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Estimados irmãos e irmãs

Hoje estou feliz por vos anunciar a «Campanha contra a fome no mundo», lançada pela nossa
Caritas internationalis e comunicar-vos que tenciono conferir-lhe todo o meu apoio.

Esta Confederação, juntamente com as suas 164 organizações membros, está comprometida em
200 países e territórios do mundo, e o seu trabalho encontra-se no âmago da missão da Igreja e
da sua atenção a todos aqueles que sofrem devido ao escândalo da fome, com o qual o Senhor
se identificou quando dizia: «Tive fome e destes-me de comer!». Quando os Apóstolos disseram
a Jesus que as pessoas vindas para ouvir as suas palavras também estavam com fome, Ele
encorajou-os a ir em busca de alimento. Dado que eles mesmos eram pobres, encontraram
apenas cinco pães e dois peixes, mas com a graça de Deus conseguiram saciar a fome de uma
multidão de pessoas, recolhendo até o que sobejou e, assim, evitaram todo o desperdício.

Encontramo-nos diante do escândalo mundial de cerca de um bilião de pessoas que ainda hoje
sofrem por causa da fome. Não podemos voltar-nos para o outro lado e fingir que ele não existe.
Os alimentos à disposição no mundo seriam suficientes para saciar a fome de todos.

A parábola da multiplicação dos pães e dos peixes ensina-nos precisamente isto: que se houver a
vontade, aquilo de que dispomos não terminará, aliás sobejará e nada se perderá.

Por isso, amados irmãos e irmãs, convido-vos a reservar um lugar no vosso coração a esta
urgência, respeitando este direito conferido por Deus a todos, de poder ter acesso a uma
alimentação adequada.



Compartilhemos aquilo de que dispomos na caridade cristã com quantos são obrigados a
enfrentar numerosos obstáculos para satisfazer uma necessidade tão primária e, ao mesmo
tempo, tornemo-nos promotores de uma cooperação autêntica com os pobres, para que através
dos frutos do seu e do nosso trabalho eles possam levar uma vida digna.

Convido todas as instituições do mundo, a Igreja inteira e cada um de nós, como uma única
família humana, a dar voz a todas as pessoas que sofrem de fome silenciosamente, a fim de que
esta voz se torne um clamor capaz de despertar o mundo.

Esta campanha quer ser também um convite a todos nós, para nos tornarmos mais conscientes
das nossas opções alimentares, que muitas vezes incluem o desperdício de alimentos e um mau
uso dos recursos à nossa disposição. É inclusive uma exortação a deixar de pensar que os
nossos gestos diários não têm um impacto sobre a vida de quantos — próximos ou distantes —
sofrem a fome na própria pele.

Peço-vos de todo o coração que apoieis a nossa Cáritas nesta nobre Campanha, para agir como
uma única família comprometida a garantir o alimento para todos.

Oremos a fim de que Deus nos conceda a graça de ver um mundo onde ninguém deva morrer de
fome.

Enquanto peço esta graça, concedo-vos a minha bênção.

 

FRANCISCO
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