Por fim o 
Meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre vai consagrar-Me a Rússia, a 
qual se converterá, e será dado ao mundo um tempo de paz.

2. Por que é necessário consagrar precisamente a Rússia?
Porque é a vontade de Deus! A Irmã Lúcia explica: “A Rússia será o instrumento 
do castigo do mundo se não conseguirmos, antes, a sua conversão.” Nossa 
Senhora avisou que, se não se fizer a consagração segundo a Vontade de Deus, 
“a Rússia espalhará os seus erros sobre todo o mundo e causará guerras e 
perseguições à Igreja. Os bons serão mortos, o Santo Padre terá muito que 
sofrer e algumas nações serão aniquiladas.” E como revelou a Irmã Lúcia, 
numa das suas cartas públicas, o próprio Senhor fê-la saber que a Rússia não 
se converterá antes de a consagração ser feita, “porque Eu quero que a Igreja 
inteira reconheça esta consagração como um triunfo do Imaculado Coração 
de Maria, para que além da devoção ao Meu Sagrado Coração também haja 
devoção ao Imaculado Coração de Maria.”

3. Como é que deve ser feita esta consagração?
Como Nossa Senhora havia prometido, voltou a aparecer a Lúcia ainda uma 
vez, a �3 de Junho de �929 (esta entretanto tornou-se religiosa), e disse-lhe: 
“Chegou o momento em que Deus pede ao Santo Padre para consagrar, em 
união com os bispos de todo o mundo, a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. 
Sò desta maneira poderá ser salva.” As palavras “desta maneira” são decisivas, 
porque por elas se expressa que é o único meio, pelo qual a conversão da Rússia 
pode ser alcançada. Se não se fizer a consagração, a Rússia não se converterá e 
continuará a ser a chaga do mundo, até à aniquilação de várias nações.
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4. Mas, então, a consagração ainda não foi feita?

De facto, o papa João Paulo II, depois do atentado contra ele, no dia �3 de Maio 
de �98�, tentou fazer por duas vezes a consagração: no dia �3 de Maio de �982 
e no dia 25 de Março de �984. Isto mostra que levou a sério a mensagem de 
Fátima. Infelizmente, em ambas as vezes não houve uma referência especial 
à Rússia. O papa estava consciente de que isto era insuficiente, porque ainda 
durante a cerimónia do dia 25 Março de �984, confessou que o povo russo “ainda 
está à espera do nosso acto de consagração ...” (Osservatore Romano do dia �4-
05-�984) e, portanto, sabia que o seu procedimento ainda não correspondia 
ao que Nossa Senhora exigia. Esta mesma ideia deixou explícita a irmã Lúcia 
numa entrevista em Setembro de �985: “Os bispos não participaram e a 
Rússia não foi nomeada.” - Este é o estado da questão até hoje. Algumas cartas 
duvidosas e uma entrevista da irmã Lúcia, também ela duvidosa, na qual teria 
dito exactamente o contrário daquilo por que tanto intercedeu junto dos papas 
desde �929, não muda nada nesta questão. De qualquer modo, a conversão da 
Rússia, que ainda não aconteceu, prova também que a consagração ainda não 
foi feita da maneira como o Céu a espera.

5. Então, o fim da Guerra Fria não pode ser considerado como o início da 
conversão da Rússia?

Não parece. Pelo contrário, o fruto desta abertura conduziu a que a maioria dos 
governos europeus se tornassem socialistas. Para a Igreja Católica da Rússia a 
situação piorou com essa abertura. Em �997 entrou em vigor na Rússia uma 
lei que discrimina os católicos face à Igreja Ortodoxa, ao Islão, aos Judeus e ao 
Budismo. Em toda a Rússia há actualmente mais ou menos 300.000 católicos, 
menos que em �9�7, ano no qual Nossa Senhora apareceu em Fátima e 
prometeu a conversão da Rússia.

6. Não será então já tarde demais para uma Consagração da Rússia, visto 
que os seus erros já se espalharam no mundo?

Não. O próprio Nosso Senhor Jesus Cristo previu que os factos se desenrolarão 
desta maneira e no mês de Agosto �93� confidenciou à irmã Lúcia em Rianjo: 
“Não querem (os papas) cumprir o meu desejo (a Consagração da Rússia). Tal 
como o rei da França arrepender-se-ão e por fim fá-lo-ão. Mas será tarde e a 
Rússia já terá espalhado os seus erros pelo mundo.” Temos portanto a certeza 
que a Consagração será feita. Não há um “tarde demais”. Neste contexto, temos 
que nos recordar também duma visão da segunda vidente, Jacinta Marto, 
entretanto já beatificada, que se refere aos papas: “Não vês tantas estradas, 
caminhos e campos cheios de homens que choram de fome porque não têm que 
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comer, e o Santo Padre, numa igreja, perante o Coração Imaculado de Maria em 
oração e tantas pessoas que rezam com ele?” Daqui se depreende que Nossa 
Senhora quis deixar ver à pequena vidente, que um dia, numa situação trágica, 
o papa fará a consagração.

7. O que é que significa “a conversão da Rússia”, que o Céu nos promete 
como fruto da Consagração?

Se o Céu está a falar em “conversão”, logicamente tem em mente a conversão 
à única verdadeira Igreja, que Jesus Cristo fundou, quer dizer: a Santa Igreja 
Católica e Apostólica. “A conversão da Rússia” significaria que ao fim de mil 
anos de cisma a Rússia voltaria ao seio da Santa Madre Igreja. São Maximilian 
Kolba contestou este ponto de vista nos finais da sua vida de forma profética: 
“Um dia vereis a estátua da Imaculada no ponto mais elevado do Kremlin.” A 
verdade de Fé da Imaculada Conceição de Maria é negada, até hoje, pela Igreja 
Ortodoxa russa. Consequentemente, a profecia de são Maximilian Kolbe 
significa o retorno da Rússia à Igreja Católica.

8. Mas porque é que a consagração da Rússia constitui também a chave da 
salvação do resto do mundo e da Igreja?

Indubitavelmente a promessa de salvação não se refere sò à Rùssia, mas com a 
Rússia, também ao mundo inteiro. A palavra “mundo” insere-se na mensagem 
central, quer dizer do dia �3 de Julho de �9�7, quatro vezes. “No mundo” Deus 
quer estabelecer a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Se não obedecerem, 
“o mundo” será castigado pelos seus crimes. A Rússia espalhará os seus erros 
“pelo mundo”. No fim será concedido “ao mundo” ainda algum tempo de paz. 
Por isso é que as palavras “por fim o Meu Imaculado Coração triunfará” referem-
se não sò à Rússia, mas têm também um significado universal, para todo o 
mundo e para toda a Igreja! – A Igreja Católica padece actualmente mais do 
que em qualquer outra época, em virtude do movimento ecuménico, o qual já 
não pretende o regresso e a conversão dos desorientados ao “único rebanho de 
Cristo (...) fora do qual permanecem, sem dúvida, todos aqueles que não estão 
vinculados à Santa Sé de Pedro” (Papa Pio IX). Até as autoridades romanas 
asseguraram à Igreja Ortodoxa no tratado de Balamand, em forma de contrato, 
que já não se pretendia a sua conversão. A consagração da Rússia constituiria 
pois um afastamento deste espírito pervertido, porque demostraria um desejo 
de conversão dos Ortodoxos. A realização da consagração da Rússia pelo papa 
com todos os bispos da Igreja equivaleria a apartar-se, por via de princípio, do 
caminho erróneo adoptado desde o Concílio. Assim a consagração da Rússia 
se tornaria salutar para toda a Igreja. São Luis Maria Grignion de Monfort 
ainda vai um passo mais à frente. Ele profetiza para o fim dos tempos na sua 
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conhecida “Oração Inflamada” um movimento universal de conversões à Igreja 
Católica.

9. Mas será que há esperança de que tal suceda?

Pelos lábios de Maria e de Nosso Senhor é-nos prometido que um dia a 
consagração será feita de modo correcto: “O papa consagrará a Rússia ao meu 
Imaculado Coração, mas será bastante tarde!”, “No fim o meu Imaculado Coração 
triunfará!” e “toda a Igreja reconhecerá”; este triunfo de Maria; será, portanto, 
um triunfo da Igreja! – De facto, constata-se, estando nós no ano de 2009, que 
é bastante tarde para esta consagração. A Igreja encontra-se “num processo de 
autodemolição” (papa Paulo VI) e quase todo o mundo, e em particular Europa, 
estão contaminadas pelos erros da Rússia e encontram-se presas nas garras 
do socialismo. Em face da crise financeira é elaborada de forma ainda mais 
intensiva uma nova ordem mundial, que nada de bom promete aos cristãos. 
– Por isso é preciso desde já uma grande cruzada universal de oração! Todos os 
católicos de boa vontade, que amam a sua Igreja, são chamados a realizar juntos 
esta oração de uma Igreja em apuros: o santo Rosário. Incumbe-nos a nós rezar 
a fim de que a consagração prometida ocorra o mais cedo possível, e o triunfo 
de Maria seja acelerado. A dar-nos ânimo estão as palavras de Nosso Senhor 
à irmã Lúcia: “Diz aos meus servos que (...) que nunca será tarde demais, para 
refugiar-se em Jesus e Maria!
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SÃO PAULO EM NOME DO SENHOR

No ano 2009 reservado a São Paulo, como não reconstituir o magistério do 
Apóstolo acerca da virtude da Caridade? Um ensino que subverte as falsas 
noções e se fundamenta sobre a Doutrina do Corpo Místico. Escrito por um 
sacerdote cujo santo patrono é esse mesmo de quem ele recorda a palavra.

«Em nome do Senhor Jesus, vós e o meu espírito estando reunidos no poder 
de Nosso Senhor Jesus Cristo: que este indivíduo seja entregue a Satanás, para 
que a sua carne seja destruída, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor» 
(� Co, 5.4-5).

Eis, portanto, como a Caridade de São Paulo se exprime, por um anátema. Nós 
encontramo-nos no início da carta que ele escreve aos Coríntios, para concluir 
o ensino que tinha começado oralmente. Um capítulo que se inicia, aliás, com 
longas reprimendas endereçadas aos fiéis de Corinto, tão pouco espirituais 
na sua conduta, francamente carnais nos seus juízos, e que particularmente 
se tinham demonstrado demasiado negligentes em expulsar, eles mesmos, 
este pecador público. São Paulo empreende, portanto, a tarefa de significar 
aos Coríntios em que é que constitui a verdadeira Caridade fraternal. E se não 
conhecemos esta epístola, sobretudo em razão do seu zénite que consubstancia 
o hino à Caridade (� Co, �3), tomemos entretanto tempo para a reler. Nós aí 
encontraremos uma bela exposição prática da Caridade fraternal.

