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 fé é parte integrante da vida humana, tendo diferen-

Ates dimensões: desde uma atitude de confiança na 
vida, nas pessoas e no bem (fé antropológica) até 

uma abertura ao transcendente (fé teologal). Para os cris-
tãos, a fé tem por base o encontro com a pessoa de Jesus, 
o seguimento a Ele na força do Espírito. Atribui-se a Santo 
Antônio a frase "a caridade é a alma da fé, torna-a viva. 
Sem amor, a fé esmorece". Tomando por base esta frase, 
pode-se pensar nas implicações existentes entre a expe-
riência da fé cristã e o amor, entendido como caridade, 
como seu eixo essencial.

A fé cristã emerge a partir do anúncio do Reinado 
de Deus na vida e pessoa de Jesus Cristo. É a experiência 
radical de amor entre Deus e a humanidade: "Deus é amor, 
aquele que permanece no amor permanece em Deus e 
Deus permanece nele" (1Jo 4,16). 
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Neste sentido, a fé cristã emerge como resposta 
ao chamado de amor Deus à humanidade. Implica num 
compromisso com o próximo, com a vida humana.

O apóstolo Tiago afirma em sua carta que "a fé se 
não tiver obras está morta" (Tg 2,17). A fé deve se concre-
tizar num modo de encarar a vida e as relações humanas. 
O desafio é que a fé tem sido cada vez mais confundida 
com uma espécie de amuleto na qual se procura um refú-
gio, alento ou anestesia diante dos desafios, problemas, 
sofrimentos e dificuldades que a vida humana tem 
enfrentado.  Que a fé tenha uma dimensão de consola-
ção e sentido para a vida, é inegável. O problema é que 
está atitude não implica, geralmente, um compromisso 
com o próximo, com a vida, com a transformação da soci-
edade.  

Além disso, outro problema é que, muitas vezes, 
a fé é confundida também com um sentimento que se 
experimenta em determinadas experiências de oração. A 
fé corre o risco de cair no sentimentalismo, reduzindo o 
seu alcance de compromisso. A fé tem se tornado líquida, 
volátil, mudando constante segundo as mais variadas 
situações. Constata-se também uma compreensão dis-
torcida no que se refere ao amor. Há uma redução no 
modo como se compreende o amor e as suas implica-
ções. 



Ele é comumente evocado e apresentado sim-
plesmente como um sentimento, uma paixão ou um 
desejo. A palavra amor esvaziou-se de seu sentido, 
sendo utilizada de modo indiscriminado. Não se pensa 
nas implicações e compromissos decorrentes, sobretu-
do, quando a palavra amor é traduzida, compreendida, 
como caridade.

Por conseguinte, em nosso tempo se percebe 
um descompasso entre a experiência da fé com a vida 
concreta, com o próximo. O amor não é vivido e nem 
assumido na vida. A fé é uma atitude pessoal que se 
insere numa experiência comunitária na qual se coloca 
de um modo diferente diante das coisas, do mundo. No 
caso da fé cristã, assume-se o seguimento a Jesus e o 
Reinado de Deus.

A partir de Jesus compreendamos que o amor é 
um coração que se abre para o outro, que se dispõe para 
o próximo, que se descentra de si mesmo. O amor é 
práxico, ele implica um compromisso com o próximo. O 
amor é concreto, compromisso com o outro. A partir da 
experiência de amor com Deus nos lançamos no serviço 
amoroso ao próximo. Entretanto, em geral o seu sentido 
fica reduzido a uma ação assistencial, de colaboração 
material com alguém desfavorecido. 



Aqui busca-se compreender a atitude ou o espírito 
fundamental presente na caridade que ultrapassa ou 
assistencialismo, mas implica uma posição constante 
diante do outro com suas consequências: a luta pela digni-
dade dos mais frágeis e a resistência diante das forças de 
morte dos sistemas que imperam, tal como fez Jesus.

No Novo Testamento, a palavra caridade aparece 
algumas vezes como a tradução da palavra grega ágape 
(amor). Ela é utilizada para referir-se a um amor incondicio-
nal que nem se limita a um sentimento, muito menos a uma 
atitude assistencialista, mas significa um cuidado com a 
vida humana em todas as suas dimensões. É um amor 
sem fronteiras, sem barreiras sociais, étnicas, religiosas 
ou institucionais.  

Portanto, a fé como caridade implica acreditar na 
lógica do Evangelho, no anúncio do Reinado de Deus que 
torna possíveis vivas relações entre homens e mulheres. 
Significa entender que os passos dados serão sempre 
pequenos, frágeis e necessitados de serem retomados 
porque implicam um compromisso livremente assumido 
por quem ama e crer no Evangelho.
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