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PARTE I

“PRODUZIR FRUTOS, NA CARIDADE, PARA 
A VIDA DO MUNDO” (OT 16).

• Decreto Optatam Totius, n. 16, segundo J. G. Ziegler:

- princípio ontológico: “evidenciar a sublimidade da 
vocação dos fiéis em Cristo”; 

- princípio cognoscitivo: “a exposição científica, mais 
alimentada pela doutrina da Sagrada Escritura”;

- princípio operativo: “a obrigação de produzir frutos na 
caridade, para a vida do mundo”. 



A centralidade de Jesus Cristo: “a sublimidade da 
vocação dos fiéis em Cristo”

Jesus Cristo, elemento fundante:

- relação de seguimento, de sequela Christi, numa atitude de fé. 

- A figura de Cristo confere “um incrível realismo” à ação de Deus, 
Ele “que vai atrás da ‘ovelha perdida’, a humanidade sofredora e 
transviada”, Ele que revela aquele que é o ponto de partida, o 
“Deus que é Amor” (Bento XVI, Deus Caritas Est, n. 12). 



A experiência do povo da Bíblia: uma “exposição 
científica mais alimentada pela doutrina da 
Sagrada Escritura”

Sagrada Escritura:  “alma” de toda a Teologia (DV 24), a fonte da 
moral (cf. DV 7).

Evangelho: “fundamento perene” de toda a Teologia (DV 24) 

Mistério de Cristo: deve orientar a vida cristã em todas as suas 
dimensões (cf. DV 25)

Sagrada Escritura: testemunho privilegiado da atuação de Deus na 
história e na vida ...



Inserção social e política: “a obrigação de produzir 
frutos na caridade, para a vida do mundo”

• O princípio operativo – “produzir frutos na caridade para a vida 
do mundo” – é consequência do princípio ontológico – “evidenciar 
a sublimidade da vocação dos fiéis em Cristo” – e do princípio 
cognoscitivo – “a exposição científica, mais alimentada pela 
doutrina da Sagrada Escritura”.



Caridade – Deus caritas est

Desvela-se um Deus que é caridade (Bento XVI, Deus caritas est), e 
“da caridade de Deus tudo provém, por ela tudo toma forma, 
para ela tudo tende” (Caritas in Veritate, n. 2).

Igreja: promover o desenvolvimento integral , a totalidade da 
pessoa em todas as suas dimensões, captando a interpelação que 
se fazem constantemente o Evangelho e a vida concreta, pessoal 
e social (cf. Caritas in Veritate, n. 11, 15).



Viver a caridade começando pela justiça

• A caridade supera a justiça, mas ela nunca existe sem a justiça 
(CV 6). A justiça é “inseparável da caridade”, sendo o primeiro 
caminho da caridade. Mas a caridade supera a justiça e 
completa-a com a lógica do dom e do perdão, movendo-se, 
sobretudo, por relações de gratuidade, misericórdia e comunhão.



Estar com os pobres desta terra

• Direito e justiça: apelo de Deus no AT; um dos conceitos mais 
ricos da Bíblia. Profetas próximos do povo , sensíveis aos 
sofrimentos.

• Estar “com os pobres desta terra” (J. L. Sicre): Unanimidade nos 
profetas.

• O amor de Deus não suporta a opressão e o desamparo; torna-se 
clamor por justiça; transforma-se em compaixão, derramando-se 
em caridade. Encontramos Deus “amando o bem e instaurando a 
justiça” (Am 5,15).



Igreja em saída ao encontro de todos

• A alegria do Evangelho: “renovar hoje mesmo o encontro pessoal 
com Jesus Cristo” e, no seu seguimento, ser uma “Igreja em 
saída” (EG 3), missionária, itinerante... 

• Entrar na vida dos outros, encurtar as distâncias e abaixar-se – se 
for necessário – até a humilhação, explica o Papa (EG 24). 

• Assim, o Reino de Deus presente no mundo, com um anúncio 
social, inclui a vida comunitária e o compromisso com os outros.



