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Semana Laudato Si - 2022 

 

Os descartados, hoje 

 

“Viver a vocação de ser protetores da criação de Deus é uma parte essencial de uma 

existência frutuosa” 

Papa Francisco, 2015 

 

Chamados à reflexão, na Semana Laudato Si, celebrada pelo projeto Cuidar da 

Casa Comum, por altura do aniversário da Carta Encíclica publicada pelo Papa 

Francisco, em 2015, no momento em que, para além dos muitos descartados 

que já existiam, esse número aumentou exponencialmente por causa da 

guerra, decidimo-nos por uma pequena reflexão sobre este tema. 

Ora, se todos eles são obra da Criação de Deus, tornando-se imperioso, por 

isso, um outro olhar sobre esta parte da Criação, decidimo-nos por tecer 

algumas considerações sobre o tema. 

Tomemos como ponto de partida a citação seguinte: 

“Conta Jesus que havia um homem ferido, estendido por terra no caminho, que 

fora assaltado. Passaram vários ao seu lado, mas… foram-se, não pararam. 

Eram pessoas com funções importantes na sociedade, que não tinham no 

coração o amor comum. Não foram capazes de perder uns minutos para cuidar 

do ferido ou, pelo menos, procurar alguma ajuda. 

Um parou, ofereceu-lhe proximidade, curou-o com as próprias mãos, pôs 

também dinheiro do seu bolso e ocupou-se dele. Sobretudo deu-lhe algo que, 

neste mundo apressado, regateamos tanto: deu-lhe o seu tempo…”  

in Papa Francisco, Fratelli Tutti,& 63 

 

Todos conhecemos a parábola do Bom Samaritano descrita no Novo 

Testamento, em Lucas 10:25-37. 

É a história de um descartado da sociedade de então e, com base nela, 

pretendemos fazer uma pequena reflexão, para melhor compreendermos quem 

são os descartados dos dias de hoje e também o porquê dessa situação. 

Vejamos: 

No texto, um homem simples, um anónimo, é ignorado e descartado pelos 

poderosos. Mas, eis que, um Bom Samaritano se aproximou e lhe deu, 

sobretudo, tempo. 

Foi um gesto de humanidade, de fraternidade. 
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Estamos perante uma parábola, uma narrativa curta, que transmite um reflexivo 

conteúdo moral. Extrapolando para a atualidade, perguntamos: 

- quem são os descartados de hoje? 

- como olhamos para todos e para cada um? 

- também lhes curamos as feridas? 

- temos tempo para lhes dar tempo? 

Tentando responder a estas perguntas sob o ponto de vista económico, 

contextualizando, diremos que vivemos num período histórico que já se 

designa de pós industrial, por acontecer na continuidade da Revolução 

Industrial propriamente dita, dos séculos XVII/XVIII. O signo da globalização 

impera. O mundo ficou mais pequeno e regista profundas alterações de 

carácter económico, social e cultural. 

Como resultado do desenvolvimento tecnológico no campo das comunicações, 

ficou aberto caminho para um terceiro capitalismo, onde o adquirir, o comprar 

são palavras de ordem. É a Sociedade de Consumo, apoiada na expansão e o 

domínio das multinacionais, pós industrializada, pós informatizada, mas 

altamente individualista. 

É o consumir por consumir. 

Já sob o ponto de vista cultural e social, assistimos a uma banalização ou 

ausência de valores, de costumes, normas de conduta, com predominância 

para o hedonismo: o Eu e o antropocentrismo, aliado ao paradigma 

tecnocrático, servem apenas os interesses individuais. 

Não há lugar para a empatia, o altruísmo, considerados, por vezes, como 

sentimentos estranhos, ou, pior ainda, de pessoas pouco inteligentes. 

E a felicidade radica no aqui e agora, no supérfluo, indiferença, individualismo, 

ausência de valores, sem lugar para a solidariedade e a fraternidade. 

Não há espaço, nem tempo, para alguém nos “curar com as suas próprias 

mãos”, para pôr “dinheiro do seu bolso” e, muito menos, para dar “o seu 

tempo”. 

