
' Voltand o a carga 
Volta.nws à ca,rga. para falar d,e9-

sa Ca.1,Ld'ade qu,e o egoísmo dos ho 
me ,n15 dle-tuo:pou. e ,a a.vil.reza dJe m.Ul
tos prost~tuiu de tal maneira que 
tant.as .a)m.as tõteMntas dJe ju stiça a. 
repelem como se fosse uma it1just,iç.a., 
A aben·açâo e tamanha como se re 
pux:Ui.%,e..rnos a Verdade porq\lle a jul
gavamo.s menti;.ra. Nilo podemos su
:porta.r por mais tempo o equivoco . 
Tocita. a no1<sa alma se revolta, e na 
d,a nos interessa Que a1os ch:a-miem ou 
.n1ao 1-,evoltiados. 

Nós •acre<\1ta,mos em Cri.soo. 01,a •a 
essência da su·a. doutr~na resume -se 
numa só Palavra; 'fraternidade. 

«Vós sereis nteus a.migos se fizer
dles àqUJJo que vos man<ilo... Ora. o 
que eu vos mando é que vos ameis 
tms ·aos outros» (Ev. de S. João XV, 

· 12-1"/J. E, momienitos ant-es tle partir 
para o voluntário sa-cnfic'.o da sua 
vi{ia. na mais 1m.pressioo~nte doa
çi\o que jánmvis se fez sobre ,a terra, 
pedl:.n que aquel,es que haveriam dle : 
•acreditar n"Ele fossem um, se a.per· . 
feiçoassem na u.nidade. para se con
sumarem nela. à imagem e se,m,e
lhança de Deus, que nos criou à sua 
imagem e semefü·a.nça. . 1 

A Caridad,e é eslla !raternld!aclle, 1 
consumada ma U/llJidade. O cristiLa.nis
mo é todo ele. iratern1dadle e u:ni,cia
de. Se o não for. não é cr.isti,,anismo. 

Ora '!. f.-ai,ernidlade ou é palavra 
óc:a ou enitão recLama doação ~ ca 
dia wm p,e,los seus irmãos, numa co
mun~rllade de vi.da e de sentimeioitos 
d~ ta.J crnanei<ra rad1cal, que possa 
d!iz.er-se não haver mais entre os 
cristãos <mem judeu nem grego. n,em 
SPrvo nem livre. nem hom em nem 
mulher, porque todos .nós sornos um 
só em Cristo» ( S. Paulo - Gal. III, 
28-2.9 J. 

A Il<JSl5a Fé é esta . E esta nos le
Wl• a considerar pecado , o gr.imdle pe
c.ado d.o mundo qualquer atentado 
contra a cornuni.dad-e, ou co,i1,tra a 
hornr.a, a ct,gmda.de, a liberdlalle dos 
homem,. 110Sl50S irmãos. A explor.ação 
organiza.d'a dio prole-taria.do, a. lnoú
ri;i, da comumidia.de pela sorte das 
oria.11,Ç;1,S que não podeTão n.unca vlir 
a .ser pJ!enamente homens. a disam
ção i,mpress:onante de categorias so
o:a1s escalonadl<Ls não pelo serviço 
qu·e prestam à comunidade. mas pelo 
oiro · q,ue possuem. o orgulho indivl
d•11:i,l ou social que atiT.a a lama do 
clf'0 ,Pres, • ou da indife1,ença. sobre os 
que sofrf'm. o aband1ono em qne de\
xa m05 as fami!liias pobr-es. a lu-t::1, pe
lo pt~omímo económico. pela hege
monia pol!tica ou prlo l,mperi·a.li smo 
in t-emaci<>nal. apareoem à luz do 
c.nsb!anismo -como hediondas .aberra
ções e crimes d·c lesa-di-vtndade. «Pe
oo.ruclo contra os teus irmãos, fe-r-indo 
e, su-a col1JOC.iênoia ainda fraca. escre
ve S. Paulo. é contira Cristo que tu 
J)Pcas». 

A;;.nct.a hoje recebi um:\. C/lrta de 
=a .escritora. não i•ntieiramente cris
tã <;ue {Ilf ct.iz: «c.reiR que o meu ,r.e
c~eclmento se>rá .;flt:eml:a nela.:l íilwi.... 
vras -:re-oonfõrf-0,l'que me ma.nd!ou -

' ,e digo eterno. P'◊rqué · não estou paW
tu.ada. d!esde qlie preciso. a c-ncon
tr ,llJ:' seja qu,em fôr que en terucla o 
que é Caridade!» 

De facto , não há quem e•nrtenàla. 
Por isso uns a. mancham com egols
mo e outros a repelem com orgulho . 
No enrt:antc, nunca como hoje, o 
mundo chama por eJ.a, e tem fome 
d ela .. 

Ma.l,raux escreveu um dia : «Não 
existe senão ama r esposta à condtição 
h un1iana: e o catobicísmo. mas eu ,não 
n<:,red,to nele». Talvez acreditasse, se 
a Ca.rid:J.cte não fosse. na boca dle 
m11itos. es migalhas de pão que se 
et~ram com sobraJ1cer:a sob~ a ml
&"ria que .nact;i, m a is pede d'o que e.~
ipJnit.o rl r f11atrrnict :1d1e. 

O m11ncio ,•.a nsa cto àp gn,en-as. clie 
Jutns polill cas de m,r,rcado s ncgros. 
dle egoisrr:os . de explor -acõ es. de in
justiças dlt" eoon,om~a.s 'ind.i,vldualis
ta.~. do des1gualdadcs. de fa,r.ioo!smos , 
pr.dl~. en, altos gritos, paz na u-11ida
<ie. Quem lhoa há-<lie dar senão o es
pírilto de Cristo. no inbegral cumpri · 
mento do se u prec,clit-o de 0,mor fra
terno? 

Bastará a ,instlça? Mas a ju,st4ça., 
m i.a e r:n,a . é fria como a morte.' Não 
J)\'de ba~>tar qnnndo se ans •C'H1 pela 
Vida. pela asc,ensiio peren e dia hnme.· 
ryid!ade para a sua unidad e no Amor 

entre todos Os povos e conti-nentes 
e nações. 

· São as alma .s dos pobres as que v'l· 
bram ma.is fortemente ao ideal d.a 
Fra.tei-n,dl1de , talvez por isso mesmo 
que são pobres . E' delas sob1oetu<io 
que há -gie vir a. salvação, ,e d~. qua ,n-1 
tos acrect1t.arem na bem,nventura,nç.a. 
da renúncia aos bens cloote mu,ndo. 

Escreveu um Padlr.e op,erár.io da 
«Cain,Hene» de Plaris estll\s pa.Javras: 
«A reveiação divin,a. à huomanld!ade 
te11m,i,nou, no Apocalipse. por um· 
im:e1150 cântico de marcha par,a. a. 
Unidade r.>ei,a vlitória dJe Cristo». 

E' preclso retomar es~ cântico, 
ensril11á-Jo às massas trabalhadoras, 
aos J.ntelectua'is de todo o mundlO, àS 
almas sedientas d;e paz, para que a 
humainidiade reecontre d1e novo o 
Feu oaminho da Frate ·rruiclade cristã. 

Quando se ouoYLrem outra vm 03 
a·po.,xonantes acordes diesse cã.nt1co 

,de amor, ,não creio qne mais n,inguém 

!
seja. capaz, se tem a abm,a lavada. 
die ch,ama,r oomes f:eios à mais be!,a 

·e criadora d:as virtudes que J)Odlem 
habitar o coração huan10,no. 
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