Fé e desejo de mudar o mundo

• Fé autêntica muda o mundo, transmite valores, quer 
transformação, empenha-se pela justiça e o serviço da caridade. 

• Política: espaço de uma  “justa ordem da sociedade e do 
Estado”, cabendo à “Igreja não ficar à margem na luta pela 
justiça” (CV 28). 

• Fé e política: uma oferece à outra a sua força purificadora, a 
libertação de cegueiras, ajudando cada uma ser mais ela mesma 
na realização de sua missão.



Esperança diante das contradições

• As contradições interpelam a nossa fé. “A atitude fundamental 
do cristão diante dessa realidade não é o medo diante do mal, 
mas a esperança na sua superação definitiva...” (W. Kasper). 

• Abrir-se à graça e à esperança da salvação em Jesus Cristo, numa 
resposta livre e decidida contra toda forma de injustiça. 

• “Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus...” (1Jo 
3,10).



Abraçar o mundo como projeto de Deus

• “Fugir do mundo” e “não sujar as mãos com as coisas do mundo”, 
inclusive a política... Será?

• Jesus Cristo se encarnou... “trabalhou com mãos humanas, 
pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, 
amou com coração humano”  (GS 22).

• “Evangelizar é tornar o Reino de Deus presente no mundo...” 
(Papa Francisco).

• A ética cristã valoriza a dimensão social e política do ser humano.



Abraçar o mundo...

• Deus está nos chamando a abraçar o mundo como um projeto de 
realização, a caminho da salvação.

• “O homem recebeu de Deus algumas tarefas. Uma delas é a 
tarefa de organizar o mundo, a sociedade, a convivência entre si.  
Quando o homem usa sua inteligência, suas capacidades, para 
organizar a sociedade, ele faz política”  (Arquidiocese de Vitória, 
1981).



PARTE II
VIDA PÚBLICA

• “Os cidadãos devem, na medida do possível, tomar parte ativa 
na vida pública” (CCE - Catechismus Catholicae Ecclesiae - n. 
2239).

• A comunidade política representa a realização mais completa da 
comunidade humana que possui um bem comum (cf. CCE n. 
1910).

• Comunidade política! ↔ Bem comum!



FÉ – Experiência de Fé!
Elemento Central na vida do cristão

O objeto primeiro desta experiência de fé é Deus, enquanto 
revelado em Jesus Cristo.

Todas as coisas e acontecimentos passam a ser contemplados à luz 
de Deus.

O social, o econômico, o político passam a ser terreno comum e até 
necessário para o homem de fé; eles necessitam ser explicitados 
pela fé.



Visão integral do humano
Todas as dimensões do ser humano estão aí incluídas, bem como toda e 

qualquer opção humana e respectivas ações.
Por inteiros na graça de Deus!



Visão integral desdobrada



Missão integral



Concepção integral semita/bíblica

• O ser humano, para a cultura semita, é uma totalidade unitária. Note que 
esta é a tônica da experiência bíblica. Para falar do ser humano, a Bíblia usa 
palavras como basar (carne, corpo), nefesh (vida) e ruah (espírito). Existe um 
sentir unitário do ser humano, no sentido de um espírito corpóreo ou de um 
corpo espiritual. Assim é a sua forma própria de ser; assim foi criado por 
Deus.



Unidade corpórea-espiritual

• “O ser humano é chamado ao amor e ao dom de si na sua unidade 
corpórea-espiritual”. Cf. CONSELHO PONTIFÍCIO PARA A FAMÍLIA, 
Sexualidade humana: verdade e significado, n. 10, p. 13.

• No chamado de Deus, o ser humano é solicitado por inteiro, incluída a sua 
sexualidade, esta que é parte da obra que o Criador viu ser “muito boa” (cf. 
Gn 1,31). Com isso, está hoje superada a longa herança do dualismo
encravado no cristianismo, que separava e até opunha realidades como 
corpo e espírito, realidades celestes e realidades terrestres, dando origem a 
uma visão de desprezo do corpo, do mundo e a uma abordagem negativa da 
sexualidade.



