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FRATERNIDADE:  
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Introdução 

 

 A Campanha da Fraternidade quer retomar os ensinamentos do 
Concílio Vaticano II. Ensinamentos que nos levam a ser uma Igreja 
atuante, participativa, consoladora, misericordiosa e samaritana. 

 A Campanha da Fraternidade “Fraternidade: Igreja e Sociedade” 
deseja recordar a vocação e a missão de todo cristão e das nossas 
comunidades de fé. 

 As pessoas que vivem o Evangelho vivem na sociedade.  

 



 A sociedade é um coletivo de cidadãos com leis e normas de conduta, 
organizados por critérios e com entidades que cuidam do bem-estar 
daqueles que convivem. 

 Na sociedade acontece a exclusão e não participação de pessoas que a 
compõem. Muitas pessoas vivem à margem da sociedade. O que 
caracteriza a sociedade é a partilha de interesses entre os membros e a 
preocupação com o que é comum. 

 Na Igreja o Reino de Deus, já presente em mistério pelo poder de Deus, 
cresce visivelmente no mundo. 

 A Igreja forma a “Comunidade dos santos”, a comunidade congregada 
daqueles que crendo, voltam seu olhar a Jesus, autor da salvação e 
princípio da unidade. 

 A fé é vivida na sociedade. 

 



 A comunidade dos fiéis é uma Igreja em saída. Sabe tomar a iniciativa 
sem medo de ir ao encontro, procurar os afastados e chegar às 
encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos. Vive o desejo de 
oferecer misericórdia. 

 

 Com obras e gestos, a comunidade missionária entra na vida diária das 
pessoas [...], tocando a carne sofredora de Cristo no povo. 

 

 A missão da Igreja de evangelizar passa pela caridade. A caridade é 
anúncio. Hoje e sempre ‘os pobres são os destinatários privilegiados do 
Evangelho’, e a evangelização dirigida gratuitamente a eles é sinal do 
Reino que Jesus veio trazer. Há que afirmar sem rodeios que existe um 
vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres.  

 



Os cristãos são presença do Evangelho na sociedade. A Igreja 
reconhece a laicidade do Estado. Sabe e afirma que, como comunidade 
dos fiéis, participa da vida da sociedade; dela faz parte e participa da 
construção da sociedade justa, fraterna e solidária, preservando-a de 
ser excludente.  

 

Objetivo geral da  CF 2015: 

 

 Aprofundar, à luz do Evangelho, o diálogo e a colaboração entre a Igreja 
e a sociedade, propostos pelo Concílio Ecumênico Vaticano II, como 
serviço ao povo brasileiro, para a edificação do Reino de Deus. 

 



Objetivos específicos: 
 

 Fazer memória do caminho percorrido pela Igreja com a sociedade. 
 

 Apresentar os valores espirituais do Reino de Deus e da Doutrina Social da Igreja, 
como elementos autenticamente humanizantes. 
 

 Identificar as questões desafiadoras. 
 

 Aprofundar a compreensão da dignidade da pessoa, da integridade da criação, da 
cultura da paz, do espírito e do diálogo inter-religioso e intercultural, para superar 
as relações desumanas e violentas. 
 

 Buscar novos métodos, atitudes e linguagens na missão da Igreja de Cristo de 
levar a Boa Nova a cada pessoa, família e sociedade. 
 

 Atuar profeticamente, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, para o 
desenvolvimento integral da pessoa e na construção de uma sociedade justa e 
solidária. 
 



 
PRIMEIRA PARTE 

 

1. Histórico das relações Igreja e sociedade no Brasil 

 
  A Igreja esteve sempre presente na construção da civilização europeia 

após a queda do Império Romano. 

 

 No século XVI ocorreram fatos de grande repercussão: A Reforma 
protestante e o Humanismo, que revindicava uma sociedade baseada 
sobre bases humanas e não a partir de conteúdos da fé. 

 

 



 Com essa crise e devido a outras ameaças, surgiu o Padroado, isto é, a 
delegação concedida ao monarca (português ou espanhol) de defender a 
fé e o direito de intervir em assuntos eclesiásticos. Isso não impediu a 
ação dos missionários e também a ação de leigos e leigas no processo de 
evangelização. 

