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. , <· .~~ -- '"". Nenhum cristão tles- · . Som ;,;ti,o _por_amor de Deus. servir politi.
_::::;:
j :.-,,,.,4«},., conhece certamente que · camer1te os c1dadaos por amor de Deus, é ter ·1
· ,(-,~ ~ __,
] esus Cristo, nosso Seardenté caridade para com próximo.
J
-~-f\~;~_H~---~
..~~-;..
---. ,, nhor, impôs aos seus . Pôr maioria de razão; fazer acção social, lutar :j
O

r_:

discípulos um Mandapela melhoria das condições de vida do povo 1
~$--'-----·- _,
mento . ríovo, à acr:es:-: pobre, reclamar un~a casinha decent~ para todas .}
centat aós outros dez·. E esse Mandamento ,. qn~ ,as famílias, pugnàr pot salários justos e por
~ é o Seu Mindamento, proniulgou-o ,. Ele com
'tra.balhq dig~if!câdo é dar pro ,vas de)1m ardente } .
'f: ·estas palavras: ((Amai-vos uns aos outros como : amor
do próximo.
. - ,·
·
\
.
Eu vos amei a vós)).
. .
· ,' Como, não poderemos amar à Deus ~em amar k
'.· Tambirn: ninguém desconhece que não pode~ . o nosso semelhante, temos todos obngação de -fl
mos amar a Deus senão por intermédio destê
conhecer as Encíclicas Sodais, para saber \·1
a~o_.l:'<l?~}tmãos, pois «co~o . havemos qe~.~~~r ./ ·,tom? ~esej~ a . Santo ,.Pa9re 1 Representante di- ~
·~J5ê,u~: ~-quemnâo ;.yernos sê)iã<:( amãrfuô~ -.bf \· .:.ie<~k
\°'dé,.Jesu~ . CristP nâ terra ~.qúe êxerçamos --~
FORUM ABEL VARZIM
irmiqi(a
qú~ti{vehio~iif
(t'Jqãô>1\L~~)DESENVOLVIMENTO
{;f(f~fucl :C
~,d·P{6xirri.o
\:·ora,·a~encíclicas rtlqstram
E
SOLIDARIEDADE
·•~·,_Sà~~i.,~afarina._de·-:S·e. r1~,
; ~ssá.gtàn~ê(~~f:~~
f,J;:'.'flâlim}htf,qge:·é-ptecisodi;st~ibuiijrtelhor as 1
tolà .é doutorà; ,, expressa . o.m~smo pe~saine _ntó -:::., riqueias; · dar · ao -.-chefe de fámílià condições ~
por outras palavras: ' «A Luz . intedor :fa.t'.©yéi:'
~-;os
i, .. direitos
sufidéntes de 'vida familiar, impedir que â esposa '·1
Todos
1
reservados
conhecer à alma que o amor que ela ·terri pelá
~ e: i:nãe trabalhé nas fábricàs, que os filhos rece- ,,
seu Criador não pode serv1r ele nenhuma utili - bam instrução e educação adequadas, etc ., etc.
dade para Deus; cnt5.o o qne 115.opode fa zer
Recusar a unir o nosso esforço ao daqueles
por Ele, fá~lo ela pt>lo próximo por amor de
cristãos qu e sofrem e lutam peia realização das
..-.Ç)eus. Ela ama a criatura porque vê que o Criaencíclicas sociais não será desobedecer ao Santo
;lor a .ama soberanamente: e a lei do amor é
Padre e manifestar perante as enormes misérias
ainar todas as coisas que são amadas pela pessoá
sociais e familiares dos nossos dias uma 1.ndifeque se ama».
rença incompatível com o amor de Deus e do
O amor do pró ximo tem de ser coisa prática,
p r6ximo?
isto é, tem de ser por obras, porque amor de
,Se desprezamos as encíclicas estaremos seguros de _amar a Deus de que as nos.c;asorações
palavras hão . é. amor verdadeiro. , i ' ~.: · ·
Ora entre os modos de manifestar por obras
serão ouvidas por Ele que nos ensinou · que
amor ao nosso semelhante, sobressai o trabalho
não podemos ser · à.gradáveis a Deus, : â não ser \:
soéial, ou, por outras palavras, a acção colectiva
aniando · próximo?
·
'
em favor de uma reforma da sociedade de taL . , · ((Temos, com efeito, . de Deus este:manda maneira ·. que · se melhore : a_sit~àção de misérià · · .menta, que aquele que · ama a Deus áiriê' tátjibém :
em que vivem os pobres. As Er1cíclicas Sociais ,o seu · irmãmi. (I João IV, '.l.i). ;·
. . . .__:;
,
. são l ê,onvites
, dos Sumos Pontífices :.-"para:·guê'? ..:.Urtí'
como ,{":L.O.t.I( (' ~âídc
/ da -~
todos os cristãos se consagrem a esta acção
família operária negar-se-ia a si mesmo, isto é,
social.
não seria católico; se não fosse social. . ..·
Pio XI dizüt um dia que a política er~ mrla : : ·, Meditemos e -realizemos .,. portanto; a~.encí ,form~ de ainor . dó próximo; . porque governar
. clicas sociais _para que Det.ts abenço~ o,,·nosso
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mó~imento
:

'bem,orientar a Nação pára uma vida 'de páz, ,. apostolado. .·

de ordem.e de prosperidade colectiva er a prestar
. aos nossos. ?emelh an tes nm grande serviço . Set' ··
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