CÁRITAS PORTUGUESA: VISÃO. MISSÃO E VALORES
VISÃO:
Construir uma civilização de amor
A Cáritas em Portugal quer ser testemunho da fraternidade da comunidade cristã para
com os mais pobres a partir da Ação Social da Igreja construtora de uma sociedade
solidária e participativa, onde prevaleça a justiça, a paz, a liberdade e a solidariedade ao
serviço da dignidade humana.
“O querigma possui um conteúdo inevitavelmente social: no próprio coração do
Evangelho, aparece a vida comunitária e o compromisso com os outros. O conteúdo do
primeiro anúncio tem uma repercussão moral imediata, cujo centro é a caridade”.[1]

MISSÃO:
Com os pobres, acolher, servir, acompanhar e defender as suas causas
A Cáritas em Portugal tem como missão o Desenvolvimento Humano Integral e a defesa
do Bem-Comum intervindo em ordem à transformação da sociedade. Através da
animação da Pastoral Social, fomenta a partilha de bens e a assistência em situações de
calamidade e emergência.
“Para a Igreja, a caridade não é uma espécie de atividade de assistência social que se
poderia, mesmo, deixar aos outros, mas pertence à sua natureza, é expressão
irrenunciável da sua própria essência””[2].
[1] Papa Francisco, Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, 2013, nº 117
[2] Papa Bento XVI, Carta Encíclica Deus Caritas Est, 2005, nº 25
VALORES:
A Centralidade e Dignidade da Pessoa Humana
A Cáritas crê na dignidade e igualdade intrínsecas a todo o ser humano.
Por isso, lutamos contra a desarmonização ou a exclusão de qualquer grupo vulnerável
da família humana.
A Misericórdia
A Cáritas é a ternura de Deus (amor maternal das entranhas), que também alivia a
miséria e a dor.

Por isso, todos aqueles que estão comprometidos com o trabalho na Cáritas deverão ser
afetuosos e compassivos.
Igualdade de Oportunidades
A Cáritas promove a igualdade de oportunidade, de direitos e responsabilidades entre
todos sem olhar a classes, género, religião ou origem.
Por isso, compromete-se em denunciar as situações em que esta igualdade é posta em
causa.
A Opção pelos Pobres
A Cáritas luta contra a pobreza que desumaniza e priva as pessoas da sua dignidade.
Por isso, acompanha as pessoas para que possam voltar a descobrir a sua autoestima e
dignidade, ajudando-as a assumir a sua corresponsabilidade na construção de um
mundo melhor para todos.
O Cuidado da Criação
Para a Cáritas, a Terra e todos os seus recursos foram confiados a toda a humanidade.
Por isso, os membros da Cáritas devem agir e ajudar outros a agir, de forma responsável,
no que respeita ao meio ambiente, de modo que a Terra seja conservada para as
gerações futuras.
O Destino Universal dos Bens da Terra
A Cáritas condena e denuncia todas as estruturas – económicas, financeiras, sociais,
políticas, culturais e religiosas – que reprimam e impeçam a transformação social
positiva e a justiça.
Por isso, trabalha para mudar o mundo, de maneira a que se centre na pessoa humana
e nas suas comunidades.
A Solidariedade
A Cáritas está comprometida com a solidariedade entre todas as pessoas, mas, em
particular, com os pobres, fomentando a partilha fraterna de bens.
Por isso, afirma que a solidariedade é a perseverante determinação em trabalhar para
o Bem-Comum.
A Subsidiariedade, a Cooperação e a Comunhão Fraterna
A Cáritas, num espírito de comunhão fraterna, trabalha com todas as estruturas
eclesiais, a nível nacional, diocesano e local.
Por isso, procura desenvolver o espírito de unidade eclesial, de forma integrada, na
prossecução da missão comum.
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