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fome e a sede de iustiça 

PELO DR. ABEL VARZIM 

· «Berna ventura.dos os que têm fome e sede de 
Jnstiça>, proclamou o divino Mestre no Sennão 
· ela Montanha. · 
: E desde então, em toda a alma ,onde brilha 
uma centelha do amor divino, a tortura da fome 
,"t da sede da Justiça nunca mais morreu. 
· E não morrerá jamais ! Se um dia a nossa 

deixou de sentir essa fome indizível e essa 
l\de devoradora, então também nela se apagou 

chama do amor a Cristo. Nunca mais a nossa 
)oca poderá dizer, com a sinceridade dum filho 
_.e o entusiasmo dum irmão, ao Pai comum de 
rt>dos nós: Pai nosso, que estais nos Céus! 

uhca mais! 
·. A Justiçà fará vingar os seus direitos. Se não 

ntrar abrigo no coração dos que se afirmam 
· · tãos, contra eles se _voltará. E virão os pró
.. s ini~igos de Deus e da justiça, - que 

bém é um nome de Deus - impô-la em lá
grimas e em sangue, até que outra vez soframos 
, fome e a sede da Justiça, como_ a sofreram os 

irmãos da Fé, Pedro, Paulo, Tiago e 

• 
:: dkmaventurados os que têm fome e sede de 

tiça ... porque eles serão saciados>. 
'Bendita palavra esta para as almas sequiosas 
· · tas de Justiça! O tormento que as es
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Intenção do Ano Santo· 

maga é passageiro. O Senhor, que é Pai de to
dos nós - do pequeno como do grande, do es
farrapado como do OJ)Ulento - «deporá do seu 
trono os poderosos e exaltará os humildes, en
cherá de bens os famintos e despedirá os 'ricos 
sem nada »; como o prometeu a Santa Mãe de 
Deus, que _também é nossa Mãe. 

E porque é nossa Mãe, não pode sofrer que, 
mercê de teorias . e de «realidades> brutais, se 
instale a injustiça no mundo, a despedaçar o 
amor que deve unir todos os homens, seus fi
lhos, e irmãos de seu Filho Jesus. 

:f: a Ele que se negou o pão de cada dia en
quanto houver homens ou crianças com fome. 
É a Ele que se negou o copo de água, enquanto 
houver quem tenha sede. É a 'Ele ·quê se rou
bou o lar e o vestido, enquanto houver famílias 
sem casa, carnes nuas a tiritar de frio : «Tíve 
fome, e não me destes de comer, tive sede e não 
me destes de beber, estava nu e não me vestis
tes, estive doente e não me fostes visitar, estava 
preso e não me fostes ver, afastai-vos de Mim, 
malditos , para · o fogo eterno> 1 . ' 

• 
O cristão tem de possuir os mesmos se~~en~. 

tos de Cristo ou, pelo menos, de fazer o possível 
por se aproximar deles. Ora todo o Evangelho · 
é um grito de Justiça, e mais ainda ~do que de 
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.\ ; . Justiça, um grito de .Caridade que é a virtuae 
, 
11 

. ~<para além da Justiça»: 
ff\ . . Por isso o Santo Padre Pio· XII insistia, há 
i( ; pouco ainda, em que era preciso realizar a jus
.~} \iça social, não com palavras mas com obras, 

1 ·r.·.1,::.:: . 
/, , .. 

Justiçt,i Social e da Caridade frater?'-a em 'obras 
e em verdade». 

* ' ' 
-~:,.;, .. porque as palavras por melhores que sejam de Bemaventurad9s os que 'têm fome e sede dP.· 
;,;'.,; nada valem ;em as obras . Afinal a mesma pa- Justiça! 

'

'·;/ lavra de S. João que nós diz que a Caridade de Ainda não conseguimos compreender como e 
'::;_"1' · · Cristo não permanece naquele que vê o seu ir- . possíve~ ).ia ver ;cristã?s que rece.~e.~ 

1 
~~ ·; su~s 

,;/,'.;:. ' , ,mao em necessidade e lhe não acode ou ·não ; ,almas a· e_ ame -; o sangue, ·a alma é 'a· divindade 
i~\- tenta acud1·r. , n , d' Aquele que proferiu ·um dia estas palavras, 
fJt)(-,·,, P,orisso,ta.:rnb~m;, ao-prqc.lamar "o .Ano .Sªnto, passam indiferentes à miséria que os cerca e, 
f,'~•\~ ·, Ô Santo Padre deélarou que 'ele havia ' de ser um pior ainda, incriminam aqueles que se batem 

f
'j;;t'i ano' de Justiça Social: E na oração impressio- pela Justiça .Social, por que .tenha~ pão os que 
.;'\

1

· • nantíssima que compôs - que se publica nou- têm fome, vestido os' que andam rotos, lar os 
i, · .. , tro lugar deste númer9 do _Boleüm - todos .irfc q4e q.orme~ ·ªº ar ;livre ou ~qi e:;;p~luncas,, .ins-
t ,,,· mos pedir: tmção e e~uç_ação os, quf; vivt;m qua~e no mestno 
.:Y, .. · «Que a vossa gr,;iça, ,';enhor, .desperte em nível que os animais . . , >i todos ;s homen~ o amor por tantos i?7-f.elize~ que . Q11e o ,Ano, ~ante;,, segun?;o os 1v~tos do $a~to 
.• )' a pobreza e a miséria requzem a condições de Padre :pio :x;1~, seja realJllept~ Ufll Anq, ~e Jr~~ 

vida indignas de sere~ hun:ianos, tiça Social1 para .que seja un:1; <!-TTº _de. Pa~ e o,iní~ , 
«Avivai na alm«i de todos aqueles que Vo~ cio duma era çle'Paz, p9tqu~ o .iríi::io .. du11r1c1: v~da 

in-µocam com o nome de Pµ.i, a fqm ,e e a sede da cris~ã, po~que,,a que vive~ps ,.não o,,é. 
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