
Lemo~ r,oo jornais desta sem&na 
411e uai l.lust re Professor, fala,ndo do 
·>rnble1:1.i n:a Assistência em Portugal, 
Jxpnn c.,u o op1111ãu d-~ que «a assis
,ên c;a deve ser ent rcgu,c mt,eiramente 
-10 Estadv e Jp q, 1e deve desaparece r. 
1>or i.11',portuno na nossa ep oca . o con
•eito de canctactie». 

Nãv sab-eu1os se torem estas exac
· amenu a~ ,;uas 1>alavras. nem o sen
, ido que- po<;.-,1m na verdade ter as 
-1ue PronJnc1ou. f'arece- !lOS contudo 
cportiuno 1c•.>a.ntar a nossa voz, não 
para entrar em discussão sobre o 
01·oblernr. d {• assist õncia. mas parn 
~;;c!.:wec.t'1 o que pen~unos da carl 
-:lta<le. 

Um cr1stà-O med1,aname nte culto 
;ao e qut a palav ra «car~dade11 tem 
.;,m sign lficnct,o preciso e clariss1mo . 
<:uJo swón1mo e a. palavra «amor». 
Na lei :,,11U11;a, o rrece ito dia caridade 
res11m1r. se a~s1 rn: «a marils ao Se· 
nh or. teu Oe11s. de todo o teu cora
ção. de tGd:1 a tua alma e de todo o 
·eu enten dim ento; e amarás o ~eu se
melhai .t e como a t l mesmo». Na te1 
modierna. ,sto é. no cri st:an1smo. o 
'.tmor do p1 .. óximo tornou -se ma1s im -
1~rativo r.om o pTecelto novo: «am.ai
·VOS uns ao~ outros como Eu vos 
amei í!, vós>> qae r dizer. até à do_ac;~o 
oom.pleta dia própri a vida. Um cnstao \ 
não pode amar o seu ;,róx1mo como 
se arr.a 11 :,1 mesmo: ~ m de am á-lo 
1nals ..,o que a si mesmo. 

A est., a.mor do próximo. fundido 
1,0 mesmo am{ll d-e Deus. deu se o no
me de ca riomle. desde os tem1lo()s dos 
,\póstolos. Rastit ler 1111alquer das 
Epist,ol,as rte s Pauto. die S Pedro, 
de S T iar,o. qualque r dos Evange• 
lho s ou ''" Aitos dos Apóstolos parn 
SP dar cont~ à<> pf'lnfundo sürn\f1cll.do 
,·a pal av1·a car~dade e do seu poder 
realiza.dor Fo i esta ca r idad,e que !e 
vou S. Pa11lo a e~creve r : •lembra-te 
do pr-ci,o com,o se est1vc.'&eS preso 
juntn mc!Jtt' com ele e do enfermo co
mo se h:ibitass-es o mesmo corp,o». A 
r lviii?:a<;á . ,>C1dental. no que tem de 
nmne, ,<', de fraterno, de gene roso . 
'oi geract,, a través dos séculos. pela . 
virtude r1eroica ct,esta cari da de . Foi 
ela quem cuprtm iu a dbt~ nção de 
c::ista.s. rnças. cla~ses P pos•.r:oes entre 
os homens . Foi f'ta quem minou os 
al ~rces do imP<'rio romnno ~o oci
rj,e,1te corr, ·a. divrnizaçii,o doe Césa r . a 
escravatura. . e todas as inst ituições 
pagãs que opr :mrnm e esmaga vam os 
que nfto eram ricos. Foi alnd!l. esta. 
mrsma carid-ade qu-c. esclar rcl' nd,o a~ 1 
ic\l'ia,s. pl'ec ;S,il,ndn a 11oc;iio de ho mem 
e fa7.end,1o vingar os seus direitos . rei 
vindico u o resp "ito por t-Odos os h o· 
mens . e o recon hec lm.ento unjverslll 
era lipe rdade , cts 1gua.ld-ad-e é da fra -
temfüa d-e hum an as . · 

A carldaae é um oompénd to das . 
pri,.'l<:ll')a!s virtudes que ~ornam gran 
d•es ·os povos e h ero:cos os Lnd1vl· 
du06. A jus t!ça particular e sOCJal. !l 

delicadeza. a gene ros ldad•e, a te_al;da 
de. a correc ção , ·a to\e,,ãncla . -~ ·sub . 
mJ.esão do ir.ter-e~ \nd1iv1dual a-0 bem 
oolectlíro. a lib0rdad1E: de penF,am~nto. 
o !)erdão das ofensas . o an:or dos 
inimigos. a !,ndulgênc!a . a ~1ser1cór 
.l'Ha, o sa cr lflcio do l>em proprt _,o em 
favor do bem alhe io, a energ:a no 
;,1,abaU-,-0-~-rlad'!l! ~ r'!queza comum , a 
renfunc1a aos privi1ég\o,s. àS· comodi
dades Ró luxo, tudo isto junto cha 
'lla-se i::arict.ade. isto é, a.mor dlO seu 
semelhante. 