Os exageros do zelo

São Paulo, então em Éfeso, toma conhecimento da conduta intolerável deste 
homem, que não apenas conhecemos sob o qualificativo de «incestuoso de 
Corinto». O seu zelo imediatamente se incendeia. Zelo para com esta alma, em 
primeiro lugar, porque é necessário arrancá-la do pecado. Igualmente São Paulo 
considera que o nosso pecador, após ter reentrado em si mesmo, alterará a sua 
conduta, na condição de que seja privado do apoio da comunidade e destituído 
da falsa confiança que lhe inspira a cega indulgência dos Cristãos de Corinto. 
Tal constitui bem o motivo que o Apóstolo confere a esta excomunhão: «[para 
que] o seu espírito [seja] salvo no dia do Senhor».

Todavia, não se trata apenas deste homem. É a Fé e a virtude de toda a 
comunidade de Corinto que são colocadas em perigo por esta má conduta. 
«Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa?» (� Co 
5,�0). Para esta razão o Apóstolo outorga directivas muito claras, ordenando 
a cessação das relações com os pecadores. Não todos, contudo: ou então seria 
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necessário sair do mundo (� Co 5,�0). E se nem todos têm vocação para se 
retirar do mundo, para viverem no deserto, todos, contudo, temos o dever de 
fugir daqueles que nos poderiam arrastar ao pecado. Ora, estes pecadores de 
quem devemos nos afastar, são, fundamentalmente, aqueles que recobrem o 
seu vício com o nome de cristão. «eu quis dizer que vós não devíeis manter 
relações com aquele que, ainda que levando o nome de Cristão, fosse impúdico 
ou idólatra…» (� Co 5,��). Desses, tanto para a sua emenda, como para a 
nossa perseverança, (de facto, por amor das almas), é-nos solicitado que deles 
fujamos, ou que os expulsemos.

Julgar os nossos irmãos

Mas se é necessário que nos separemos dos falsos cristãos, verdadeiros 
pecadores, nós devemos primeiramente discerni-los. São Paulo, espera, 
portanto, que não julguemos os nossos irmãos? Será São Paulo, realmente, o 
Apóstolo d’Aquele que nos legou a ordem: «Não julgueis?» (Mt 7,�).

Encontraremos um elemento de resposta na própria forma com a qual São 
Paulo procede nesta questão. «Em nome do Senhor Jesus, vós e o meu espírito, 
estando reunidos no poder de Nosso Senhor Jesus Cristo». Trata-se, aqui, nem 
mais nem menos, duma espécie de tribunal onde a causa é ouvida, apoiada 
sobre factos certos e estabelecidos, e onde a autoridade é o único juiz, o nosso 
santo, aqui no lugar de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Em compensação, São Paulo desenvolve toda a sua arte para nos desviar do 
julgamento interior, que não produz outro testemunho além da nossa própria 
consciência e que redunda tão depressa em juízo temerário.

A raiz do juízo temerário é o orgulho. Orgulho que justifica que nós julguemos 
o próximo, orgulho que serve de critério, ou de norma para esta comparação. 
São Paulo não vê outro meio, sem mencionar a Caridade, para desenraizar o 
juízo temerário, a não ser chamando-nos à humildade. «Porque, finalmente, 
quem é que te confere esta excelência? Que tens que não tenhas recebido? E 
se tu o recebeste, porque te orgulhas como se o não houvesses recebido?» (� 
Co 4,7).

A Caridade tudo crê

Todavia, a humildade não constitui o único motivo que nos vincula à maior 
benevolência perante os nossos irmãos. São Paulo vê a solução derradeira na 
Caridade, da qual ele incorpora nesta epístola um elogio definitivo. «Ainda 
quando falasse as línguas dos homens e dos Anjos…» (� Co �3).

Neste “hino à Caridade”, e após ter remetido para o seu justo lugar os carismas 
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miraculosos dos primeiros cristãos (dom dos milagres, dom das línguas, etc.), 
São Paulo somente pensa em expender as qualidades verdadeiras da Caridade 
fraternal. Ora, nesta descrição, deslumbrados por tudo aquilo que escutámos 
primeiramente, nós transitamos, infelizmente com demasiada facilidade, para 
estas propriedades da Caridade: «Ela perdoa tudo, ela crê em tudo, ela espera 
tudo, ela suporta tudo» (� Co �3,7).

São estas propriedades que nos ensinam com quanta benevolência nós devemos 
considerar, no nosso próximo, as acções que nos atordoam, nos perturbam, ou 
nos parecem ser contraditórias. O Cristão, animado duma autêntica Caridade, 
procura, antes de tudo, quais possam ser as razões louváveis que conduziram 
o próximo às suas acções. Tanto mais que, com excessiva frequência, nós 
começamos por suspeitar de razões inconfessáveis. Neste enquadramento, 
o Cristão não deve alimentar suspeitas, mas deverá aceitar facilmente as 
explicações que lhe são propostas. «A Caridade tudo crê.» Ele é exactamente 
conduzido pela Caridade, «a qual não pensa o Mal» (� Cor �3,5) e ele não pode, 
pura e simplesmente, imaginar que o próximo o queira enganar antes de, para 
tal, possuir provas. E se o seu irmão o engana? Apesar disso, o Cristão conserva 
para com o pecador estima e afeição (mesmo se tiver que dele se afastar por um 
sentido de autopreservação), na exacta medida em que o Cristão espera sempre 
que este infeliz venha um dia a regressar ao recto caminho. «A Caridade tudo 
espera». E o Cristão tudo suporta para obter a conversão deste pecador. Ele 
suporta mesmo que o pecador se vire contra ele como perseguidor. Não foi São 
Paulo salvo pelas orações de Santo Estêvão? São Paulo sabe, portanto, do que 
fala e que milagres surpreendentes a Caridade perfeita pode gerar.

A Igreja como uma comunidade de vida

Nós temos no martírio de Santo Estêvão o primeiro e o mais belo exemplo da 
comunhão dos santos. E se São Paulo desenvolve a doutrina da Igreja «Corpo 
Místico de Cristo», principalmente nas epístolas aos Efésios e aos Colossenses, 
não negligenciemos, na nossa primeira carta aos Coríntios, os exemplos 
saborosos que ele nos ministra para esclarecer este mistério.

«O olho não poderia dizer à mão: eu não tenho necessidade de ti. A cabeça 
também não pode dizer aos pés: eu não tenho necessidade de vós» (� Cor 
�2,20-2�). A boa saúde do corpo supõe que todos os membros se prestem 
auxílio mútuo. São Paulo insiste mesmo acerca do superior cuidado que nós 
dedicamos àqueles membros que em nós são os mais frágeis, ou que não 
poderíamos menosprezar. Se nós desamparássemos esses membros, não 
ficariam eles expostos à doença ou mesmo perecer? «Quando um membro 
sofre, todos os membros sofrem com ele» (� Cor �2,2�). Para o bem de todo o 
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conjunto é, portanto, necessário concentrar a atenção sobre cada um. 

Que importa saber se nós possuímos tal ou tal qualidade de alma, na realidade 
acidental aos olhos de Deus. O que importa, é esta boa saúde do conjunto do 
corpo mediante o reino da Caridade, diante da qual o resto deverá ser contado 
como nada. «Falará toda a gente em línguas? Terão todos o dom de interpretar? 
Aspirai, contudo, aos dons mais perfeitos!» (� Cor �2, 30). Subentendei, aqui, 
os dons mais úteis ao bem comum, dos quais o primeiro é a Caridade.

No seio da Igreja, esta atenção concretiza-se, portanto, pela Caridade fraternal. 
Caridade que deve incorporar-se em todos, pois que ela constitui esta solicitude 
para com a saúde espiritual de cada um, e que deve incidir particularmente sobre 
os mais frágeis ou os menos estimados, pois que eles são os primeiros que se 
arriscam a perecer, com grande detrimento do conjunto. A nossa mentalidade 
moderna, que nos habituou o tudo quantificar, não nos auxilia a compreender 
este mistério. Que um irmão caia ou pereça não se nos afigura tão dramático, a 
muitos outros acontece o mesmo. Mais uma vez não esqueçamos: «quando um 
membro sofre, todos os membros sofrem com ele.» A nossa santidade depende 
da boa saúde espiritual do conjunto do corpo da Igreja, bem como de cada 
um dos seus membros. Nada devemos, portanto poupar no que concerne à 
salvação do nosso próximo.

Procurar a vantagem do próximo

Nessa óptica, São Paulo desvenda-nos até que tesouros de delicadeza a Caridade 
nos pode arrastar. E, graças a Deus, o exemplo que ele nos outorga é, ainda 
uma vez, muito concreto e muito vivo nesta epístola.

Tratava-se, para os Coríntios, de saber se era possível tomar parte num 
banquete no decurso do qual seria grandemente provável fossem servidas 
carnes que, previamente, haviam sido ofertadas aos ídolos. A quantidade de 
gado sacrificado no panteão era tal que o mais frequente era a carne excedentária 
terminar no balcão dos açougues.

São Paulo recorda, em primeiro lugar, firmemente, que a idolatria tem a sua 
sede no coração do homem. Pouco importa, então, ao Cristão, o comer ou não 
comer uma tal carne, pois que tal não honra o ídolo, o qual não existe, e que 
o verdadeiro Deus não fica com isso desonrado, pois que é a Ele que o cristão 
oferece o verdadeiro sacrifício do seu coração. Entretanto, existem espíritos 
escrupulosos, São Paulo nos fala dos irmãos fracos com a «consciência mal 
estabelecida» (� Co 8,7). Para estes últimos, comer duma carne sacrificada aos 
ídolos, permanece uma falta que lhes sobrecarregará a consciência, quando 
eles se vêem constrangidos, pela conveniência ou necessidade, a fazê-lo. É-lhes 
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então, impossível compreender que irmãos cristãos possam permitir-se uma 
tal liberdade sem nenhum motivo.

Ora, não estamos nós mesmos, frequentemente, expostos a tais dilemas? Será 
que podemos nos permitir uma tal acção que o nosso irmão mais timorato 
não compreenderá e que arriscará a colocar a sua alma em perigo? «Pecando 
assim contra os irmãos, fazendo violência à sua consciência mal estruturada, 
é contra o Cristo que vós pecais» (� Co 8,�2). Será que teremos coragem de 
constituir a causa da queda desta alma, pela qual Nosso Senhor Jesus Cristo 
derramou o Seu Sangue? É necessário saber sacrificar o que nós poderíamos, 
legitimamente, nos permitir, desde que sintamos que um dos nossos irmãos 
com isso se escandalizaria (a menos que se tratasse dum hipócrita da espécie dos 
fariseus). «Tudo é permitido, mas nem tido me convém. Que ninguém procure 
a sua vantagem pessoal, mas a do próximo» (� Co �0,23-24). Não constituirá 
algo de entusiasmante o saber que o principal constrangimento exterior à 
nossa vida moral se consubstancia na Caridade fraternal, a preocupação que 
devemos alimentar sobre a salvação do nosso próximo?