 

 Com a proclamação da Independência, continuou o Padroado e foi 
concedido ao imperador do Brasil o direito de administrar a Igreja. 

 

 Em 1889 foi proclamada a República e com a Constituição Republicana de 
1891 foi extinto o Padroado (intervenção do Estado na administração e 
nas atividades da Igreja)    



 

 

Entre as décadas de 1930 e 1950 a Igreja se encontrou diante de 
novos desafios: a expansão acelerada de alguns centros urbanos, 
a formação das classes, redemocratização política pós-guerra, o 
modernismo nas artes e literatura e a participação das Forças 
Armadas na Segunda Guerra Mundial. Como resposta da Igreja 
aos grandes desafios, em 1952 foi criada a CNBB – Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, a Ação Católica Especializada, O 
Movimento de Educação de Base (MEB) e os Sindicatos Rurais de 
inspiração eclesial. 



 A experiência eclesial foi fortalecida com a criação em 1955 da 
Conferência Episcopal Latino Americana (CELAM); a presença pública da 
Igreja ampliou-se junto à sociedade com o Congresso Eucarístico 
Internacional no Rio de Janeiro e  com o Encontro Internacional da Ação 
Católica. 

 

 Na década de 1960 e início dos anos 70, em pleno período da repressão, 
a Igreja tinha diante de si novos desafios: avanço da industrialização, 
agravamento dos problemas sociais, tanto no campo como nas cidades, a 
ditadura militar e uma verdadeira ebulição cultural nos grandes centros 
urbanos. A Igreja respondeu com as primeiras experiências das Pastorais 
Sociais: Comissão Pastoral da Terra (CPT), Comissão Brasileira Justiça e Paz 
((CBJP), Conselho Indigenista Missionário  (CIMI) e com as Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs).  

 



 Em 1964 a Campanha da Fraternidade foi realizada em âmbito nacional, 
sendo veículo de denúncias e debates relativos a temáticas sociais: 
migração, trabalho, fome, moradia... 

 

 No final da década de 1980, a Igreja Católica acompanhou e participou 
ativamente do processo de redemocratização do Brasil. Os movimentos 
pela  abertura política, entre eles: o da Anistia e o “Diretas Já”. 

 

 No final do século XX e início do século XXI, a participação social e política 
da Igreja na sociedade prosseguiu por meio de diversos organismos 
pastorais, entre os quais os Novos Movimentos, as CEBs, as Pastorais 
Sociais, o Movimento Fé e Política e Grito dos Excluídos.  

 



2. A sociedade brasileira atual e seus desafios 
 
 Demografia: a população ultrapassou os 200 milhões de habitantes. Em 

2013, o crescimento populacional registrado foi 0,86% e deve tornar-se 
negativo em 2040. O perfil demográfico vem mudando. Há uma 
diminuição do número de crianças e o aumento de idosos. Manter esse 
modelo será difícil, com a progressiva redução do tamanho das famílias e 
a transformação social do papel feminino. A redução de crianças e 
adolescentes, que poderia facilitar a gestão do sistema educacional, ainda 
não proporcionou melhorias qualitativas. Na sociedade do saber, a falta 
de qualificação profissional adequada é severamente punida com a 
exclusão dos postos de trabalho mais dignos. 
 

 O fenômeno da urbanização (85% da população é urbana) caracterizou-se 
pela falta de planejamento, redundando em favelização, poluição, 
violência, drogadição, enchentes, mobilidade e precárias condições 
sanitárias.  

 



 

 No início do século XXI, houve uma melhor articulação das políticas 
públicas com objetivos econômicos e sociais, na tentativa de romper com 
modelos de crescimento não inclusivos. Uma série de políticas sociais foi 
implantada para reduzir o contingente de miseráveis e trouxe avanços, 
sobretudo em índices de alimentação e saúde.  O programa “bolsa 
família” atende hoje 14 milhões de famílias (1/4 da população). A pobreza 
extrema da população diminuiu de 9,7% para 4,3%. Outro índice 
importante foi a redução da mortalidade de crianças até cinco anos. O 
índice de mortes por mil nascidos vivos passou de 53,7%, em 1990, para 
17,7% em 2011. As duas décadas de estabilidade econômica 
proporcionaram a geração de mais empregos e o aumento da renda, 
inflando a classe média, hoje estimada em 100 milhões de pessoas. 

