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VALOR SOLIDARIEDADE

ORIGEM DO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE
Segundo os dicionários a palavra solidariedade, define-se como
“sentimento que leva os homens a ajudarem-se mutuamente”; outro vocábulo,
bastante próximo e por vezes utilizado como sinônimo é “fraternidade”,
definível como “parentesco de irmãos, convivência como de irmãos, amor ao
próximo”.
A Solidariedade é a

superação do individualismo moderno, seu cunho etimológico vem

das palavras latinas solidum (totalidade, soma total, segurança) e solidus (sólido, maciço, inteiro).
A solidariedade humana leva-nos a abrir nosso coração para a fraternidade e para a comunhão do
amor. Ser solidário é ser capaz de manifestar sentimento de simpatia, ternura, pelos que sofrem, pelos
injustiçados. É confortar, ajudar, consolar os que nos cercam. É respeitar os outros e agir de maneira coerente
e justa, de forma a garantir os direitos fundamentais de todos. A justiça leva à solidariedade, pois, ao agirmos
contra os atos ou situações injustas, estamos sendo solidários. Anunciamos assim um dos mais belos
ensinamentos de Jesus, “Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos
amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros” (Jo 13,34).
A solidariedade humana, portanto, deve superar as mais diversas barreiras do egoísmo, individualismo,
violência, ódio, inveja, intolerância, indiferença.
Ser solidário não é simplesmente ajudar. É se envolver em causas, se dedicar a trabalhos que tragam
benefícios conjuntos e pensar no próximo em vez de olhar somente para o próprio si. Santa Maria Rosa Molas
no seu dia a dia lutou e levantou a Bandeira da Solidariedade por um mundo mais humano e solidário,
levantemos também a nossa desde nossa realidade local, nacional, mundial, pois, JUNTOS SOMOS MAIS,
SOMOS CONSOLAÇÃO.
Santa Maria Rosa buscou ensinar as crianças a serem solidárias, a cultivar este valor desde a
conscientização das necessidades dos outros e o desejo de contribuir por uma sociedade melhor. Podemos
juntos incentivar este valor seja nossas famílias, nossas escolas, em nossas obras sociais, assim como em
outros lugares de presença e missão evangelizadora.