O ser humano no centro!

Na realização de sua missão, a Igreja sabe que “o homem é o 
primeiro caminho que ela deve percorrer na realização de sua 
missão”, dada a sua “centralidade dentro da sociedade”, 
enquanto o ser humano é um “ser social” por excelência (CA  53).

“Não se trata do homem ‘abstrato’, mas do homem real,
‘concreto’, ‘histórico’...” (CA 53).

Temos que acompanhar as situações em que o ser humano se
encontra, valorizar a sua dimensão social e política, detectar nas
estruturas os mecanismos que correspondem ou não à proposta
do Reino de Deus.



Princípios e valores da DSI

• O princípio da dignidade da pessoa humana: Cada um de nós é portador de uma 
dignidade que não se vende, não se transfere e não se abdica. A Declaração 
Universal dos Direitos Humanos afirma esta dignidade em variados aspectos, 
incluído o da saúde. A tradição bíblico-cristã resgata esta dignidade no fato de 
termos sido criados/as à imagem e semelhança de Deus, para amar, filhos do 
mesmo Pai, membros de uma fraternidade sem fronteiras de povo, raça e nação.

• A primazia do bem comum: Trata-se do “conjunto de condições concretas que 
permitem a todos os membros de uma comunidade atingir um nível de vida à 
altura da dignidade da pessoa humana. Essas condições são de ordem material, 
moral e institucional” F. B. de Ávila, GS 26). Neste sentido, o próprio Estado
encontra a sua razão de ser enquanto promotor do bem comum. 
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• A destinação universal dos bens: “Deus destinou a terra, com tudo o que ela 
contém, para o uso de todos, com equidade, sob as regras da justiça, inseparável 
da caridade. Sejam quais forem as formas de propriedade...” (GS 69). Isto implica 
reconhecer que a propriedade privada deve ser subordinada ao seu originário 
destino comum dos bens.

• A primazia do trabalho sobre o capital: O trabalho é um bem do ser humano, não 
é uma mercadoria ou um simples instrumento de produção. Fica corrigido assim o 
princípio reducionista do capitalismo que entende o trabalho somente como 
caminho para o lucro. Pelo trabalho, o ser humano, homem e mulher, completa e 
prolonga a obra criadora de Deus e realiza-se enquanto pessoa e enquanto 
membro de uma comunidade, quer familiar quer nacional.

• O princípio da subsidiariedade: Trata-se de reconhecer a cada instância do corpo 
social as suas próprias atribuições, sua capacidade de iniciativa, quer sejam 
pessoais, grupos diversos ou o próprio Estado. Ficam assim reguladas as relações 
do Estado com as pessoas e os grupos intermédios ou comunidades. No máximo, 
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uma instância superior ajudará os membros de uma determinada instância social a 
fazer o que em si compete a eles mesmos realizar; não lhe cabe tomar o lugar deles 
e muito menos destruí-los ou absorvê-los.