 



 

 Parte das dificuldades enfrentadas por grupos étnicos e culturais 
minoritários na sociedade está diretamente relacionada à dimensão 
econômica da pobreza. Merecem atenção: indígenas, quilombolas, 
pescadores, comunidades tradicionais e povos nômades. Também 
requerem a devida atenção os dependentes químicos e os portadores de 
necessidades especiais. O fenômeno da migração tem aumentado no país. 
A violência não para de crescer, sob todas as formas e em todos os 
estratos da sociedade. As mortes violentas se espalham pelo país. O 
comércio de drogas e a drogadição estão entre as principais causas do 
aumento da violência e da criminalidade. O índice de crimes e delitos 
esclarecidos é baixo e contribui para a sensação de impunidade na 
sociedade. 

 



 
3. O serviço da Igreja à sociedade brasileira 
 
 A Igreja Católica tem como missão o serviço à sociedade em favor do 

bem integral da pessoa humana. A mensagem do Evangelho exige dos 
cristãos o direito e o dever de participar da vida de sociedade. O modo 
como a Igreja dialoga com a sociedade em geral é o serviço cooperativo a 
favor da verdade, da justiça e da fraternidade em vista do bem comum. 
As dioceses e paróquias contribuem para a edificação da sociedade 
através de vários serviços e obras diversificadas, que expressam a 
solicitude social da Igreja e a fraternidade, especialmente para com os 
mais necessitados. A Igreja organiza movimentos em defesa dos direitos 
das pessoas, combate as injustiças que atentam contra a dignidade 
humana e promove a assistência a pessoas e grupos necessitados.  



 

  As orações e  celebrações são acompanhadas de reflexões sobre os 

problemas enfrentados na sociedade, e propostas ações práticas e 
concretas em favor de uma renovação social, baseada no respeito à 
dignidade humana. Exemplo: apoio ao Projeto de Participação Popular 
que resultou na instituição da Lei “Ficha Limpa”; o projeto, que ainda 
tramita no Congresso, chamado “Saúde + 10”, que reivindica 10% das 
receitas brutas da União para a Saúde Pública (CF 1012). 

 



 A história da sociedade brasileira traz as marcas do serviço da Igreja aos 
mais necessitados. A evangelização suscitou iniciativas para a educação 
de crianças, suprir a fome, atender os doentes, promover lar para crianças 
abandonadas e lugar seguro para idosos (Santas Casas de Misericórdia, 
Conferências Vicentinas, orfanatos, colégios, clínicas e hospitais). Outras 
mais recentes foram criadas, como a Pastoral da criança.  

 

 A espiritualidade cristã fomentou a ajuda aos necessitados, marcando a 
sociedade e a própria história da assistência social e da promoção humana 
no Brasil. A Igreja procura transformar a sociedade brasileira pela 
incidência das ações das pastorais sociais: pastoral do idoso, carcerária, da 
saúde, do menor, dos pescadores, do povo de rua, entre outras.  



 As pastorais sociais atuam em diversos âmbitos da vida social. No mundo 
rural: a questão agrária, os territórios tradicionais, a produção agrícola 
familiar, a preservação das riquezas naturais. No meio urbano: mulheres 
marginalizadas, o solo urbano e o mundo do trabalho. Com as minorias: 
povos indígenas, quilombolas, afrodescendentes, pescadores, migrantes e 
ciganos. Através da Caritas Brasileira, na defesa dos direitos humanos e 
em projetos de superação da vulnerabilidade social. Atualmente a Caritas 
Brasileira conduz a Campanha contra a Fome e a Pobreza.  O trabalho da 
Pastoral da Juventude, contra a violência e mortes violentas de jovens. A 
Pastoral da família visa à coesão das famílias, núcleo central da 
estruturação social. 

 



 No que diz respeito ao contexto religioso, a Igreja Católica tem 
consciência que muitas pessoas não valorizam mais a pertença a uma 
religião. Outras pessoas vivem a religião de maneira meramente 
subjetivista, resistindo a apelos em prol de ações para a edificação de 
uma sociedade justa e fraterna. 

