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‘O SEU CAMINHO É O NOSSO CAMINHO’ 

CST 12 

 

 

DIA PROVINCIAL DA JUSTIÇA E PAZ 

CUIDAR COM ATENÇÃO CENTRADA NO ENVELHECIMENTO 

 

Caros Confrades,  

A 15 de maio celebramos na Província Portuguesa dos Sacerdotes do Coração de Jesus o Dia 

Provincial da Justiça e Paz. Quis a Comissão Provincial para a Justiça e Paz e Integridade da Criação 

propor-vos uma reflexão sobre o tema do envelhecimento na sociedade e na Província em que 

estamos inseridos, que se há-de reflectir, inevitavelmente, nas nossas pastorais.  

Segundo vários estudos, Portugal é um dos cinco países mais envelhecidos da Europa. Por cada 100 

menores com menos de 15 anos, contam-se 144 idosos com mais de 65 anos, quando a média 

europeia é de 122 idosos. Segundo alguns demógrafos, as expectativas não são animadoras; mesmo 

que a imigração seja alta, podemos encontrar 250 idosos por cada 100 menores com menos de 15 

anos em 2030.  
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O Papa Francisco, no congresso internacional sobre a pastoral do idoso, realizado em Roma em 

janeiro do corrente ano, referia-se assim aos idosos:  

“No século XXI, a velhice tornou-se uma das marcas da humanidade. Dentro de algumas 

décadas, a pirâmide demográfica - que antes descansava com um grande número de crianças e 

jovens e tinha poucos idosos no topo - reverteu-se. Se os anciãos pudessem preencher um 

pequeno estado, hoje eles poderiam preencher um continente inteiro. Nesse sentido, a enorme 

presença de idosos constitui uma novidade para todos os ambientes sociais e geográficos do 

mundo. Além disso, a velhice hoje corresponde a diferentes estações da vida: para muitos, é a 

idade em que o compromisso produtivo cessa, a força diminui e aparecem sinais de doença, a 

necessidade de ajuda e isolamento social; mas para muitos é o começo de um longo período de 

bem-estar psicofísico e livre de obrigações de trabalho”.  

 

Mesmo assim, segundo Joan Chittister, “o difícil não é envelhecer. O que nos atormenta é o medo 

de envelhecer”. São muitos os medos que atormentam os mais velhos de que destacaria, ao avaliar 

a actual conjuntura urbana, o medo da solidão, da violência física e psicológica e um certo 

isolamento social. “Um peso nestes anos é a possibilidade de ceder ao medo da invisibilidade e 

inutilidade, ao medo de perder a consciência das suas obrigações como seres humanos. O medo 

que nos leva a crer que a vida se acabou quando simplesmente se transforma” (Joan Chittister). Na 

sociedade em que vivemos, os mais velhos, os anciãos, são, normalmente, os mais vulneráveis. 

Basta verificar a estrutura etária mais abalada pela actual pandemia. Permanece o desafio de 

promover uma cultura do cuidado e de comunhão.  

Cuidar de alguém é, sem margem para dúvidas, uma manifestação de caridade. Neste tempo de 

pandemia, neste tempo de confinamento social. estimulemo-nos a cuidar do mais próximo. 

Aprendamos, com e como Jesus, a fazer-nos próximos daqueles a quem “faltam bens materiais, 

esperança e razões de viver”.  

É nessa constatação de que todos precisam de ser cuidados que vos propomos esta reflexão 

elaborada pela Comissão Provincial para a Justiça e Paz e Integridade da Criação, desejando que 
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este pequeno subsídio possa gerar nas nossas comunidades e na nossa pastoral um incentivo a 

cuidarmos dos mais próximos, a quem insistimos em chamar irmã e irmão, seja do ponto de vista 

material seja do ponto de vista espiritual.  

 

‘Se quiseres ser sábio, aprende a interrogar com razoabilidade,  

a escutar com atenção, a responder serenamente 

e a calar-te quando não tiveres nada para dizer’. 
JOHANN KASPAR LAVATER 

 

Uma das experiências desagradáveis do tempo da enfermidade e do envelhecimento é ver os 

profissionais de saúde ou os voluntários que querem estabelecer relações de ajuda ou de cuidado 

transformados em ‘comissários’ de investigação, crivando os mais vulneráveis com perguntas 

inoportunas, moralizantes ou de mera curiosidade, não respeitando a interioridade, a dignidade, o 

ritmo do protagonista que será sempre aquele que é cuidado. 

No âmbito da reflexão sobre o cuidado dos mais envelhecidos, sentimos que o isolamento e o 

afastamento de uma vida mais activa, mais discernida e mais ocupada leva a um bloqueamento, 

criando desconexão com aquelas pessoas mais queridas, criando uma ausência de carinho e de 

proximidade familiar. 

Por isso, a privação afectiva talvez seja o fator desmotivacional mais acrescido e mais sentido nos 

idosos. Com isto, há a necessidade de promovermos proximidade, presença, acompanhamento e 

cuidado (atenção), com um empenho consciente em darmos qualidade ao tempo.  

Nesta lógica de procurarmos caminhos para cuidarmos dos mais idosos, e na assistência que lhes 

diz respeito, é importante ter como referência o conceito de dignidade, como fundamento de toda 

a acção e desenvolvimento de qualquer dinâmica de acompanhamento.  
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O exercício de cuidar dos mais idosos é uma acção completa que requer a articulação de distintos 

elementos fundamentais, que favorecem o desenvolvimento daqueles na vida quotidiana. 