• O princípio da solidariedade: Este princípio é fundamental para um 
desenvolvimento solidário da humanidade. “Para superar a mentalidade 
individualista hoje difundida, requer-se um concreto empenho de solidariedade” 
(CA 49). Isto nos envolve nas relações humanas fundamentais, não só a nível 
pessoal, mas nos níveis pessoa-pessoa, homem-mulher, pais-filhos, capital-
trabalho, mundo desenvolvido-subdesenvolvido, ser humano-meio ambiente, nas 
relações com os mais diversos grupos comunitários e organizações sociais, com os 
diferentes níveis e instâncias de poder. Não se trata de acionar um sentimento de 
compaixão vago e superficial; “pelo contrário, é a determinação firme e 
perseverante de se empenhar pelo bem comum; ou seja, pelo bem de todos e de 
cada um, porque todos nós somos verdadeiramente responsáveis por todos” (SRS 
38).
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• O fundamento da caridade e da verdade: Sobretudo com a publicação da 
Encíclica Caritas in Veritate, o Papa Bento XVI afirmou ser indispensável 
fundar o desenvolvimento humano na caridade e na verdade. Caritas in 
veritate é um princípio à volta do qual gira a doutrina social da Igreja, 
princípio que ganha forma operativa em critérios orientadores da ação 
moral como o são, por exemplo, a justiça e o bem comum. Estes são citados 
especialmente pelo compromisso em prol do desenvolvimento numa 
sociedade em vias de globalização. A caridade supera a justiça, mas nunca 
existe sem a justiça (cf. CV 6). A justiça é “inseparável da caridade”, sendo o 
primeiro caminho da caridade, sua “medida mínima”. Mas a caridade supera 
a justiça e completa-a com a lógica do dom e do perdão, movendo-se, 
sobretudo, por relações de gratuidade, misericórdia e comunhão.
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• Fraternidade e amizade social - um mundo sem fronteiras: “Feliz quem 
ama o outro”, diz-nos o Papa Francisco, e isto para além das fronteiras. Este 
vive o “essencial de uma fraternidade aberta”, ao “reconhecer, valorizar e 
amar todas as pessoas” (FT n. 1). Isto nos deve levar a uma “amizade social” 
e, semeando a paz por toda parte, não esqueçamos “dos pobres, 
abandonados, doentes, descartados, dos últimos”, nos pede o Papa. 
Consequentemente, este amor nos faz sonhar com uma “sociedade 
fraterna”, na qual, mais do que muralhas, precisamos construir pontes de 
fraternidade e amizade social, capazes de incluir as periferias. O Papa 
Francisco convoca-nos a “criar uma cultura diferente” (n. 57), calcada no 
“dever de amar o outro e cuidar dele” (n. 59), sem fronteiras. “A misericórdia 
divina estende-se a todo o ser vivo” (Sir 18, 13). «Sede misericordiosos como 
o vosso Pai é misericordioso» (Lc 6, 36).
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• Tudo está interligado – Por uma conversão ecológica: Somos convocados 
a “cuidar da casa comum”, numa conversão ecológica que implica mudança 
de rumo, mudança de hábitos, ouvindo o grito que nos vem da criação. 
Nossa atenção dirige-se às mudanças climáticas, à questão da água, à 
biodiversidade, às desigualdades planetárias e socioambientais, à 
intervenção humana destruidora. O desafio é cultivar tanto a “ternura, 
compaixão e preocupação pelos seres humanos” (LS n. 91) como a “paz, 
justiça e conservação da natureza” como três questões interligadas (LS n. 
92). Necessita-se da consciência de uma comunhão universal, tendo em 
conta que “Deus uniu-nos tão estreitamento ao mundo que nos rodeia” (LS 
n. 89). Superar a lógica do descartável, o excesso do antropocentrismo, o 
paradigma do domínio tecnocrático. Apostar numa ecologia integral, como 
novo paradigma de justiça; uma ecologia “que integre, nas suas várias 
dimensões, o lugar específico que o ser humano ocupa neste mundo e as 
suas relações com a realidade que o circunda” (LS n. 15).



CONCLUSÃO

• Diante dos desafios socioeconômicos, políticos e ecológicos de 
diversa índole, a DSI busca captar justamente as dimensões éticas dos 
problemas humanos, identificando as responsabilidades do ser 
humano e aguçando, a partir da fé, o sentido moral do seu agir. Hoje, 
este ensino social é capaz de iluminar a atividade social, política e 
econômica dos cristãos, esclarecendo os compromissos políticos, 
discernindo as ideologias, capacitando para a análise de sistemas e 
situações (cf. Puebla, n° 472, 511, 525, 1227). Ele é parte integrante do 
seguimento de Jesus Cristo e, como tal, deve estar integrado tanto na 
educação católica quanto na catequese, tendo “o valor de um 
instrumento de evangelização” (cf CA 53).