 

  O Concílio Vaticano II incentivou a ação da Igreja em três campos de 
diálogo com o mundo moderno. O diálogo sobre o ecumenismo, “Unitatis 
Redintegratio”; a Declaração “Nostra Aetate” sobre as relações da Igreja 
com as religiões não cristãs, e a Declaração “Dignitatis Humanae” sobre a 
liberdade religiosa. A Igreja do Brasil desenvolve ações ecumênicas 
integrando o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs (CONIC). A Igreja 
Católica afirma que nada rejeita do que há de verdade e santo em outras 
religiões. 

 



4. Igreja – Sociedade: convergências e divergências 

 
 A sociedade brasileira apresenta uma pluralidade cultural com matriz 

étnica de origem europeia, africana, indígena e asiática. O pluralismo 
pode trazer benefícios ao conceder mais liberdade às pessoas, mas pode 
conduzir à perda ou à relativização de referências culturais; pode gerar 
fragmentação e desorientação em todas as dimensões da existência. O 
ambiente plural torna-se fecundo quando permite a abertura das pessoas 
e dos atores sociais à alteridade. A Igreja Católica, nesse ambiente plural 
da sociedade, busca participar ativamente dos debates de questões mais 
relevantes. Por meio da CNBB ela apresenta seus pontos de vista com 
Notas e Pronunciamentos à sociedade. Questões relativas à defesa da 
vida, tocando em temas como o aborto, a eutanásia, manipulação de 
embriões e outros são acompanhados e articulados pelos membros da 
Comissão para a Vida.  

 



 O Brasil, após a redemocratização na década de 1980, consolidou um 
processo democrático. Esse processo sofre sistematicamente com a 
corrupção, uma das principais preocupações das pessoas. Isso gera o 
declínio da confiança nas instituições políticas e na administração dos 
governos. O combate à corrupção requer na base a formação moral e 
ética das pessoas e o aprimoramento do processo político para coibir tais 
abusos. A luta pela reforma política é a maneira dos cristãos se colocarem 
contra o difuso sentimento de decepção e descrença na política 
institucional que paira na sociedade. 

 As atuais práticas de comunicação pela Internet, pelos celulares, tablets e 
computadores pessoais permitem novas formas de sociabilidade e de 
conhecimento. Esses meios aproximam as pessoas e mundos, instauram 
novas formas de organização e criam novas comunidades e sentimentos 
de pertença. A grande quantidade de informações hoje disponível nos 
meios de comunicação pode levar à fragmentação e ao enfraquecimento 
da capacidade de discernimento relativa às questões ético-morais. 

 



 O Iluminismo propunha aos homens e mulheres guiarem-se 
exclusivamente pela racionalidade. Ao negar qualquer possibilidade de 
transcendência, produziu-se a deformação ética, enfraquecimento do 
sentido do pecado pessoal e social e o aumento do relativismo. A razão, 
na vertente científica ou instrumental, reduz a realidade ao mundo 
sensível. Essa razão está a serviço do modo de produção do modelo 
econômico vigente na sociedade atual, e se mantém insensível às 
problemáticas humanas e sociais. Desaparecem assim outras dimensões 
do ser humano como a afetividade, as artes, a mística, a espiritualidade, 
e estas devem se subordinar à razão. Essa cultura promoveu a liberdade, 
mas também a opressão e a dominação com seus excessos, e provocou 
uma crise na cultura moderna, e desconfiança na própria razão. Vive-se 
hoje um processo de desconstrução dos pressupostos da modernidade, 
com exacerbação do emocional e da subjetividade. 

