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Coleta do Amor da Quaresma 

 
No ano passado, o mundo foi fortemente afetado pelo novo coronavírus e teve que 

escolher ações para proteger a vida. Infelizmente, essas escolhas nos impediram de 

reunirmos para compartilhar alegria e tristeza. 

A economia mundial também foi fortemente afetada e a discrepância entre ricos e pobres 

aumentou. O Papa Francisco até chamou essa lacuna de "um vírus maior". Em uma 

audiência geral em 19 de agosto, ele disse: ”Devemos curar um vírus muito maior, isto é, 

da injustiça social, desigualdade de oportunidades, pessoas colocadas à margem e falta 

de proteção aos mais fracos”. Infelizmente, à medida que a infecção aumenta no mundo, 

aumenta também a desigualdade. Crescente números de pessoas são deixadas de lado e 

esquecidas. A vida é ameaçada por dois fatores: por uma doença contagiosa e pelo 

crescente aumento de desigualdade. 

Nesta situação, a Igreja quer ser uma luz de esperança que encarna a misericórdia de 

Deus, apóia as pessoas em vez de ignorá-las e promove a solidariedade em bondade. 

A Quaresma é um tempo para viver a misericórdia de nosso Pai de forma concreta. A 

tradição quaresmal da Igreja nos convida a reexaminar nossa fé por meio da oração, da 

abstinência e das obras de amor (esmola). A Coleta do Amor da Quaresma é uma 

importante obra de amor. Durante estes 40 dias, por favor, participe da obra de amor da 

Igreja com um coração altruísta. 

A sua contribuição quaresmal é essencial não só para a ajuda emergencial em caso de 

desastre, mas também para ajudar aqueles cujas vidas estão em crise aqui e no exterior. 

Você pode apoiar programas de longo prazo, como educação para crianças de minorias 

étnicas em países em desenvolvimento e programas para a independência das mulheres. 

As atividades da Caritas Japan são sustentadas por suas doações ao longo do ano, e um 

terço desse apoio anual vem por meio desta coleta da Quaresma.  

Para viver a misericórdia de Deus de forma concreta e dar esperança uns aos outros com 

o amor que vem de nosso Pai, por favor, colabore novamente este ano com a Coleta Amor 

Quaresmal da Caritas Japão.  
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