~ 

equivoco 
A Càridade? Mas ela é a tnsa-t.Ls-, a-,, 

fação permane,ot;e . a ânsia de subir {!, 
de cada vez mais, de rompe r ás ca
dei•as que nos prendem ao llmi tacic>, -
ao peqne no . no tBcanho e de remoer 
con stant.e mente a v:dla para O pro- 1. 
grnss o !nC"<;sante. : .. 

- A .Cnnctaãe? ·Mas · éia ·,é a fome. e 
a seci,e do j usoo. do belo. do g,randnoso ~ 
e do perfeito. m 

A ;a rict,1cte'/ M;i.., ela é O salario ~~~ 
de cada um . o !ar ll!gié-n.ico e conror :\ 
tá vel, ~ dlr~proletanza~ão das m.as.s!l.s, t 
a. litlertaç>'w ecu11óm1ca dos chetes de ~ 
~~!lia ~ . msrtru,ii_o ed educação do I•,.· . .-

,. vvVO, 6 ""'g li IC,I.IÇ!\O O homem, a 
:'>Upr essao da tirania. sob qualq uer 
forma ,, fe;t,o, a p,az. a alegria e O !i 
a.mor conquis~ad~,s para todOs os ~~ 
wmens peio cumprimento dos deve- i 
·es &oci-a .. , d':' Ciàda um. ' 

Não ~ ino. µor certo, o que o 1lns-
sre Prof es~()r tli7 <<ser importun o na 
nos.,:,a époc-s». Mas se que r ref erir -se "J,, 
i. mentu· -, e à i1:pocrlsia dum a ca.ri- 1 

dade qu-e s,e cha,mo:1 nssim p,ara me 
'hor ser deixada cm Paz. então pode
·emos es tar cl>e acord-o. A ment ira ::las 

1 
.. ~ 

~slllolas dad:1s a q111'm «e ron lXlu no 
,aJario o u a h1pocn s: a dos «bailes ct,e 
,a.rida.de», ri essas vambém nós con-
:t,cn.amos. ,. 

O gest o do ric:.c-que vai ,;,montosll-1 
Jo oir< ~om a mão dire:l,a e com a 
não esqu.crda ati r a mtgail1Rs de pão 
10s PObres ct-e cima d·a sua incomen
;u,ràv el vaida~ic. es,<,c gesto é um in· 
~ulto à canLMde. As ofert.as 11gene ro- , 
tias» dos riu.e con t11111am a enriquecer ' 
a cu st"' d( ~uor allw 10 e, ent retanto. 
fa~ m fila nt:io p1a p:i r a cobn r o peito 
de merlrilltas 011 enr hl'r as colun M 
.tos jornai s co1n os seu s retrato s. i<;- \ 
;o é lll!Tua par ódi a da ca,ridad.e Mes-
:no a 1cbP,ll•~v0!,;1:c,a» rom qu e se vi.Si- g· 
am os !>ObrPs ~em se fazer nad a so
•i::ilmente rn ra que a mü,éri.a diesa.pa
·eç:i, ml'S:110 esrn e uma mentir a 
:Um,a. car:ctad •P q11e deseja sse pobrPs 
>ara pod,er dar esmola ~ seri a tfio 
1orr!~el como uma med :cina que de• 

s.ejasse doenças pa.ra se podler exer- E 
cer», escreve S.to Agost inho. 

Por sobre as misér ias d'O mundo só 
luz uma estrela ca.paz de o co nduzir 
à Plaz e à Frate rn1dad ·e. Essa. estre
la é a Carid:adle ! 

Só por car idade é que não escre 
vemo., o que Lauto n,os aPeteoe escre 
ver: rnald'1tos aqueles · que tornaram s, 
poss ível, pelo abuso que frrera -m da q • 
pala.vra e d-0 conr,eito d-A Car id adoP.. P• 
uma men~ira d-etestad.a pcl,os que f, 
não s5o cristãos e uma hipocrisi a d. 
qne afasta do cristirun.!smo tan tas al -
mas cheia~ a,c rcctid âo. rr 

Foi a Car id•c1de que fez cnstiio n 
um mundo que er,a pagão: «vede oo
mo eles se a.ma.ml>. exclamavam se· 
du.:idos os pa gios. 

Foi a falsa Caridade. foi a psró· 
d!-a da caridadie que dum mu ndio 
cristão fez o mundo pagã o que te
mos ho,ie di ,mtt dios noos0s olhos. 

E' tempo de r eagir. e die ta.7,er re
viver , como já em muitos r-evive. a 
aut enti ca l;a r1dade cristã , que se sen 
te ~goada . embora saiba perdoa,r. 
quand;o se fala com desdem de tãio 
heroi ca e c,riadora vlrtud.e. mã e e 
fonte de t<>-1as as d-em.als virtu des cl-
j vlcas e sociais I ' , 
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