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Desde que se tornou papa em 2013, o Papa Francisco enfatizou a importância de tornar 
um mundo no qual ninguém é excluído uma realidade. 
Na missa com 50.000 pessoas no Tokyo Dome, ele expressou nossos valores 
fundamentais mais importantes, dizendo: “somos convidados como comunidade cristã a 
proteger toda a vida e testemunhar com sabedoria e coragem um modo de vida marcado 
pela gratidão e compaixão, generosidade e humilde escuta capaz de abraçar e aceitar a 
vida como ela é. ” 
Ao se reunir com os sobreviventes do triplo desastre em Tohoku, o Papa Francisco disse: 
“Sem recursos básicos como comida, roupas e abrigo, não é possível viver uma vida 
digna e ter o mínimo necessário para ter sucesso na reconstrução”. E acrescentou: 
“Ninguém 'reconstrói' sozinho; ninguém pode começar de novo sozinho. Temos que 
encontrar uma mão amiga e fraterna capaz de ajudar a elevar não apenas uma cidade, 
mas também nosso horizonte e nossa esperança. ” 
O Papa Francisco enfatizou que a Igreja é o lugar onde o amor de Deus pode ser vivido 
concretamente. Temos a missão de proclamar o amor de Deus. Esse amor é direcionado 
àqueles que são oprimidos, que enfrentam dificuldades ou que sofrem. Mas também é 
dirigido àqueles que vivem com valores opostos aos de Deus. Isso é porque Deus não 
exclui, mas misericordiosamente abraça tudo. A Igreja deve sempre abraçar tudo com 
bondade personificando assim a misericórdia de Deus, sem excluir ninguém. Para fazer 
isso, precisamos ser uma comunidade-Igreja que apóie e crie esperança que nos permita 
viver. 
A Quaresma é um tempo para mostrar a misericórdia do Pai a todas as pessoas. É um 
momento de viver de uma maneira concreta a reciprocidade. É um momento de gerar 
esperança para a vida. A tradição da Igreja nos convida, durante a Quaresma, a 
reexaminar nossa fé a partir de três pontos: oração, penitência e obras de caridade 
(esmola). 
Nossa contribuição quaresmal é nada menos que uma obra de amor de corações 
oferecidos como sacrifício. Peço que, como parte do seu sacrifício quaresmal deste ano, 
você coopere na coleção quaresmal deste ano e participe das obras de caridade da Igreja. 
Sua contribuição para a Quaresma é essencial não apenas para o socorro emergencial 
de desastres, mas também para ajudar aqueles cujas vidas estão em crise aqui e no 
exterior. Você apoia programas de longo prazo, como educação para crianças de 
minorias étnicas nos países em desenvolvimento e programas para a independência das 
mulheres. As atividades da Cáritas Japão são apoiadas por suas doações ao longo do 
ano, e um terço desse apoio anual vem dessa coleta quaresmal. 
Por favor, coopere mais uma vez este ano com a Coleta da Quaresma e faça deste tempo 
um tempo para mostrar de maneira concreta o amor de Deus que abraça a todos.  
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