 



 A partir do séc. XVIII, com a progressiva constituição dos Estados 
modernos e da Modernidade, foi se consolidando e institucionalizando o 
conceito de laicidade como inerente ao Estado Democrático de Direito. A 
doutrina da laicidade propõe ao Estado o não optar por nenhuma 
religião oficial. Isso resguarda o governo e a sociedade de possíveis 
fundamentalismos religiosos. Com a doutrina da laicidade quer-se a 
constituição de um Estado sem interferência de uma religião específica, 
para garantir a liberdade religiosa e o sadio pluralismo. Este conceito nem 
sempre foi bem compreendido por certos grupos políticos ou religiosos, 
gerando enormes resistências que desfiguraram a proposta de laicidade 
do Estado, como laicismo, uma ideologia antirreligiosa militante. O 
laicismo hostiliza qualquer forma de relevância política da fé e procura 
desqualificar o empenho social e político das religiões. A Igreja reconhece 
a laicidade, não tem pretensões de influir no poder para impor suas ideias 
e doutrinas. Por isso, não tem partido nem apoia nenhum partido. Sua 
participação na sociedade se caracteriza pelo fomento de valores em prol 
da vida, da dignidade das pessoas e do bem comum, a partir de  Cristo. 

 



 Na sociedade de hoje, sociedade de mercado, tudo é passível de ser 
instrumentalizado, tornado objeto de satisfação do sujeito. Esse processo 
de objetivação não ocorre somente com as coisas, mas também com as 
pessoas. Forma-se assim uma cultura do descartável. O ser humano é 
considerado como um bem de consumo, que se pode usar e depois jogar 
fora. “Já não se trata simplesmente do fenômeno da exploração e 
opressão, mas duma realidade nova: com a exclusão, fere-se na própria 
raiz a pertença à sociedade onde se vive, pois quem vive nas favelas, na 
periferia ou sem poder já não está nela, mas fora. Os excluídos não são 
explorados, mas resíduos, sobras” (cf. Evangelii Gaudium, 53). A Igreja, a 
partir da situação dos pobres,  vem denunciando este sistema injusto que 
marginaliza grande quantidade de irmãos e irmãs.   

 



 Em contraposição à cultura do descartável, do relativismo e do 
materialismo, encontram-se os sinais da formação de uma nova cultura 
que permita uma maior realização humana, que respeite e ajude a 
desenvolver a pluridimensionalidade da pessoa humana, sua autonomia 
e abertura ao outro e a Deus. Esta cultura é marcada pelo respeito à 
consciência de cada um, pela tolerância, e aberta à diferença e 
multiculturalidade, pela solidariedade com todo o criado, pela rejeição 
das injustiças e por uma sensibilidade para com os pobres. A Igreja 
contribui para este debate fundamental na sociedade com a proposta de 
uma ecologia humana. A intenção é integrar o respeito à sã convivência 
na sociedade com o bom relacionamento com a natureza. 

 

 O Papa Francisco exorta todos os cristãos a unir forças com as pessoas de 
boa vontade que desejam ser construtores do desenvolvimento humano 
integral. 

 



SEGUNDA PARTE 
 

1. A relação Igreja – sociedade à luz da Palavra de Deus 

  

 As Sagradas Escrituras revelam que Deus é um criador amoroso. Ele viu 
que toda a realidade criada é boa em si mesma e desejou que o mundo 
fosse um lugar de harmonia e paz (cf. Gn 1,31). 

 

 Na história humana, o afastamento de Deus e a escolha do mal são os 
pecados que causaram um profundo desequilíbrio no interior dos seres 
humanos e na própria natureza criada (cf. Gn 3,14-17). Morte, violência, 
guerras, conflitos, mentiras e sofrimentos são consequências da 
desarmonia gerada pela opção humana Gn 4,10-14). 



 As Escrituras  testemunham a fidelidade de Deus e seu amor pelos seres 
humanos, com suas intervenções na história e propostas de alianças com 
os homens e as mulheres. Chamou Abraão e lhe fez uma promessa que se 
estendia à sua descendência: “Em ti serão abençoadas todas as famílias 
da terra” (Gn 12,3). 

 

 Quando, pela necessidade de sobrevivência por causa da fome, os filhos 
de Abraão se tornaram escravos no Egito, Deus fiel à promessa feita os 
libertou, tendo Moisés e o próprio povo como protagonistas da história de 
libertação. Com a libertação do Egito, Deus propõe as bases de uma nova 
sociedade a ser construída. A aliança celebrada tinha também implicações 
entre os membros daquele povo. Um modo fraterno de viver e uma 
estruturação social justa deveriam torná-lo sinal para os demais povos, 
pois tinha o conhecimento da Lei do Deus da vida (cf. Ex 20,1-17). 