Apresentamos alguns princípios e hábitos pessoais, profissionais ou comunitários, que se exigem na 

maneira como cuidamos. 

 1) Compaixão. O primeiro elemento da tarefa de cuidar é a virtude da compaixão, como 

elemento necessário, que consiste, fundamentalmente, na capacidade de interiorizar o 

padecimento do outro ser humano e de vivê-lo como se tratasse de uma experiência própria. 

Compadecer-se de alguém é um hábito do coração que exige uma saída de si, para compreender o 

outro no seu contexto. A compaixão é virtude que exercita moralmente o homem, o cultiva e o 

aproxima do outro, sendo um requisito indispensável para a sua conduta ética. A virtude da 

compaixão relaciona-se diretamente com a virtude da misericórdia. A compaixão é mais do que um 

sentimento e, nessa medida, deve ser definida como dever pessoal, profissional ou espiritual. Na 

compaixão há muitos elementos de emotividade, que tocam o coração e se relacionam com as 

experiências de alteridade e de vulnerabilidade, tendo como requisito indispensável a perceção da 

fragilidade, que resulta na consciência da situação de sofrimento em que vivem outros seres 

humanos. A compaixão deve ser o vector fundamental da acção, não devendo a sua prática 

contrapor-se, de nenhum modo, à autonomia da pessoa cuidada, nem à sua capacidade para decidir 

responsavelmente sobre o seu futuro. A autêntica compaixão busca o desenvolvimento da 

autonomia e não a sua dependência.  

 2) Competência. A competência constitui uma virtude básica da deontologia. Ser 

competente num determinado âmbito profissional significa estar capacitado para desenvolver 

positivamente a própria profissão ou missão. A tarefa de cuidar requer como elemento básico a 

experiência da compaixão, mas também a competência profissional, pois só é possível cuidar 

adequadamente de um ser humano de modo competente, o que exige um honrado conhecimento 

e obriga a uma formação constante, relativamente às técnicas e procedimentos.  
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 3) Confidencialidade. O terceiro elemento ético da arte de cuidar é a confidencialidade. Em 

determinadas circunstâncias de vulnerabilidade existe a necessidade da figura do confidente, 

alguém capacitado a escutar. A confidencialidade relaciona-se com a boa educação, com o respeito 

e com a prática do silêncio, mas, sobretudo, caracteriza-se pela capacidade de preservar a vida 

íntima do outro, a sua privacidade e o seu universo interior. O cuidador, neste sentido, deve 

caracterizar-se pelo trato delicado e confidencial; deve dar garantias de confidencialidade à pessoa 

cuidada, daquilo que é partilhado entre os dois. A confidencialidade é, precisamente, a virtude que 

protege a pessoa cuidada da exibição dos seus segredos. O cuidador deve exercitar a 

confidencialidade, não só em relação a quem cuida, mas também consigo mesmo e com a sua arte. 

A confidencialidade perfeita só é possível depois de um demorado trabalho de autoaceitação. O ser 

humano, quando experimenta a dor e o desamparo, necessita de um confidente, alguém com quem 

possa comunicar o que sente e vive.  

 4) Confiança. A confiança constitui um elemento central na arte de cuidar. Só é possível 

cuidar de um ser humano vulnerável numa relação de confiança, que se estabelece entre sujeito 

cuidador e sujeito cuidado (intersubjectividade). Daí que confiar em alguém é acreditar nele, é pôr-

se à sua disposição e, para isso, são necessários sinais inequívocos dessa confiança, que se 

encontram nas palavras e nos gestos do cuidador. A confiança sublinha o carácter vulnerável da 

condição humana, pelo que confiar em alguém e dispor-se a que confiem em si, são actos de 

cuidado.   

 5) Consciência. A consciência pode considerar-se uma instância fundamental do ser 

humano, na medida em que emerge como voz interior, integradora da experiência sensorial, do 

intelecto e do espírito como construção de si. A consciência, entendida como virtude e não tanto 

como atributo da interioridade humana, assume o valor de ponderação, prudência e conhecimento 

de causa. Isto significa estar atento ao que estou a realizar e à vulnerabilidade do outro que está ao 
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meu cuidado. Estar consciente de todos os factores que influenciam o exercício de cuidar e estar 

consciente das dificuldades são garantias fundamentais de uma boa praxis.  

 

O cuidado é a disposição antecipada de toda a prática e de toda a acção; por isso, é uma forma de 

amor, e o amor é uma concretização do cuidado essencial. Para ultrapassar as suas contingências, 

o ser humano precisa de ser cuidado e saber-se capaz de cuidar e, assim, sublimar com e pela 

humanidade. 

Cuidar do outro é dignificar e ajudar a própria pessoa a desenvolver as suas possibilidades 

existenciais, reconhecendo-a como um sujeito de direitos e deveres. Nunca a dignidade da pessoa 

pode ser questionada, mas deve ser sempre reconhecida ontologicamente. 

Em suma, somos quem somos pelo modo como cuidamos e como deixamos que nos cuidem! É neste 

entre-tanto que se escreve o amor. 

 

 