Seria necessário observar, agora, como São Paulo viveu estes princípios. A sua 
condescendência contínua face aos mais fracos, de que a absolvição outorgada 
ao incestuoso de Corinto constitui um exemplo. «O castigo que ele recebe da 
comunidade é suficiente para esse pobre homem. Agraciai-o agora. Encorajai-o 
para que este infeliz não seja submerso por um excessivo desgosto» (2 Co 2,�-
7). 

Os Actos dos Apóstolos e as Epístolas estão recheados destes pequenos rasgos 
e não é curial deles pretender isolar uma passagem de preferência a outra. É a 
vida toda inteira do Apóstolo que é necessário ler, conhecer e meditar. A sua 
conduta, nós encontramo-la, finalmente, nestas palavras: «Nós suportámos 
tudo para não nos expormos a colocar um obstáculo qualquer ao Evangelho 
de Nosso Senhor Jesus Cristo» (� Co 9,�2); se bem que ele possa afirmar 
sem mentir: «Eu fiz-me tudo para todos para salvá-los de todas as maneiras 
possíveis» (� Co 9,22).

Conduzir-se segundo a Caridade

Terá a Caridade sobretudo necessidade de ministradores de lições? Ela 
pretende, antes de tudo o mais, comandar o comportamento. O que significa, 
de imediato, distinguir o que é verdadeiramente Caridade: sem nos enredarmos 
com outras virtudes.

Observação ouvida aqui e ali: «Vós, os Tradicionalistas, vós possuis a fé, mas 
não tendes a Caridade. Os progressistas têm a Caridade, mas não têm a fé. Nós, 
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os conservadores, não temos a fé e a Caridade.»

Até que enfim! Consideremos a censura.

Que nos expliquem, se faz favor, como é possível ao «progressista» possuir a 
Caridade sem ter a fé: a aventura é exactamente tão realizável como fazer um 
cego se enlevar na contemplação de um quadro.

Que nos exponham, em sequência, como é possível ao «conservador» (o que 
conserva ele?) enunciar a censura acima descrita sem incorrer, por sua vez, na 
reprovação que Nosso Senhor Jesus Cristo formula ao fariseu, na parábola que 
compara o fariseu e o publicano (Lc �8,9-�4).

Que nos clarifiquem, finalmente, sobre o motivo da admoestação em que 
incorre o «Tradicionalista». (Será que este termo significa algo diferente 
de Católico? Visto quer não se pode sê-lo doutra maneira). A esse mesmo 
tradicionalista, reprovam a atitude de opor àqueles que pregam o erro, 
a asserção da fé tradicional e, consequentemente, causarem desgosto, 
alimentando a polémica? Censura aparente, louvor real! Então, que outra 
coisa fazia Nosso Senhor Jesus Cristo, quando confundia os doutores da lei 
(os quais substituíam a palavra de Deus pelos seus ritos humanos)? Não lhes 
ocasionava Ele, conscientemente, uma aflição salutar (Mt 23,�4-29)? Não se 
poderá caminhar mais profundamente na questão desta forma suscitada, sem 
recordar o motivo fundamentante da Caridade, o «Porquê» eu amo a Deus e o 
próximo, ou o que equivale aproximadamente ao mesmo, o «o que eu amo» em 
Deus e no próximo…

O motivo da Caridade

Phédre está cruelmente dividida entre os seus deveres para com Thesée e a sua 
paixão ilegítima por Hipólito. Irá ela, para se justificar, explicar o que inflamou 
as suas culpáveis afeições? Ela não o pode facilmente, mesmo com as palavras 
escolhidas por Racine: porque não é fácil de dizer porquê precisamente se ama 
outro. «Porque é ele, porque sou eu», dizia Montaigne. O que se constitui, nos 
amores humanos, permitidos ou proibidos, como inefável, é para a Caridade 
divina igualmente bastante difícil de se exprimir.

Se se ama a Deus com amor de Caridade – amor sobrenatural – é já evidentemente 
porque Deus é bom, quer dizer, amável. Mas isso não é suficiente: visto que a 
amabilidade de Deus pode perfeitamente motivar um amor puramente natural. 
É portanto, antes de tudo, a bondade de Deus, enquanto ela é comunicada aos 
eleitos, na visão beatífica, e sobre a Terra pela Graça, aquilo que motiva o amor 
sobrenatural. Amar a Deus com Caridade, é querer para Ele a glória que lhe 
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anuncia a Igreja tanto no Céu como na Terra. Quando alguém se dirige à Santa 
Missa, ou quando oferece a sua jornada de trabalho para cumprir a vontade 
da Santíssima Trindade, o Império de Deus sobre as suas criaturas é mais ou 
menos, mas sempre, um poucochinho reforçado pelas acções desse alguém.

Neste quadro conceptual, amar o próximo, por um amor de Caridade (e não 
uma afeição puramente natural), é amá-lo com o mesmo amor sobrenatural 
pelo qual se ama Deus, e que acaba de ser explicado.

Trata-se, portanto, de amar o próximo por amor de Deus. Que significa esta 
expressão? Que é necessário amar o próximo porque Deus no-lo ordena? Não. 
Significa exactamente que é necessário amar o próximo em razão da relação que 
ele mantém com a bondade de Deus, «tal como ela é comunicada aos eleitos na 
visão beatífica e sobre a Terra pela Graça», ou com «a glória que causa a Deus a 
Igreja no Céu e na Terra» (cf. explicações já dadas).

Que relação o próximo poderá manter precisamente com tudo isso? É que o 
nosso próximo foi criado para a Graça e a visão beatífica. Assim, pois, amá-lo 
em caridade, significa, antes de tudo, querer para ele a Graça, a visão beatífica, 
com o objectivo de que, mediante esses dons, o próximo glorifique a Deus.

- Se o próximo está no Paraíso, amá-lo, é haurir a nossa felicidade dessa mesma 
realidade. 

- Se o próximo vive ainda sobre a Terra, ou bem que vive já em estado de Graça, 
ou então não vive. Quem poderá julgar com segurança? Ninguém, neste mundo. 
Operar-se-á então no sentido de desejar e de querer para o nosso próximo uma 
maior santificação, no primeiro caso, ou então a conversão, no segundo caso.

«Pregar fora do tempo…»

Ora, se outrem não beneficia da fé, como poderei eu amá-lo em caridade sem 
querer para ele a verdade? No início da Caridade, haverá esta esmola espiritual 
que constitui a pregação da Verdade, como recorda São Tomás.

Não se pode repreender o católico por opor a Verdade, que somente esta salva, 
ao erro, mesmo que este seja pregado pelas autoridades da Igreja enlameadas 
no liberalismo! Concedemos, é verdade, que na forma de apresentar esta 
mesma verdade, pode acontecer que nos deixemos arrebatar por uma cólera 
excessiva, de dissimular o medo da contenda por uma agressividade que 
repugna, de omitirmos a capacidade de nos dispormos, simplesmente, numa 
atitude de sabermos nos colocar no lugar do interlocutor, não somente para 
adivinharmos com indulgência, o que ele outrora não assimilou, mas ainda 
para melhor concebermos e formalizarmos o que devemos comunicar ao nosso 
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interlocutor progressista.

Falta-nos, demasiado frequentemente, nas fileiras da Tradição, a subordinação 
a estas recomendações elementares, desde que o combate anticonciliar se 
desencadeou? Concedemo-lo de boa vontade. Nunca é demais concordar com 
a nossa falta de virtude, pois que num certo sentido, tal é sempre reconhecer 
alguma verdade, e além disso, a virtude requer a confissão e reconhecimento 
da boa vontade naquilo em que ela foi lesada. Quem se poderá gabar de nunca 
e em caso algum se furtar à Caridade?

Entretanto, que ninguém se iluda: sempre existirá a tentação de confundir 
sentimento natural e caridade sobrenatural; de temer a menor elevação de voz; 
o mais pequeno conflito de ideias; a mais ligeira perspectiva de uma antipatia a 
sofrer. Com tais viris pavores, o Marechal Philippe Pétain não teria encontrado 
muitos soldados para a Meuse, em �9��!

A experiência, aliás, demonstra frequentemente que levar sempre nos lábios 
a palavra Caridade, não constitui garantia de que se seja um dos seus mais 
ardentes praticantes a demonstrá-la nas manifestações perante aqueles que o 
rodeiam. Pode acontecer, efectivamente, que uma alma, em defesa própria, ou 
contra sua vontade, seja movida, nas admoestações acerca de falta de Caridade 
que distribui à sua volta, mais pelo desejo da própria tranquilidade do que 
pelo zelo da glória de Deus. Brumas estranhas que o egoísmo arrasta consigo! 
Fragilidade proverbial de extrema sensibilidade! O verdadeiro remédio para a 
Caridade, não consiste em passar o próximo à lupa, mas em dar-se a si mesmo 
como exemplo. Pois que a Caridade «é longânime; a Caridade é obsequiosa; não 
é invejosa; a Caridade não é sobranceira; não faz bazófia; não se incha; nem 
guarda ressentimento; não se regozija com a injustiça; mas a Caridade coloca a 
sua alegria na verdade. Ela Perdoa tudo, crê tudo; espera tudo; suporta tudo» 
(� Co �3,�-8).

Deploráveis omissões

A prática da Caridade – quais são as suas formas?

Num artigo precedente, já apontámos o dedo à redução da Caridade a uma 
acção puramente natural. É agora necessário acrescentar uma outra redução: 
aquela que acantona os actos de Caridade à esmola corporal. A forma com a 
qual o quotidiano La Croix apresenta esta virtude é eloquente: quando se trata 
de Caridade, não se encontra, ai meu Deus, estritamente, qualquer menção do 
bem sobrenatural do próximo, em todos os fascículos distribuídos de �99� a 
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2009. Os únicos actos reportados como relevando da Caridade são o serviço, a 
generosidade no Télethon, o manto de São Martinho, a acção contra a lepra do 
médico protestante Albert Schweitzer em Jam Garéné (Gabão), «as perspectivas 
dum desastre ecológico, os problemas da paz, o desprezo dos direitos humanos 
fundamentais, assim como os graves problemas que nascem do espectacular 
desenvolvimento do génio genético», etc..

Nada do que ao bem da alma concerne… estas espectaculares «colecções 
entre parêntesis» de domínios reais tão vastos, tendem a inscrever-se, após 
um processo de naturalização, numa linha de antropocentrismo e mesmo da 
redução do homem à corporeidade. Não é o Evangelho, assim truncado da sua 
dimensão sobrenatural e eterna; e depois mutilado o primado de Deus sobre 
o homem; e finalmente subvertida a preeminência do espírito sobre o corpo 
e do religioso sobre o sócio-económico? Esta inversão no interior do conceito 
mesmo de Caridade municia água para o moinho da social-democracia ateia, 
e até mesmo para o mais grosseiro materialismo. Será que os redactores do La 
Croix se dão conta disso?