É assim que assistimos a um sem número de descartados: 

- idosos esquecidos em lares, visitados, por vezes, pela família, mas onde o 

telemóvel é rei e senhor, porque já “não servem os interesses próprios”;LS§123 

- crianças entregues a si próprias, por longo espaço de tempo, mergulhadas 

nas redes sociais, ou os que ”…não correspondem ao desejo de seus 

pais…”LS§123 

- os sem abrigo, que vivem nas grandes cidades, nos subúrbios, estações de 

metro, escorraçados dos centros nevrálgicos, “em áreas menos visíveis, onde 

vivem os descartados da sociedade”LS§45 
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- os emigrantes “em fuga da miséria…, que, não sendo reconhecidos como 

refugiados… carregam o peso da sua vida abandonada sem qualquer tutela 

normativa.” LS§25 

E ainda, os: 

- escorraçados por razões étnicas ou opções sexuais; 

- milhares que não tiveram acesso à vacina contra o coronavírus e, também já 

não tinham acesso a outros medicamentos e alimentos, para não falar das 

condições de acesso a água potável, condições mínimas e condignas de 

subsistência. 

- emigrantes que fogem das suas terras por causa da guerra, fome, 

degradação ambiental e que se afogam às portas de uma Europa que se diz 

multicultural. 

Por isso, para estes, socorrendo-nos mais uma vez das palavras do papa 

Francisco, quando em 2018, na mensagem dirigida aos emigrantes e 

refugiados, exorta a humanidade para a atenção a ter com os refugiados. O 

Santo Padre usa quatro verbos, que citamos, por serem agora mais atuais que 

nunca. E são os seguintes: 

Acolher, proteger, promover, integrar. 

Acolher será talvez a primeira necessidade, em nome da defesa da dignidade 

humana de cada um. 

Depois, há que proteger dos perigos que o desconhecido proporciona, das 

máfias perigosas, para não falar das necessidades de subsistência. 

Promover e integrar – completarão este quadro, proporcionando um trabalho 

digno, capaz de elevar o ego de cada um, minimizando o trauma da guerra, da 

separação, do ultraje, facilitando-se, desse modo, uma integração digna, 

respeitando-se as diferenças culturais.  

Palavras clarividentes do papa que, no momento presente, se torna ainda mais 

premente pôr em prática. 

Ora, se este modo de estar e pensar dissesse respeito apenas aos bens 

materiais, seria grave, pelas implicações, entre outras, as de caráter ambiental. 

Acontece que, este pensamento e atuação atinge também e, especialmente, o 

ser humano, para quem não existe compaixão, ou seja, o desejo de aliviar ou 

minorar o sofrimento de outro, dos que sofrem, dos descartados por esta 

sociedade consumista. 

E reina: o existo porque consumo. 

É a cultura do descarte.  

E ao consumir e descartar propõe-se o usar e reutilizar. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Desejo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sofrimento
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Mas como conseguir um objetivo dessa natureza, uma vez que isso implicará 

“mexer” com os grandes poderes económicos, e também com o poder político? 

É preciso coragem para que seja adotado um novo paradigma de vida, aquele 

em que o consumidor consegue deixar “… de adquirir determinados produtos 

e, assim, se tornam eficazes na mudança do comportamento das empresas, 

forçando-as a reconsiderar o impacto ambiental e os modelos de produção.” 

LS§206  

Mas, se em relação aos bens materiais a solução poderia passar por aqui, já 

no que toca ao Ser Humano, aos descartados, a resolução do problema é mais 

complexa, e a solução, quanto a nós, passará por uma verdadeira Conversão 

Ecológica, como refere o Papa Francisco. E passamos a citar: 

“Esta conversão comporta várias atitudes que se conjugam para activar um 

cuidado generoso e cheio de ternura. Em primeiro lugar, implica gratidão e 

gratuidade, ou seja, um reconhecimento do mundo como dom recebido do 

amor do Pai… implica ainda a consciência amorosa de não estar separado das 

outras criaturas… além disso, a conversão ecológica, fazendo crescer as 

peculiares capacidades que Deus deu a cada crente, leva-o a desenvolver a 

sua criatividade e entusiasmo para resolver os problemas do mundo, 

oferecendo-se a Deus… LS§220 

Que o Mundo realize essa conversão… em PAZ. 

 

Portalegre, 20 de Maio de 2022 

Isilda Garraio 

“Cuidar da Casa Comum – Foco São Mamede” 

 

 


