
A fé se completa na ação virtuosa 

 

 

 

Por Rafael Meneses 

 

 

 

     A fé tem um sentido prático na existência humana, ela só pode exercer os seus benefícios quando 

impele o homem a uma atividade, a uma ação constante. Inicialmente ela surge como uma intuição 

das possibilidades, de que algo é possível, e que será realizado no futuro mediante o trabalho 

necessário, assim temos: a fé (a certeza de que algo é possível), a esperança (a espera da sua 

realização) e a caridade (o trabalho, o empenho correto para a realização).  

     Não se pode ter fé sem a esperança e a caridade, pois as três estão simultaneamente presentes na 

ação humana: ninguém assume um projeto, ou um objetivo qualquer, sem ter a certeza de que ele é 

possível e que se realizará mediante um trabalho específico. Do mesmo modo, quando se abandona 

um projeto, é porque não se intui mais a sua possibilidade, ou o tempo necessário é escasso, ou não 

se tem ou não se quer mais assumir os meios de realizá-lo. 

     Na fé propriamente religiosa é dito que ela é “mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus”, 

isto porque ela é a certeza de que Deus é bom e também é o bem supremo, e a alma humana, por sua 

vez, pode se unir a Ele quando estiver revestida de determinadas qualidades espirituais. A caridade 

sintetiza o cultivo de todas as virtudes que elevam a alma, ela é a atividade moral a qual a fé impele 

necessariamente e sem a qual não há verdadeira fé.  

     Quando cremos em Deus, em sua bondade e poder infinitos, o amor surge como reconhecimento e 

ato de reverência, e a caridade como as obras desse amor.  

     Neste mundo o homem precisa trabalhar pela sua regeneração espiritual e a fé também surge 

como divina inspiração de Deus: como ato da providência divina que esclarece a alma quanto aos 

seus principais deveres e objetivos. Por isso a fé deve ser constantemente meditada, a fim de se 

assimilar a sua racionalidade, a sua coerência e a sua nobreza, pois ela é confrontada constantemente 

pelos sofismas da paixão, que partem de nós mesmos, e pelos sofismas e ridículos da incredulidade, 

difundidos nas relações culturais. 

      Então, muitos fatores podem sufocar a fé e, consequentemente, a esperança e a caridade. Para 

sustentá-la em meio às adversidades é necessário um trabalho constante de meditação e ação: 

                     “Tende, pois, a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua 

racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei porque o 



amais; crede em suas promessas, mas sabei porque nelas credes; segui nossos conselhos, mas inteirai-vos do 

fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para o atingir. Crede e esperai, sem jamais fraquejar: 

os milagres são a obra da fé.” 
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