E contudo, como acaba de ser afirmado, a própria natureza da Caridade postula 
alguma coisa de bem mais elevado: o que ela persegue, em primeiro lugar, é 
esta tensão dinâmica para com a glória de Deus e a salvação das almas, o bem 
dos espíritos. Neste quadro conceptual, a esmola espiritual tomará geralmente 
a precedência sobre a beneficência corporal.

Esta beneficência corporal, contudo, foi operada pelo Salvador em plena 
conexão de ensinamentos com o Seu trabalho sobre as almas: se Nosso Senhor 
Jesus Cristo realiza milagres, é para em sequência perdoar os pecados, sarando 
as almas mais frequentemente do que os corpos. É necessário sublinhar a este 
respeito: se a Caridade move o cristão a fazer bem ao corpo, é também porque 
o beneficiário destes cuidados se tornará então mais atento à Palavra revelada, 
precisamente pelo facto de que os Apóstolos operaram o bem sobre o seu 
corpo.

Quando um leproso da ilha de Molokai (Hawai) observava o Padre Damião 
(�840-�889) esforçando-se, com um devotamento admirável, e ao preço da sua 
vida, para lutar contra a sua doença, não ficaria ele inclinado a oferecer uma 
audição benevolente à pregação do seu benfeitor?
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Introduzir ordem na Caridade

A crer numa ideia disseminada, seria necessário que nós amássemos, com um 
amor natural, tanto os nossos primos como os nossos irmãos, tanto os russos 
como os bretões. Esta recusa da preferência, não será tola? Ora, o que é verdade 
acerca do amor natural é verdade, igualmente, para o amor sobrenatural: existe 
uma hierarquia de preferência na Caridade.

Qual é essa ordem? O Doutor comum da Teologia Católica – São Tomás de 
Aquino – responde-nos: Deus, em primeiro lugar; a nossa alma, em sequência; 
e logo o próximo, depois vem o nosso corpo, finalmente. A nossa alma 
aparece antes do próximo: pois não deveremos procurar salvar o próximo se 
tal redundasse em detrimento da nossa própria salvação (pelo activismo, por 
exemplo). O nosso corpo virá depois: o pároco – somente ele tem esse dever 
de justiça – não hesitará em incorrer no perigo de contágio no caso de ter de 
levar os Sacramentos a uma pessoa atingida pela gripe espanhola (ou também, 
H�N�).Todavia, amar o seu corpo com Caridade, como serás isso possível? 
Tomando precauções para que ele sirva o seu Criador; mortificando-o para que 
ele se não revolte contra a vontade de Deus.

Pode-se mesmo ir mais longe – e até é algo interessante – na ordem a observar 
face ao nosso próximo. No seio da família, ordinariamente, o cônjuge (quando 
exista) vem em primeiro lugar, depois os filhos, depois o pai e a mãe, depois os 
irmãos e irmãs, finalmente os outros membros da família. Sejam quem foram, 
todos os homens sobre a Terra, sendo criados para a vida eterna, nenhum deles 
escapa ao amor de Caridade: se existe uma ordem na Caridade, nós devemos 
querer para todos os humanos (mesmo os nossos inimigos) a vida eterna. A 
Caridade é universalmente bela.
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Os actos de Caridade

Saber em que consiste a Caridade não serve de grande coisa se se perdeu esta 
virtude (ou se nunca se possuiu tal virtude). Todavia, também o possui-la será 
finalmente vão se acabarmos por faltar gravemente, no que concerne aos actos 
que a Caridade impõe. Quais são eles, ordenados por São Tomás de Aquino 
(Suma Teológica, II, II)?

O primeiro acto da Caridade é expresso por um termo que na língua francesa 
e também na portuguesa, está já um pouco ultrapassado, e que é dilecção, 
quer dizer, amor propriamente dito, o qual consiste em querer o bem para 
outrem (Deus e o próximo), num enquadramento de benevolência recíproca. 
A dilecção para com Deus consubstanciar-se-á em operar ordenadamente para 
a Sua glória.

Os actos visíveis, exteriores, da Caridade, são numerosos.

O principal é a beneficência, que consiste em fazer o bem ao nosso próximo. 
Quando este se encontra passando necessidades, a beneficência denomina-se 
esmola. A esmola principal é, sem dúvida, a espiritual, quer dizer, aquela que 
tem como objectivo o bem sobrenatural do próximo: ensinar os ignorantes, 
indicar os caminhos da salvação, repreender os pecadores, perdoar, orar pelo 
próximo, etc.. Depois temos a esmola corporal que tem como escopo o bem 
corporal do próximo: não apenas por compaixão pelo sofrimento, nem por 
solidariedade social (porque então seria apenas amor natural), mas porque 
o corpo de cada um deve estar suficientemente disposto para se encaminhar 
para o Céu; o que implica ter que comer e que vestir; a albergar aquele que tem 
necessidade de abrigo; em visitar os doentes, etc.. 

Em si mesmo, é melhor ministrar esmola espiritual do que esmola corporal. 
Contudo, em certos casos, a esmola corporal afigura-se como urgente: «ventre 
oco, ouvidos moucos»; é bom alimentar aquele que morre de fome antes de o 
dispor à revelação. A Teologia da libertação serve-se deste verdadeiro princípio 
para, ai meu Deus, o falsificar e dele extrair conclusões abusivas. Isso é tão 
verdadeiro quanto essa teologia ser menos uma teologia da libertação do que 
uma tentativa de se libertarem da teologia.
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A esmola corporal

«Ide-vos embora, malditos, para o fogo eterno, porque eu tive fome e não me 
destes de comer…» (Mt 25,4�). Não nos equivoquemos: o preceito de realizar 
esmolas corporais é grave, e dele nos emanciparmos é punível no Julgamento 
Divino. Mas. Em que casos é que ele urge. Haverá necessariamente falta, por 
exemplo, quando se recusa uma esmola a uma dessas pessoas que a solicitam 
no metro ou à porta das casas de campo?

Haverá, efectivamente, matéria grave em omitir a esmola quando duas 
condições estiverem reunidas: quando alguém tiver a faculdade de ofertar, do 
seu supérfluo, por um lado; por outro, quando houver naquele que recebe a 
esmola uma verdadeira necessidade.

A aplicação deste princípio terá de ser sujeita a múltiplas variações, segundo 
as circunstâncias. Por exemplo: para prover aos bens necessários para viver 
(alimento, vestuário, domicílio), e quando há perigo iminente de morte (ou 
de doença grave) existirá o grave dever de haurir aquilo que entre os nossos 
bens não nos é necessário, mas supérfluo, mesmo que com isso atinjamos nos 
nossos bens aquela porção que nos permite manter a nossa «categoria social». 
Um outro exemplo: não existe obrigação de ofertar a todos aqueles que têm 
necessidades ( e será que isso seria possível?), nem de procurar activamente os 
pobres (a menos que tal se afigure como uma necessidade extrema).

O R. P. Merkelbach acrescenta, não sem perspicácia: «acontece raramente que 
alguém seja obrigado a haurir dentre os seus bens (mesmo supérfluos) para 
poder responder às solicitações dos pobres que se mostram publicamente e 
procuram ostentar sinais de pobreza extrema, tanto mais que, por vezes, esta 
necessidade é configurada maior do que ela é na realidade – para causar pena – 
porque se pode presumir que estes pobres são também auxiliados por outros.» 
Noutros termos, a esmola corporal deve ser, não apenas alegre, generosa e 
pronta, mas igualmente prudente e justa. 

Permanece o ensinamento da parábola do pobre Lázaro que é destinada a 
gravar-se na nossa memória: o amor dos necessitados reside no coração do 
Evangelho. O hábito de nada dar não se harmoniza com a verdadeira piedade. 
Não é sempre necessário dirigirmo-nos ao Sudão, ou ao Bangladesh, ou até ao 
pé da porta do nosso Monoprix, pata encontrar necessitados. Talvez estejam 
sentados ao nosso lado, assistindo à mesma Santa Missa dominical…
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Caridade e Justiça

Última confusão que se deve afastar: a confusão justiça-caridade. Efectivamente, 
é corrente considerar-se, sem ulterior discernimento, todos os deveres para 
com o próximo como constituindo deveres de Caridade.

Seguramente, o próximo encontra-se, depois de Deus, como beneficiário da 
nossa Caridade. Mas é necessário ter muito cuidado com isso: somente as 
acções colocadas tendo em vista a sua santificação relevam verdadeiramente 
da Caridade.

Guardar para mim o que um vizinho me emprestou, formular julgamentos 
temerários sobre um conhecimento; bater no seu irmãozinho; caluniar ou 
maldizer a sua velha amiga; troçar dum cônjuge; faltar ao respeito por quem 
quer que seja, responder mal ao seu pai; não agradecer a um benfeitor; vingar-
se dum mal sofrido; calcar aos pés a delicadeza; desprezar a afabilidade; possuir 
mania de contradizer; falar, sem razão, com dureza e sem doçura; serão faltas 
contra a Caridade? Sim, responderão alguns espíritos demasiado apressados., 
Não, afirma categoricamente a Teologia Católica. Porque, em si mesmas, estas 
faltas não ferem a demanda do próximo pela vida eterna; muito pelo contrário, 
estas faltas constituem pecados contra a justiça, ou contra virtudes que dela 
se aproximam. 

As más acções acima mencionadas não constituem, pois, atentados contra a 
Caridade. Tal não significa que não as tomemos a sério! Como pode a Caridade 
reinar aí mesmo onde a Justiça fracassou?

A Justiça para com o próximo reveste-se dum papel social eminente: um 
carácter de urso acampado numa frieza cómoda e pouco preocupada com a 
delicadeza para com os que o rodeiam, não se ordena facilmente à Caridade. 
Todavia, a Justiça para com o Bem comum é igualmente capital. Uma cidade 
não poderá permanecer ou tornar-se cristã, se os seus membros não cuidarem 
suficientemente para que cada um tenha aquilo que lhe é devido. Numerosos 
problemas não serão resolvidos apenas pela Caridade, na exacta medida em 
que requerem um ordem social e política justa. Uma sociedade débil face aos 
criminosos e severa para com as pessoas honestas, poderá ver germinar num 
ou noutro membro a santidade, mas, por sua própria natureza, desfavorece os 
enquadramentos naturais propícios à santificação.
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O Julgamento

«Nas tardes das nossas vidas nós seremos julgados sobre o amor»: desta 
maneira se exprime São João da Cruz.

A permanecer no seio das confusões sobre o amor, que aqui se tentaram 
dissipar, não se operaria a distinção devida entre o julgamento Divino e 
qualquer simplória bajulação! Todavia, a clareza da Doutrina Católica dissipa 
todo e qualquer mal entendido e permite compreender a palavra desta alma 
mística. Porque o Pai é Caridade, Ele enviou o Seu Filho ao mundo para, num 
primeiro momento, não julgar o mundo, mas para o salvar. Então virá um dia 
um segundo momento: o Filho então julgará o mundo.

