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Português 

Nossa doação quaresmal do amor! 
 
Nosso mundo não existe numa caótica atmosfera sem sentido. Nossa fé nos ensina que Deus 
criou o mundo de acordo com um plano divino. Nesse plano, Deus criou cada um de nós à 
imagem divina e nos deu uma dignidade e uma missão especial. 
 
Infelizmente não fazemos o plano de Deus acontecer. Em vez disso, muitas pessoas vivem em 
situações em que são privadas de sua dignidade e são incapazes de cumprir sua vocação. Às 
vezes, essas situações são o resultado de distorções causadas pelo orgulho e egoísmo 
humanos. 
 
Em sua mensagem da Quaresma deste ano, o Papa Francisco nos chama a dar uma nova 
olhada em nosso relacionamento com o resto da criação de Deus e a não nos dedicarmos à 
ganância, mas a construir humildemente relacionamentos que nos dão vida. Nós não 
queremos escolher o caminho da competição. Em vez disso, esperamos ajudar uns aos outros 
ao longo do caminho vivendo a lei de Deus, o mandamento do amor. 
 
A Quaresma é um tempo para fazer gestos concretos nesse caminho. Isso requer que nossa fé 
passe por uma conversão contínua. Devemos retornar às raízes de nossa fé, perguntando a 
nós mesmos se nos esforçamos fielmente para levar a luz do Evangelho a todas as pessoas. 
 
Um dos elementos essenciais da Igreja é o serviço caritativo e, para nós, o este serviço não 
significa simplesmente ser agradável. Isso significa viver a essência da fé. Nesse sentido, 
nossos vários esforços para proteger o dom da vida que vem de Deus são certamente obras na 
esfera do amor. 
 
A tradição quaresmal da Igreja convida que repensemos nossa fé, enfatizando a oração, o 
jejum e a esmola (obras de amor). Nossas contribuições da Quaresma são um trabalho de 
amor feito com um coração dedicado a fazer um sacrifício. Durante esses 40 dias, por favor, 
cooperem com a campanha da Cáritas Quaresma participando do trabalho de amor da Igreja 
com um coração disposto a se sacrificar pelos outros. Vamos trabalhar juntos para proteger o 
precioso dom da vida de Deus. 
 
Além da ajuda emergencial em casos de desastres, sua resposta à Campanha Cáritas da 
Quaresma oferece apoio de longo prazo para programas de proteção à vida em risco no Japão 
e no exterior, apoiando a educação de crianças de minorias étnicas em países em 
desenvolvimento e o empoderamento das mulheres. É claro que o apoio à Caritas Japan vem 
das doações de todos ao longo do ano, mas um terço desse apoio vem de contribuições para a 
campanha da Cáritas da Quaresma. 
 
Por favor, colaborem com Campanha Cáritas Quaresma novamente este ano para que o 
amor em seu coração possa atingir muitas pessoas em todo o mundo. 
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