 



 A aliança e os mandamentos inspiraram algumas instituições para 
preservar o caráter solidário e fraterno do povo de Israel. A caminhada 
deste povo para a terra prometida foi dura. Lá chegando, deveria viver a 
partir das inspirações da Aliança e dos mandamentos. Mas pede um rei, 
opta pela monarquia. Samuel tinha razão. A frase “fez o que era mau aos 
olhos do Senhor” é repetida pelos profetas quando avaliam o 
procedimento dos reis de Israel. Retrata a distorção do projeto de uma 
sociedade justa e fraterna, onde fosse defendida a causa dos mais pobres. 
Os projetos dos reis geraram injustiças na sociedade de Israel, que se 
desestruturou. Israel foi presa fácil do expansionismo babilônico, 
retornando à condição de escravo de outro povo. Mas Deus não 
abandonou o povo com o qual celebrou a Aliança.  

 



 O exílio provocou profunda crise no povo de Israel. Trouxe dispersão do 
povo em meio às nações gentias, e ele se viu diante de duas alternativas: 
o exclusivismo nacionalista, fechado ao outro, e o risco da perda da 
identidade num mundo marcado pela pluralidade. Os profetas falaram 
com clareza que não basta orar, oferecer sacrifícios para agradar a Deus. 
A religião precisa expressar-se com sinceridade no serviço aos outros 
como na construção da vida social que gere vida para todos. Agrada a 
Deus uma sociedade fundada na justiça, que ampara os necessitados, e 
não o culto, oferendas, sacrifícios desvinculados de tais práticas. O desvio 
da Aliança fragilizou os laços sociais e o povo sucumbiu ao poderio 
babilônico. 



 No NT Deus leva à plenitude seu plano de salvação e libertação. O próprio 
Deus se faz ser humano em Jesus Cristo. Por meio de Jesus chama os 
homens e as mulheres a acolherem seu Reino de amor e justiça e a 
estabelecerem relações permeadas pela justiça. Jesus realizou sua missão 
em meio a problemas e injustiças da sociedade de seu tempo, e propunha 
um novo modo de viver. Com suas ações, mostrou como deveria se 
caracterizar a vida dos homens e das mulheres no Reino de Deus. Ele 
colocou em primeiro lugar os pobres, os fragilizados e os excluídos. 
Demonstrou amor e cuidado pelos pequenos e marginalizados do seu 
tempo: mulheres e crianças, prostitutas, doentes e endemoniados. Estes 
eram pobres: estavam nas periferias físicas e existenciais. O sofrimento 
do povo levava Jesus à compaixão. Jesus se apresentou como servidor, 
valorizou os humildes, usou sua autoridade para servir.  



 O serviço, assumido como lema da Campanha da Fraternidade deste ano: 
“Eu vim para servir” (cf. Mc 10,45), foi a resposta de Jesus quando os 
discípulos não compreenderam o que ele anunciava, a ponto de se 
interrogarem sobre quem seria o maior entre eles (cf. Mc 9,32-34) Essa foi 
uma ocasião propícia para Jesus oferecer uma verdadeira catequese 
acerca do poder como serviço. Nós vemos o serviço expresso na última 
ceia, quando o evangelista apresenta o gesto do lava-pés (Jo 13,8). A 
lógica do serviço coloca a religião como instrumento de construção de 
uma nova sociedade. 

 

 Jesus confiou aos apóstolos a missão de construir o Reino de Deus no 
coração dos homens e mulheres deste mundo. Os apóstolos receberam a 
força salvadora do Espírito Santo (At 2,1ss) que impele os discípulos 
missionários de Jesus a anunciar este Reino e a chamar as nações a 
fazerem parte dele. Paulo Apóstolo tornou-se um ativo missionário e 
evangelizador, levando a muitas cidades a mensagem do Reino de Deus. 