Mas o Filho, sendo igual ao Pai, é Ele também, enquanto Deus, Caridade incriada. 
Será, portanto, com o padrão da Caridade que Ele julgará – com justiça – os 
homens: não segundo um estalão dum amor vago e mal entendido, uma afeição 
puramente natural para com os pobres, ou um antropocentrismo estreito. Ele 
julgá-los-á segundo a medida da tensão que ordena o Corpo Místico para com 
a Visão Beatífica, pela Glória de Deus. Esta tensão, que se denomina Caridade, 
ninguém a possuirá se não tiver a Fé, pois «sem fé é impossível agradar a Deus» 
(Heb ��,�). Não é suficiente dizer: «Senhor, Senhor…» (Mt 7,2�). «É por este 
sinal que vos reconhecerão como sendo meus discípulos: se vos amardes uns 
aos outros» (Jo �3,35).

Nota: � – René Coste, La Croix, Quarta-feira, 7 de Fevereiro de 200�

O cantinho da Teologia

A Caridade é aviltada, profanada. Tal acontece, em primeiro lugar, devido à sua 
grandeza. Pois que a natureza humana, constituída para conceber a natureza 
das coisas deste mundo e exprimi-lo por palavras, fica como desamparada face 
a uma realidade tão elevada. Todo o amor é já, de alguma maneira, inefável, 
porque volátil como um arrebatamento, todo exterioridade em direcção daquilo 
que o atrai: que dizer então da Caridade, participação na Caridade Divina, tão 
desproporcionada com a nossa pobre inteligência!

Contudo, a Teologia autoriza a afirmar a Caridade. Mas fá-lo conservando 
um subtil equilíbrio: demonstra o quanto a Caridade se assemelha aos outros 
amores cá da Terra, e simultaneamente o quanto deles difere.

Por falta deste equilíbrio disseram-se imensas asneiras a propósito da Caridade. 
A enciclopédia de Denis Diderot, por exemplo, no artigo Caridade (redigido 
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por volta de �753), transforma o objecto da Caridade. Porquê amar a Deus 
em Caridade, na óptica dos obscuros espíritos das Luzes? Em virtude destes 
atributos infinitos, cognoscíveis já somente pela razão não iluminada pela Fé. 
Todavia, tal pode servir igualmente para um amor natural de Deus! E eis aí 
como Diderot rebaixa a Caridade a um nível comparável ao dos outros amores, 
puramente naturais. Nesta perspectiva, seria tão fácil falar da Caridade de 
Nosso Senhor Jesus Cristo como da Caridade de Gandhi. Encontramos aqui 
o desejo, apanágio dos enciclopedistas, de consagrar o primado da razão, em 
detrimento da Revelação.

«O Papa condena o aborto, mesmo em caso de violação: isso é contrário à 
Caridade Evangélica!» Outro exemplo de asneira. O que se espera do sucessor de 
Pedro, é a transmissão e a irradiação de Luz sobre o depósito da Fé: o Magistério 
é isso e mais nada. Fazer intervir a Caridade Fraternal no Magistério Papal é 
misturar os géneros. Sem dúvida que quando o Papa ensina, é melhor que o 
faça por motivo de Caridade, mas constitui antes de tudo o mais um dever 
de Justiça! Confundindo os géneros, reduzem-se todos os actos virtuosos a 
modalidades de Caridade. Baio pensava que não existia senão uma virtude: a 
Caridade.

No decurso do século XX, vários filósofos, colocando-se numa perspectiva 
fenomenológica, pensaram que outrem não deve ser proposto como objecto de 
amor, visto que assim o reduzimos a estatuto de objecto, tentando apropriarmo-
nos dele, auferindo-lhe a sua diferença, a sua alteridade. Será necessário então, 
segundo esses filósofos, aprender e amar o próximo por meio da presentificação, 
uma espécie de aparecimento na presença do outro. A Caridade fraternal 
torna-se desde logo empatia ou tomada de consciência de que o outro é, em 
primeiro lugar, a constituição dum mundo duma riqueza desconhecida, o qual, 
para surgir em mim, não deve ser objecto, de maneira nenhuma, dum qualquer 
juízo de valor. Poder-se-á objectar a esta construção fumarenta um dilema a 
que não nos podemos furtar, todavia não lhe atribuemos, nem demasiada 
honra, nem demasiadas linhas…

Segundo um estudo de Mons. Abbé J. G. Guyon

Notas:

O grego antigo não conhece menos de quatro termos para exprimir as 
diferentes facetas do amor. Cf. C. Spieg, Léxico Teológico do Novo Testamento, 
Cerf, �99�, p. �8.

I./4. Ramirez, De Caritate, �988, ed. San Esteban, p. 8�
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O Cura d`Ars

A Caridade como alma

No ano 2009, centésimo quinquagésimo aniversário do falecimento de São João 
baptista Vianney, convém recordar os exemplos de Caridade que iluminam a 
vida e animam a palavra deste sacerdote amigo de Deus. Escrito por um Padre 
cujo Patrono é esse mesmo do qual ele faz o elogio…

Admira-se a grandeza incomparável deste “Gigante de Santidade” que foi o Cura 
d`Ars. Venera-se a sua virtude, os seus jejuns contínuos, as suas penitências 
assustadoras, a sua presença quase ininterrupta no confessionário, as suas lutas 
quotidianas com o “tentador”, as suas surpreendentes intuições, bem como os 
milagres que lhe são atribuídos, enfim, esta irresistível e perdurável atracção 
que em vida exerceu e atrai oitenta mil peregrinos por ano, constituindo a 
aldeia de Ars, ainda hoje, lugar e objecto de peregrinação. Todavia muitos 
sucumbirão à tentação de pensarem, ou abertamente afirmarem:” O Cura de 
Ars! Um grande santo, mas o menos imitável dos Párocos!” Foi aliás desta forma 
que se conduziu um pároco excelente, norte-americano, de passagem por Ars. 
Considerando com assombro a pobreza do presbitério, ficou pertubado pelo 
espectáculo do quarto de dormir, com mobília antiquada e rudimentar e cuja 
parede demonstra ainda as marcas das flagelações de Vianney:Se é assim que 
nós devemos proceder, disse ele tristemente, nunca aí podemos chegar!”

Entretanto, há cerca de oitenta anos, no dia 23 de Abril de �929, o Papa Pio 
XI, num gesto solene, instituía São João Baptista Vianney “Patrono celeste 
de todos os párocos do mundo Católico” (e Bento XVI nomeou-o igualmente 
muito recentemente padroeiro de todos os Padres). Este facto merece atenção 
porque, ainda reconhecendo a heroicidade das virtudes, configura-se como 
uma evidência que os Papas quiseram exaltar o Cura d`Ars na sua função de 
Pastor e constituíram-no como exemplo, a fim de que seja imitado.

Não se trata portanto de procurar imitar receitas, métodos, tácticas apostólicas. 
“Não se deve nunca imitar um homem, por santo que seja, imitar-se-iam os 
seus defeitos” dizia São João da Cruz.

A causa do triunfo do santo Cura d`Ars é um espírito e uma mística, a expansão 
total da Vida sobrenatural, a perfeição da caridade, ”este reino das virtudes” 
o qual é “disseminado nos nossos Corações pelo Espírito Santo (Rm 5. 5).” 
São João Baptista Vianney alcançou e tudo realizou por amor, sob influência 
permanente dos dons do Espírito Santo. Eis aí a originalidade do seu êxito 
Pastoral:Um tal êxito encontra-se de facto ao alcance de todos aqueles que 
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aceitam permanecer fiéis. A sua única preocupação reside em Deus. São João 
Vianney ama a Deus, trabalhando pela sua Glória. Todavia o amor não exclui 
o temor filial, o temor de ofender um Deus tão Bom. Este amor amalgamado 
de temor encontra-se ao longo de toda a sua vida. Não se pode compreender o 
santo Cura d`Ars sem os separar, mesmo se o amor triunfa.

O Caldo dos Pobres - O fervor ardente da sua caridade para com os pobres.

O Santo Cura d`Ars foi desde a origem, nutrido por um temor religioso de 
ofender a Deus, ou de não O amar suficientemente; desde o princípio, o amor 
constitui a fonte de energia oculta. Uma educação solidamente cristã, devida à 
influência da sua mãe, havia ensinado ao pequeno João Maria que devia rezar, 
obedecer e mesmo sacrificar-se “por amor de Deus”.

“Meu pequeno, oferece o teu terço a Gothom, dizia a sua mãe com uma voz doce 
e firme… Sim, oferece-o por amor do Bom Deus.” O temor de pecar adveio-lhe 
como uma consequência directa do amor de Deus por ele: “Se as tuas irmãs e 
os teus irmãos ofendessem a Deus, tal me apoquentaria muito, murmurava a 
voz maternal, todavia sê-lo-ia ainda muito mais, se fosses tu.” Da sua formaçao 
inicial ele guardará uma Vontade feroz de “matar as paixões”. Bem como um 
horror instintivo pelo pecado, ”Carrasco de Deus e assassino da alma”.

Foi igualmente dos seus parentes que ele hauriu o amor dos pobres. Em casa dos 
Vianney os pobres sentavam-se à mesa com os patrões, e eram os primeiros a 
serem servidos.” O caldo não chegava para todos, dizia algumas vezes a feitora 
da quinta para o seu esposo.” “Pois bem! Eu prescindo dele” replicava o bravo 
homem. Antes de se deitar, João Maria auxiliava o seu pai a varrer a lareira, 
à volta da qual se tinham sentado os andrajosos, e onde o feitor expunha às 
cinzas, já pouco irradiantes de calor, os velhos mantos molhados com a chuva. 
“Os amigos dos pobres são os amigos de Deus” dirá mais tarde João Baptista 
Vianney.

Não muito amor da parte do Bom Deus

O amor das almas, a obsessão para com a salvação das almas, o Santo Cura de 
Ars está todo inteiro nessas palavras.

Quando, na tarde de 9 de Fevereiro de �8�8, o jovem Pároco se apercebera 
através do nevoeiro invernal das choupanas da sua paróquia, ajoelhara-se para 
encomendar a Deus estas almas, desconhecidas ainda, mas que Deus lhe havia 



22

de entregar. Ele amava-as com um amor respeitoso, terno e forte, um amor 
sobrenatural e sacerdotal. Deste amor do qual Nosso Senhor Jesus Cristo havia 
falado como de qualquer coisa de novo. A autêntica Caridade cristã não pode 
mais constituir uma simples filantropia, ela consubstancia-se necessariamente 
numa Virtude Teologal , ela descende deste amor com o qual Deus Se ama a Si 
Mesmo e ama o mundo, mais ainda, a caridade cristã é de alguma maneira 
esse mesmo amor, pois dele participa. Porque é no seio do amor do Seu Pai 
que Nosso Senhor Jesus Cristo hauriu o amor com o qual nos amou e nos ama 
ainda.” Ah! Repete, em sequência ao Apóstolo, o jovem pastor de Ars, como 
da melhor vontade eu me consumiria pelas vossas almas, ainda que Vós me 
houvésseis de detestar em proporção do meu amor!”

Todavia novamente o temor se apodera da sua alma. O conhecimento da sua 
radical miséria perante Deus, a responsabilidade do seu cargo, a angústia do 
que seria necessário realizar, e que ele não sabe concretizar, e do qual depende 
a eternidade daqueles que foram constituídos seus filhos:

“Não é a fadiga que me assusta…mas o pensamento de que é necessário 
comparecer no tribunal de Deus como pároco!”

Cavaqueava naturalmente

“A nossa religião não será senão uma falsa religião, todas as Virtudes não serão 
senão fantasmas, e nós não seremos senão hipócritas aos olhos de Deus, se 
não possuirmos esta caridade universal por toda a gente:

Quer dizer, tanto para com os bons como para os maus, tanto para com os 
pobres, como para os ricos, para com todos os que nos fazem mal e para 
aqueles que nos fazem bem”: assim consciente de que a caridade deve abraçar 
todos os homens, João Baptista Vianney empreendeu a tarefa de visitar os 
seus duzentos e quarenta paroquianos. todos os dias, pelo meio-dia, lá ia ele, 
o chapéu sob o braço e o terço entre os dedos, visitar uma ou duas quintas. 
Abrindo a cancela, ele chamava o pai de família pelo seu nome próprio, depois 
obrigava toda a gente a assentar-se à volta da longa mesa, ficando ele próprio 
de pé, e cavaqueava naturalmente.

Ele possuía uma predilecção para com as almas em estado de graça, em 
particular pelas crianças, nas quais contemplava o reflexo de Deus nelas 
presente, bem como o preço que elas haviam custado a Nosso senhor Jesus 
Cristo: ”Julguemos, meus irmãos, a dignidade de uma alma pela dos anjos:um 
anjo é tão perfeito que tudo o que não vemos sobre a terra e nos Céus é menos 
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do que um grão de poeira em comparação com o sol;e entretanto por algo 
perfeitos que sejam os anjos, eles não custaram senão uma palavra, enquanto 
que uma alma foi redimida pelo preço do Seu Sangue adorável.”

São João Baptista Vianney amou os pecadores com um amor sem limites, tal 
como o Bom Pastor. Submerso em respeito perante o Mistério e a santidade 
do amor de Deus, ele quer a todo o preço destruir o pecado que o ofende. Ele 
não pode suportar a visão dum Deus ultrajado e quer fazer cessar o escândalo. 
O seu ódio do pecado não possuía outra medida além do seu amor para com 
Deus e frequentemente a sua pregação tinha como objecto realizar nas almas a 
consciência do amor de Deus para com elas, bem como da sua ingratidão para 
com um Deus que tanto nos amou e consequentemente da sua infelicidade: 
“Se nós soubéssemos o quanto o Bom Deus nos ama, exclamará ele um dia, 
nós morreríamos de prazer. O Coração de Jesus é infinitamente Bom;Ele ama-
nos a todos, quem quer que sejamos:assim é necessário depositarmos Nele 
confiança;existe todavia um temor de que o Santo Cura de Ars não gosta:
Quando se pensa na ingratidão do homem para com Deus, somos tentados a 
nos ausentarmos para outro lado dos mares, para não o vermos. É assustador! 
Ainda se o Bom Deus não fosse tão Bom! Mas Ele é tão Bom…Ultrajar um Deus 
que nos criou e que não nos fez senão bem, constitui o cúmulo da ingratidão.”

Amar até ás lágrimas

“Pobres pecadores! Como sois para lamentar! Vós não sois felizes nesta vida e 
não o sereis nunca.” Amar o próximo, é querer para ele Bem e, portanto afastá-
lo do pecado que é a maior desgraça. É o que ele se esforça por inculcar nos 
pais: “Podemos bem afirmar que os pais e as mães amam os seus filhos, quando 
eles os vêem viver com tamanha indiferença por tudo aquilo que concerne à 
salvação das suas almas? Ai Meu Deus! meus irmãos, um pai e uma mãe que 
possuíssem a Caridade que deveriam ter para com os filhos, poderiam eles 
viver sem derramarem noite e dia, lágrimas e lágrimas perante o deplorável 
estado dos seus filho, com a alma mergulhada no pecado?. . .”

Depois dos pecadores, eram os pobres que ocupavam grande parte do 
pensamento de João Baptista Vianney. Ele amava-os porque Nossa Senhor Jesus 
Cristo os tinha amado, e porque ele compreendia que eles apenas encontrando 
neste mundo penas e privações de todo o tipo, tinham assim necessidade de 
ser advertidos, honrados e consolados. Frequentemente ouviram-no dizer, 
conta o senhor padre A. Mommin: “Como somos felizes por pobres virem 
assim solicitar-nos Caridade! Se eles não viessem, seria necessário procurá-
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los, e nem sempre se tem tempo para isso.” ou ainda: “Frequentemente nós 
acreditamos aliviar um pobre e sucede que é Nosso Senhor Jesus Cristo.” 
Redarguindo áqueles que se escusavam da esmola, sob o falacioso pretexto 
de que os pobres dela fazem mau uso , ele respondia: “Que ele dela faça o uso 
que quiser; o pobre será julgado por esse uso que ele fizer da vossa esmola, 
mas vós, vós sereis julgados pela oblação em si mesma, que vós teríeis podido 
realizar e que não realizastes.” Não contente de ofertar a maior fatia dos seus 
bens e do seu necessário aos pobres. São João Baptista Vianney consagrou 
todo o seu dinheiro e as esmolas que lhe eram doadas para a constituição e 
apoio dum dum Instituto para acolhimento de órfãs: A Providência. Confiou o 
governo dessa obra a Catherine Lassagne, uma alma de escol, dirigida sob os 
seus cuidados.

Santo ou charlatão?

As perseguições de certos confrades forneceram-lhe ocasião de transpor para 
um nível de ordem superior a sua humildade. Ele subscreveu e enviou uma 
carta de denúncia que, por acaso lhe caíra nas mãos. “Presentemente, tinha 
ele dito, têm a minha assinatura:não faltarão elementos para provar uma 
convicção.” O Santo Cura de Ars acolhia censura e louvores com uma filosofia 
inteiramente sobrenatural: “Eu recebi duas cartas hoje, contava ele, num dos 
seus catecismos:numa diz-se que sou um santo, noutra que sou apenas um 
charlatão, a primeira nada me acrescentou, a segunda nada me tirou.”

Nomeando-o pároco, o Vigário geral havia confiado ao jovem sacerdote: “Em 
ARS, não existe muito amor de Deus.” Alguns anos mais tarde ARS estava 
irreconhecível e a menina Marthe des Garêts resume com uma expressão o 
essencial: “Pode-se afirmar que o seu amor para com Deus constitui o seu 
carácter dominante…Ele havia formatado no seio da aldeia um núcleo de 
pessoas verdadeiramente abrasadas nesta caridade.”

Em �825, sete anos após ter recebido o múnus paroquial, os peregrinos 
invadiram em multidão a igreja de Ars. Desde então não mais houve para o 
Abade Vianney uma hora de tranquilidade. Adeus aos prolongados colóquios, 
coração a coração, com Nosso Senhor! Era necessário, por assim dizer, deixar 
Deus pelas almas, renunciar ás doçuras da contemplação, encerrar-se vivo entre 
as tábuas dum confessionário, e lá, quase não ouvir senão falar do pecado sob 
todas as formas. Que indizível provação!

Neste nosso santo a natureza teve os seus sobressaltos e as suas revoltas. Em 
três instâncias, pelo menos o sacerdote tornou-se prisioneiro, a vítima dos 
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pecadores, tentará quebrar as suas cadeias, de escapar à terrível conjuntura. De 
cada vez a Vontade Divina demonstrar-se-á imperiosamente oposta à vontade 
do homem. E o Cura de Ars, submisso, voltará a sentar-se no seu confessionário. 
No fim da sua vida, poder-se-ia crer na sua plena resignação:ele dirigia-se com 
tanta coragem, com tanta solicitude, para o seu múnus esmagador…Mas, não! 
Em cada manhã ele experimentava um grande combate para se levantar antes 
de amanhecer, afirma o irmão Atanásio, uma das testemunhas mais íntimas 
desta maravilhosa existência. Ele não se encaminhava para a igreja para 
retomar o seu penoso ministério sem a mais viva repugnância.

“È um permanente recomeço”, gemia o santo.

O seu confessor, o Abade Beau, pároco de Jassans, escreveu: “Ele tinha um 
grande medo da morte. Todavia devo sublinhar não existir nele nenhum 
desânimo.” Nesta tempestade interior, o cura de Ars possuía um segredo de 
governo de si mesmo e de paz:a sua devoção à bem Aventurada sempre Virgem 
Maria e o seu amor à Sagrada Eucaristia.
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A Igreja Conciliar tem tendência a esvaziar a fé para não 
mais falar senão do Amor ao Próximo

Enraizados sobre a fé recolhamos a Caridade

Constituindo um facto adquirido a perversão da fé que se produziu a partir do 
Concílio Vaticano II e que, desde então, não mais cessou de devastar a Igreja, 
o combate da Fraternidade, o nosso grande combate foi e permanece antes 
de tudo, o combate pela defesa, pela transmissão, pela preservação e pela 
propagação da fé. Esta insistência em falar da fé, surpreende tanto mais os 
nossos contemporâneos, quanto esta virtude se encontra especialmente mal 
conhecida e mal amada pela “Igreja Conciliar”, a qual tende a esvaziá-la, com 
todas as outras virtudes, para não mais querer falar senão da Caridade, do 
amor de Deus e do próximo. Não é pois raro ouvir dizer que o discurso da 
Fraternidade está demasiado propenso a estruturar-se sobre a fé, e não o faz, 
suficientemente, no que à Caridade concerne, e que constitui anàlogamente 
uma falta de caridade o contestar (como fazem os membros da Fraternidade) 
os erros ou as heresias ensinadas pela jerarquia eclesiástica.

Na realidade, a nossa insistência no atinente à virtude da fé, não provém de 
maneira nenhuma dum desdém pela mais excelente de todas as virtudes, a 
qual é bem a Caridade, a única das virtudes sobre a qual nós seremos julgados. 
Nós sabemos bem que ela é a rainha das virtudes, e que não existe mesmo 
nenhuma verdadeira virtude sem ela. Ela sòmente realiza a união com Deus, 
enquanto que a fé e a esperança nos deixam ainda distantes d’Ele. A Caridade 
constitui a mais amável de todas as virtudes, e nós compreendemos finalmente 
bem a impaciência dos modernos a quererem a ela aceder, como quem acorre 
àquilo que é o melhor.