 

 



 Paulo foi um missionário eminentemente urbano. Criou uma rede de 
comunidades eclesiais e colaboradores e colaboradoras nas periferias de 
grandes cidades do Império Romano. Para ele a força do Crucificado 
Ressuscitado determina o ser e o  agir dos seus seguidores. O apóstolo 
dos gentios foi proclamar o amor universal e inclusivo de Deus: “Não há 
judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, 
pois todos vós sois um em Cristo Jesus” (Gl 3,28). Pelo serviço, os cristãos 
derrubam as barreiras que dividem a sociedade. No livro do Apocalipse, 
o plano de salvação de Deus se mostra mais forte que as forças do mal. 
Deus tem a última palavra, a Ele pertence a vitória contra as forças que se 
opõem ao bem. Para aqueles que com ele lutam contra o mal, para 
aqueles que fizeram o bem, é feita a promessa de uma Nova Jerusalém, a 
cidade onde seu projeto se realiza plenamente (Ap 21,9-22,5). Lá não 
haverá choro, violência e injustiça. A Igreja  é convidada a fazer parte da 
construção desse novo mundo de justiça, fraternidade e paz, pelo 
testemunho de Jesus Cristo e serviço à sociedade.  

 



 

2. A relação Igreja – sociedade à luz do magistério da Igreja 

  

 O significado da relação da Igreja com a sociedade vem explicitado no 
início da Gaudium et spes: “As alegrias e as esperanças, as tristezas e as 
angústias do homem de hoje, sobretudo dos pobres e de todos os que 
sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as 
angústias dos discípulos de Cristo; e não há realidade alguma 
verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração”. (GS 1) 
A missão da Igreja Católica é colocar à disposição do gênero humano as 
forças salvadoras que ela recebe de Cristo. Propõe salvar a pessoa 
humana integramente e restaurar a sociedade humana no que se refere à 
sua finalidade mais autêntica: o desenvolvimento integral a partir do bem 
comum.  

 



 Os cristãos são anunciadores e agentes de uma nova ordem social: “a 
civilização do amor”, na expressão do Bem-aventurado Paulo VI. A Igreja 
“perita em humanidade”, iluminada pela Palavra de Deus, reconhece a 
família e a sociedade política como indispensáveis ao progresso da 
humanidade. E quer cooperar para que sejam fundadas na verdade, 
construídas sobre a justiça e vivificadas pelo amor. 

 

 A missão específica da Igreja é de cunho religioso e não político, 
econômico ou social, mas sua ação evangélica repercute na organização e 
no fortalecimento da comunidade humana, pois decorre da fé e da 
caridade vividas pelos cristãos e não do uso de meios de coerção externa. 
Por não se prender a nenhum sistema político, econômico ou social, a 
Igreja consegue maior alcance universal em sua ação, podendo unir mais 
comunidades e nações. 



 A Igreja não só colabora com a sociedade, mas é ajudada pela sociedade. 
Esses dois aspectos se tornam referência tanto para a valorização das 
realidades terrestres – o trabalho, a ciência, a política, a economia, as 
relações internacionais etc. –, quanto para o diálogo atento da Igreja com 
a sociedade. A expressão “sinais dos tempos”, baseada nos evangelhos 
(cf. Mt 16,4; Lc 12,54-56), foi empregada por São João XXIII na convocação 
do Concílio Vaticano II e amplamente pelos seus documentos. Ela indica 
que a Igreja, em sua missão de anunciar Jesus Cristo, necessita conhecer 
e preparar o terreno onde lançar a semente do Evangelho; deve estar 
atenta à realidade e suas mudanças, suas inquietações e seus clamores. 

 



 Quis São João XXIII mostrar a relevância dos pobres, das mulheres e dos 
operários na sociedade do seu tempo, interpelando os cristãos a ouvi-los 
e dar-lhes vez e voz. “Os sinais dos tempos” têm uma conotação pastoral 
(a urgência da ação da comunidade) e uma conotação teologal, uma vez 
que através deles Deus interpela os cristãos a uma relação especial com 
ele e com seus apelos. São João Paulo II cunhou a expressão “modernos 
areópagos”, significando onde os cristãos devem fazer-se presentes para 
anunciar o Evangelho: o mundo das comunicações, a busca da paz entre 
as nações, o desenvolvimento e a libertação dos povos, sobretudo as 
minorias, a promoção da mulher, do jovem e da criança, a proteção da 
natureza e outros. No diálogo com a sociedade a Igreja não pode 
desconsiderar os grandes desafios, que têm a ver com a obra 
evangelizadora do anúncio de justiça e solidariedade. 

 