Mas é precisamente porque nós queremos, para nós mesmos , e para o maior 
número de almas à volta de nós, descobrir e ser habitadas por esta bela 
Caridade, que nós devemos prègar as verdades da fé. Esta é efectivamente a 
virtude pela qual nós vamos poder começar a conhecer Deus. É no seio da fé que 
nós cremos “em todas as verdades que Deus nos revelou, porque Ele não pode 
enganar-Se nem enganar-nos”. A fé precede lògicamente a Caridade, como o 
conhecimento precede sempre o Amor, visto que é impossível amarmos o que 
não conhecemos.

A fé não é a Caridade e ela pode mesmo estar presente numa alma, em estado 
informe, sem que a Caridade esteja lá para a acompanhar. Todavia, se a fé 
pode existir numa alma sem a Caridade, o inverso não é possível. A Caridade, 
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amor sobrenatural de Deus e do nosso próximo, não pode relampejar em nós 
senão perante o espectáculo dos mistérios, das bondades e das misericórdias 
de Deus, que Ele não cessou de nos prodigalizar no decurso da sua vida sobre a 
terra e com as quais Ele não cessa de cumular cada alma durante este tempo de 
prova. Cada leitura ou meditação do Evangelho, cada Sacramento recebido nos 
proporcionam uma melhor descoberta de como o bom Deus é infinitamente 
amável: é bem assim este conhecimento da bondade de Deus que leva a amar e 
que permite, pela graça de Deus, a eclosão dos frutos da Caridade.

Assim pois, sobre a árvore das bondades e das misericórdias da ordem 
sobrenatural, a fé pode ser comparada ao húmus no qual as raízes vêm aurir a 
esperança à seiva que ascende até ao cimo da árvore, e a Caridade aos frutos 
que aí se vêm colher. Todavia todos os olhares orientam-se instintivamente 
para estes últimos, que se desejam os mais numerosos e os mais saborosos: é 
bem razoável julgar uma árvore pelos seus frutos, e não nos surpreenderemos 
com a condenação das figueiras estéreis! Entretanto não nos devemos esquecer, 
quando nós admiramos ou degustamos os frutos das árvores, deste obscuro 
trabalho que foi necessário para as produzir: sem a seiva, sem as raízes e sem 
o húmus, nada de frutos!

Então, da mesma forma que o colegial que quer aprender a ler deve aprender 
em primeiro lugar as letras, da mesma forma que a criança que sonha ser um 
grande músico não deve negligenciar as suas escalas, compreenderemos o 
necessário lugar da virtude da fé, deste conhecimento ainda imperfeito, mas 
certo, de Deus, para a produção destes magníficos frutos da Caridade, acerca 
dos quais se poderão encontrar assaz belas ilustrações neste dossier.

A Caridade: Filantropia ou amizade

Haverá algum termo mais maltratado que o amor? Simultâneamente, existirá 
uma palavra mais falsificada? Até ao ponto em que, onde os católicos mantêm a 
Tradição da Igreja, eles não ousam empregar a palavra senão com uma raridade 
bem logínqua daquela frequência com que aparece nos Livros Santos. Tomam-
se mil cuidados, fornecem-se explicações prévias, tem-se mesmo a impressão 
de ter ofendido o pudor quando se tem a audácia de utilizar este vocábulo: O 
Amor.

Esta atitude constitui a revelação dum estado de coisas lamentável, duma 
desnaturação operada pelo espírito moderno, bem como pelas forças 
corruptoras da Verdade – da mais bela realidade que Deus otorgou aos homens. 
Anàlogamente, não é inútil tentar reconstituir os conceitos, reordenar os 
pensamentos, robustecer os corações.
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As metamorfoses sofridas pelo amor

Para alguns dos nossos contemporâneos a palavra “Amor” evoca, quase 
sòmente, realidades que relevam da geração humana, quer tais realidades 
advenham integradas na ordem querida (no seio do Matrimónio) ou procedam 
da permissividade (como na união livre): como se o egoísmo a dois pudesse 
ainda relevar do amor! Pretende-se também, a um nível um pouco mais 
elevado, designar por “Amor” o sentimento e a emoção que aproxima certas 
pessoas entre elas. Mas aventurar-se até a um patamar espiritual, isso é bem 
mais raro.

Indigencia da nossa natureza humana que inverte as realidades... visto que, 
se o amor se dá a conhecer, bem frequentemente, mediante comportamentos 
implicando o corpo ou o coração, o amor que se encontra, verdadeiramente, 
como primeira referência, no seio da qual todos os outros verdadeiros amores 
podem haurir a sua realidade, segundo a qual todos os outros amores serão 
julgados, esse primeiro amor reside em Deus. Pois que “Deus é amor” (� Jn 
4,��).

Recordemos para começar, portanto, que o amor significa um impulso, uma 
tendência daquele que ama para com o objecto conhecido e amado. É por isso 
que se encontram tantos amores quantos os impulsos e tendências.

A Caridade é uma virtude

Uma das principais confusões de que se é vítima, no que à caridade concerne, 
nasce de que se procede a um julgamento demasiado rápido. Acabamos de 
encontrar uma pessoa que parece afável ou que falou abundantemente das 
coisas de Deus: Nós decretamo-la caridosa. Um parente exalta-se contra nós: 
Nós julgamo-lo desprovido de caridade.

Na raiz desta precipitação e deste erro, a amálgama entre acções e hábitos. 
Em boa verdade a Caridade não é uma acção, mas um hábito de bem agir, uma 
qualidade de alma que ornamenta uma das nossas faculdades e nos aperfeiçoa, 
quer dizer, aquilo que se denomina como “virtude”. Pode-se dar um vintém a 
um pobre, à saída da igreja (acção caridosa), sem se possuir na alma a virtude 
da Caridade; anàlogamente, pode-se possuir tal virtude e guardá-la, pecando, 
ainda assim, venialmente contra ela.

Existem numerosas virtudes, algumas aperfeiçoam a alma no plano da 
inteligência (por exemplo a prudência, que constitui o hábito de escolher os 
bons meios para alcançar os objectivos da nossa existência) e merecem menos 
bem o nome de virtudes. As virtudes , no sentido forte do termo, ornamentam 
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uma outra das nossas faculdades: A vontade. Tais virtudes são abundantes: 
temperança, humildade, justiça, paciência, caridade, força, obediência, etc.

Entre estas últimas, certas virtudes permitem-nos regular o nosso 
comportamento, no que concerne aos meios pelos quais nós somos chamados 
a atingir os nossos fins últimos: tais são as virtudes denominadas morais (ex: 
temperança, humildade, justiça, força, obediência). Outras virtudes regulam a 
nossa atitude no que toca, não os meios, mas o objectivo em direcção ao qual 
nós caminhamos, noutros termos, ao próprio Deus: e tais são as virtudes ditas 
teologais (Fé, Esperança e Caridade). Por outro lado, como é possível obter as 
virtudes? Algumas são adquiridas sem o socorro da Graça, elas resultam dum 
exercício repetido. Trata-se portanto de virtudes naturais, encontramo-las em 
tempos e lugares que não estão todos impregnados de Graça: quem negará, por 
exemplo, a disciplina dos alemães, a afabilidade dos togoleses, ou a consciência 
profissional dos japoneses? Outras virtudes são inacessíveis às forças humanas, 
elas podem apenas ser comunicadas pela Santíssima Trindade (por meio dos 
Sacramentos, ordinàriamente) nas profundesas da alma. Poderio de Deus, O 
Qual pode infundir, sem que disso tenhamos conhecimento (caso do Baptismo 
de uma criança), hábitos de bem agir!

As virtudes morais serão naturais ou sobrenaturais? Naquele que não possui 
a Graça, apenas nele poderão residir virtudes morais naturais. Naquele que, 
em compensação, é amigo de Deus, nele residem todas as virtudes morais 
sobrenaturais, agora integradas às virtudes morais naturais: Ele possuirá a 
humildade sobrenatural, e talvez também a humildade natural; ele gozará da 
piedade filial sobrenatural, e esperemo-lo, da piedade filial natural. Quanto às 
virtudes Teologais, as três são sobrenaturais.

Afinal de contas, a Caridade é pois uma das virtudes Teologais, portanto 
sobrenaturais, do Cristão. Ela ornamenta a vontade daquele que possui a Graça 
santificante.

Há, a um nível mais elementar, o amor natural puramente sensível, o qual 
ordena para as qualidades sensíveis. Promana ele da percepção duma coisa 
que atrai (que é vista, que é ouvida, etc.) ou da sua recordação, ou mesmo da 
imagem que nós mesmos reelaboramos e reconstituímos. Este tipo de amor 
encontra-se já nos animais: A baleia devorou Jonas (refeição escolhida), Milou 
(o cãozinho de Tintin) experimenta afeição pelo seu dono que se aproxima, 
ou ainda quando o próprio Milou imagina um eventual passeio em lugares 
que recorda ter percorrido, todo o seu ser se ordena em direcção do desejado 
passeio. O amor sensível encontra-se igualmente no Homem. Contudo, tendo 
em linha de conta o facto da espiritualidade da alma humana, o amor sensível 
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toma agora características específicas.

Mencionemos em seguida “o amor natural da vontade”. Designa-se aí, não a 
Caridade cristã sobrenatural, mas um amor acessível às forças da natureza, o 
qual se encontra portanto no seio das “Nações que não conhecem a Deus” (Ps 
79). Ao contrário do precedente (que releva do domínio das paixões sensíveis), 
este promana da vontade: a vontade livre ama quando ela se ordena em 
direcção a uma realidade cuja bondade foi já prèviamente compreendida pela 
inteligência. Não é necessário afirmar que este amor não é acessível ao animal; 
ele encontra-se apenas no homem (ou no Anjo). Por exemplo, o “gosto” pelas 
matemáticas; o desejo de se tornar consciencioso no seu trabalho; o atractivo 
pelas qualidades de cada um; a generosidade das esmolas; tudo isso releva de 
si mesmo, do amor natural da vontade. Na exacta medida em que a vontade é 
uma faculdade espiritual (e não sensível), este amor pode ser afirmado como 
“espiritual”: não no sentido de amor cristão (confundir-se-ia assim o espiritual 
com o sobrenatural), mas no sentido onde este amor é o espírito.

Existe assim finalmente o amor sobrenatural da Caridade, objecto deste 
estudo.(�)

No zénite de todas estas realidades existe o amor ineriado o qual é próprio de 
Deus.

Coluche e os seus projectos

Quando Coluche, em Setembro de �985, confessou à Antena da Rádio Europa 
I: “Tenho uma pequena ideia como essa […] um restaurante que teria como 
ambição, à partida, distribuir dois ou três mil serviços de refeição por dia”, 
donde lhe vem essa ideia? Dum sentimento de compaixão? Do desejo de fazer 
bem aos pobres? Para serem boas estas intenções permanecem na ordem da 
natureza. Para que pudessem ser atribuídas, não sòmente à solidariedade, mas 
à Caridade cristã, teria sido necessário que Coluche anunciasse instituir os 
seus restaurantes por amor de Deus Trino. Ele não o fez, o que nada espanta, 
valha-nos Deus, para quem conhece as convicções deste homen. As setenta e 
cinco milhões de refeições servidas cada ano, em nome da obra fundada por 
Coluche, mesmo assim adicionadas, não constituem uma obra de Caridade.

O pequeno Dicionário da Caridade (que nós nomearemos PDC), editado pelo 
socorro católico em �99�, sob a direcção de Jean-Claude Javigne, OP (2), 
contudo no-lo faria quase acreditar. Como um verdadeiro dicionário, exercita-
se a definir os termos.

O Humanitário: “dever de solidariedade activa, que se impõe a todo o homem, 
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quando a dignidade duma parte da humanidade é amesquinhada, e para com 
as vítimas, sem excluir quem quer que seja, por motivos políticos, religiosos, 
étnicos, nacionais, ou de simples afastamento”.

A solidariedade: “Determinação firme e perseverante em trabalhar pelo bem 
comum, quer dizer, pelo bem de todos e de cada um, na exacta medida em que 
todos são verdadeiramente responsáveis por todos” (3).

A Caridade: “amor pelo próximo”. Se está estatuído que a Caridade se 
fundamenta, não sobre a filantropia, mas no próprio Deus, o PDC acrescenta: 
“A Igreja procurará, em permanência, viver a dinâmica da Caridade, através dos 
dons e num espírito de diligência, mas dotar-se-á com diferentes instituições 
caritativas (hospícios, orfanatos, hospitais…) a fim de concretamente 
manifestar, na solução encontrada para os problemas específicos de cada 
época, a solicitude de Deus para com os seres humanos (…). A Igreja deve 
mobilizar cada um dos crentes de maneira individual (mediante o dom e o 
acolhimento do outro diferente) e colectiva no seio da relação interpessoal e na 
acção política e associativa (…)”.

Graça ou natureza?

Na leitura destas definições, encontrar-se-á o leitor em condições de 
verdadeiramente operar a distição entre Caridade e altruísmo, humanitarismo 
e solidariedade social? Se, em teoria, o PDC entende estabelecer uma diferença, 
uma e outras, na prática o que ressalta da sua leitura é o carácter dum 
magma indiferenciado no seio do qual se confundem num acervo sincretista: 
acolhimento, auxílio, altruísmo, amor, assistência, esmola, bondade, caridade, 
dedicação, fraternidade, generosidade, hospitalidade, misericórdia, partilha, 
socorro e solidariedade.

O jornal “La Croix”, aliás, manifesta dificuldades quando diligencia deslindar a 
Caridade da solidadriedade: Para René Coste, professor honorário no Instituto 
Católico de Toulouse, o que a Caridade acrescenta à solidariedade é o amor, 
o perdão, a reconciliação, a partilha fraternal, o sacrifício e o devotamento 
– nada de especìficamente sobrenatural (4).

A Caridade desaparece finalmente naquilo que ela possui de específica: como 
virtude sobrenatural e, a fortiori como virtude teologal. Ora, não o admitindo 
como tal, passa-se ao lado da sua natureza íntima, como o mostra o texto de 
enquadramento da pág. �.

Nesta perspectiva, resta-nos uma diferença real entre o socorro católico, os 
hospitais fundados por São João de Deus, a segurança social, o Fundo de 
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entreajuda ao desenvolvimento, as sandes gratuitas de Saint Nicolas-de-
Chardonnet, os concertos contra a fome de Michael Jackson, as casas de 
Madre Teresa e as Missões de Santo Afonso de Ligório? Colocar a questão, 
é ministrar a resposta. A confusão é total entre as qualidades naturais e as 
virtudes sobrenaturais.

Mais ainda: A confusão reina entre todas as virtudes; muitos quase não sabem 
se elas são várias ou uma só.

Bruno Feillet, padre e professor de filosofia e de teologia moral no seminário 
de Lille, decidiu-se por uma só virtude: “A Caridade não forma número com as 
outras virtudes, ela informa-as, alimenta-as, orienta-as e qualifica-as”. Como 
se pode o Padre Feillet reportar, ainda assim, a São Paulo: Quando este faz 
o elogio da Caridade, o que diz? “Agora permanecem a Fé, a Esperança e a 
Caridade, estas três, mas a maior das três é a Caridade” (� Co �3,�3). São Paulo 
diria tal coisa se as três virtudes fossem idênticas?

Ainda mais, a Caridade não é idêntica a nenhuma outra virtude. Cada virtude, 
cada qualidade de alma possui a sua própria identidade, constituindo todas as 
virtudes como que as teclas dum piano, que o intérprete acciona umas após 
outras, ou, até por vezes, simultâneamente.

A Caridade não caminha nunca sem a humildade sobrenatural, nem a 
humildade caminha sem a Caridade. E, todavia, a Caridade não é humildade! 
Não poderíamos ficar obnubilados pela Caridade até ao ponto de não mais 
lobrigarmos qual a sua essência em matéria das qualidades da alma. O cimo 
duma árvore, por mais que se esforce em tornar-se a parte nobre, não se 
confunde, nem com as raízes, nem com as folhas.

Neste quadro conceptual afigura-se-nos que a Caridade é maior do que todas 
as virtudes morais (sobrenaturais, e, a fortiori naturais) e mesmo do que a Fé 
e a Esperança, pois que a Caridade nos conduz para Deus, Ele próprio, pura e 
simplesmente, e não para Deus enquanto Ele se revela (Fé) ou ainda enquanto 
nos pode socorrer (Esperança).

Aconselhemos o leitor, desejoso de descobrir os segredos da Caridade, a 
consultar a Suma Teológica II II questão 23. É aí que São Tomás, aliando Graça 
e esplendor, revela a Caridade como uma amizade (cf. enquadramento pág. 8). 
Quem teria ousado sonhá-lo? Deus constitui os homens seus amigos e funda 
a Igreja como uma sociedade de amigos, que não procura senão atrair à sua 
amizade sobrenatural os seres humanos que a envolvem.

A Amizade: É um amor recíproco. É assim que São Tomás nos confere as armas 
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para reabilitar a Caridade e mesmo o amor.

Notas

Se as três formas de amor descritas no texto do artigo são clarificadas com 
beleza e rigor, na realidade, elas virão a reencontrar-se e a mùtuamente 
se favorecerem. Por exemplo, o esposo católico que possui para com a sua 
esposa um amor sensível (revestindo diferentes formas, nomeadamente o 
sentimento amoroso e a atracção física), um amor natural da vontade (o 
esposo aprecia, por exemplo, as qualidades de devotamento da mãe dos 
seus filhos, e quer ministrar a ela a estabilidade e protecção de esposo e pai); 
finalmente o amor de Caridade (graças ao Sacramento do Matrimónio, ele 
esforça-se, concertadamente com a sua esposa, em progredir na Caridade, 
ou seja, na santificação pessoal).

Com a colaboração de cerca de trinta redactores, leigos e religiosos 
dominicanos.

O PDC retoma aí uma definição apresentada por João Paulo II na encíclica 
Solicitudo Rei Socialis.

Fascículo de quarta-feira, 7 de Fevereiro de 200�.

�.

2.

3.

4.
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Recepção e perda da Caridade

Este título possui qualquer coisa de surpreendente: Será que a Caridade se 
perde, como uma moeda, nas mãos de um pobre? Será que é susceptível de 
ser recebida? A comparação claudica, e contudo o homem é como um mendigo 
diante de Deus.

A Caridade recebe-se como um presente: sendo uma virtude sobrenatural, 
infusa, ela não promana da consecução de esforços sucessivos, como o bíceps 
à força de manutenção, ou como a memória à força de lições de História. Ela 
recebe-se como um dom gratuito: seria inútil multiplicar as orações ou os 
óbulos na esperança que ao fim dum certo número de acções conquistaríamos 
a Caridade!

A Caridade nunca é infundida isoladamente a uma alma: ela está acompanhada 
de todas as virtudes sobrenaturais (morais e teologais) e dos Dons do Espírito 
Santo. Mais belo ainda: Quando este ramalhete é comunicado, tal significa e 
consubstancia que na sua raiz se constituíram dois dons fundamentantes no 
seio mesmo da alma: A Graça santificante e a presença da Santíssima Trindade. 
Assim portanto, antes do Baptismo, a criança não possui na sua alma nenhum 
destes dons. Sem esforço, a ablução baptismal, unida à palavra do sacerdote, 
derrama na alma da criança a presença Trinitária, a Graça habitual, as virtudes 
morais sobrenaturais, a Fé, a Esperança e a Caridade, bem como os Dons 
do Espírito Santo! Tê-lo-emos compreendido assim, que a fundação de uma 
infinidade de sopas populares, não pode por si mesmo nada para conseguir a 
Caridade: “Mesmo que distribuísse todos os meus bens pelos pobres, mesmo 
que entregasse o meu corpo às chamas, se não possuir a Caridade, tudo isso 
para nada me servirá” para a vida eterna (� Cor �3,3).

Pode-se possuir a Fé, sem a Caridade e sem a Esperança; ou a Fé e a Esperança, 
sem a Caridade. Mas, quem quer que possua a Esperança, tem que possuir 
também a Fé, e quem quer que possua a Caridade, tem que possuir também a 
Fé e a Esperança.

Como aumenta a Caridade? Sendo derramada gratuitamente por Deus, e 
não adquirida por esforços, será ainda mediante a liberalidade Divina que a 
Caridade se torna mais intensa, mais forte, mais pronta a suscitar no cristão 
actos de Caridade. Contudo, Nosso Senhor dispôs as realidades de tal forma 
que sempre se pode fazer qualquer coisa para obter de Deus este acréscimo: 
ou ainda, aproximando-se dos Sacramentos (que estão aí  para aumentar ou 
iniciar  a Graça santificante e portanto correlativamente a Caridade na alma) 
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ou ainda mediante actos meritórios. Não se trata, quanto a estes últimos, 
de aumentar a virtude da Caridade à força de exercícios de actos da mesma 
virtude, mas sim, de obter de Deus uma gratificação sobrenatural por haver 
cumprido a sua vontade.

Por outro lado, grande consolação: a Caridade pode aumentar até ao infinito, 
não existem limites para o seu crescimento! Mesmo que não haja nenhuma 
esperança para quem quer que seja, de atingir a Caridade da Bem-Aventurada 
sempre Virgem Maria, ainda assim, resta uma ampla margem de progresso. 
Outro encorajamento de consequência: A Caridade, - inteiramente como a 
Graça – não poderá diminuir. Nem mesmo a tibieza a poderá enlanguescer; 
provoca esta um obstáculo às boas acções e torna progressivamente o pecado 
mortal mais fácil.

É aliás por este último que se perde a Caridade. Uma falta grave, contra 
qualquer virtude, ou qualquer Mandamento, é suficiente para fazer desaparecer 
a Caridade, e com ela, o seu ramalhete de dons (com a excepção da Fé e da 
Esperança que não nos são retiradas a menos que pequemos contra elas).




