
 O Concílio Vaticano II indicou o caminho de servir a Deus servindo o ser 
humano. Cada homem, cada mulher é amado e amada por Deus até o 
fim, até a morte de seu próprio Filho na cruz. Na ação evangelizadora a 
Igreja opta pelo ser humano como seu caminho. Daí seu engajamento na 
defesa da dignidade e dos direitos humanos. O Concílio indicou a 
necessidade de aproximar a Igreja dos pobres. Não apenas no sentido de 
solidariedade e compaixão, mas também no sentido de uma real 
identificação entre a  Igreja e os pobres. Os fiéis seguem seu Senhor que 
se fez pobre, não buscam glórias terrenas, mas a humildade e a 
abnegação. A Igreja não se põe mais ao serviço dos poderosos mas dos 
pobres de Cristo.  

 

 O magistério episcopal latino-americano afirmou a opção pelos pobres 
como o centro de sua percepção da realidade da Igreja como mistério de 
comunhão e missão.  

 



 O Papa Francisco propôs no início de seu pontificado o empenho por 
“uma Igreja pobre para os pobres”. Também convidou todos os católicos 
a reconhecerem a natureza missionária, cuja ação deve ser o “paradigma 
de toda a obra da Igreja”; isto significa “passar de uma pastoral de 
conservação a uma pastoral decididamente missionária”. 

 
 

 A natureza e finalidade da Igreja são de ordem religiosa. A dimensão 
religiosa incide sobre o político, o social e o econômico, mas não se 
resume a essas instâncias, pois a “pessoa humana, em si mesma e na 
vocação transcendente, transcende o horizonte do universo criado, da 
sociedade e da história: o seu fim último é o próprio Deus”. O Papa 
Francisco alerta sobre a necessidade de “confessar a Jesus como Senhor”, 
e fala da intimidade itinerante e comunhão que os fiéis devem ter com 
Ele. O Papa Bento XVI afirmou que o serviço da caridade é uma dimensão 
constitutiva da missão da Igreja e a expressão irrenunciável da sua 
própria essência. 

 



3. A relação Igreja – sociedade à luz da doutrina social 

 

 A pessoa humana vive na sociedade. A sociedade não lhe é algo de 
acessório, mas uma exigência da natureza. Graças ao contato com os 
demais, ao serviço mútuo e ao diálogo com os seus irmãos e irmãs, a 
pessoa desenvolve as suas capacidades, e assim responde à sua vocação. 
Para a Igreja, a sociedade é como o conjunto de pessoas vivendo de 
modo orgânico. Ela é uma espécie de “assembleia” ao mesmo tempo 
visível e espiritual. Através da sociedade cada pessoa é constituída 
“herdeira”, recebe “talentos” que enriquecem sua identidade e cujos 
frutos deve desenvolver. Cada um é devedor de dedicação às 
comunidades. A pessoa humana é e deve ser o princípio, o sujeito e o fim 
de todas as instituições sociais. A subsidiariedade está entre as mais 
constantes características diretrizes da doutrina social da Igreja, presente 
desde a primeira encíclica social.  

 



 

 Subsidiariedade é um princípio da sociologia que afirma que uma 
organização superior deve respeitar a organização inferior, apoiando-a.  

 

 

 Em resumo: uma sociedade de ordem superior não deve interferir na vida 
interna duma sociedade de ordem inferior, privando-a de suas 
competências, mas deve antes apoiá-la, em caso de necessidade, e ajudá-
la a coordenar a sua ação com a dos demais componentes sociais, com 
vista ao bem comum O princípio da subsidiariedade opõe-se a todas as 
formas de coletivismo e marca o limite da intervenção do Estado. Esse 
princípio visa harmonizar as relações entre indivíduos e as sociedades e 
tende a instaurar uma verdadeira ordem internacional. 

 



 Nas relações da Igreja com a sociedade, é fundamental considerar com 
atenção redobrada uma das instituições sociais que mais corresponde à 
natureza humana: a família. O Concílio viu a importância da família ao 
afirmar: “Entre os laços sociais necessários para o desenvolvimento do 
homem, alguns, como a família e a sociedade política, correspondem mais 
imediatamente à sua natureza íntima; outros são frutos da sua livre 
vontade”. Há que se afirmar a prioridade da família em relação à 
sociedade e ao Estado. Ela precede, por importância e valor, as funções 
que a sociedade e o Estado também devem cumprir. A família, sujeito 
titular de direitos nativos e invioláveis, encontra a sua legitimação na 
natureza humana e não no reconhecimento do Estado. A família não é 
para a sociedade e para o Estado; antes, a sociedade e o Estado são para a 
família.  

 



 A sociedade e o Estado, nas suas relações com a família, têm o dever de 
ater-se ao princípio de subsidiariedade. Em força de tal princípio, as 
autoridades públicas não devem subtrair da família aquelas tarefas que 
ela pode bem perfazer sozinha ou livremente associada com outras 
famílias; as autoridades têm o dever de apoiar a família, assegurando-lhe 
todos os auxílios de que ela necessita para desempenhar de modo 
adequado todas as suas responsabilidades. A Igreja, em seu magistério, 
sempre dedicou profundo afeto e atenção para com a família, crendo com 
firme convicção que ela, fundada e vivificada pelo amor, é uma 
comunidade de pessoas: dos esposos, homem e mulher, dos pais e dos 
filhos, dos parentes. A sua primeira tarefa é a de viver fielmente a 
realidade da comunhão, num constante empenho por fazer crescer uma 
autêntica comunidade de pessoas. O amor é o princípio interior, a força 
permanente e a meta última de tal dever. Sem o amor a família não é uma 
comunidade de pessoas.  

 



 É preciso uma compreensão profunda do significado da sexualidade 
humana, que supera a cultura do “descartável” e do hedonismo presente 
de maneira tão contundente na sociedade atual. São João Paulo II recorda 
este significado profundo, ao afirmar: “... a sexualidade, mediante a qual o 
homem e a mulher se doam um ao outro com os atos próprios e 
exclusivos dos esposos, não é em absoluto algo puramente biológico, 
mas diz respeito ao núcleo íntimo da pessoa humana como tal”. Esta se 
realiza de maneira verdadeiramente humana, somente se é parte integral 
do amor com o qual o homem e a mulher se empenham totalmente um 
para com o outro até a morte. A doação física total seria falsa e se não 
fosse sinal e fruto da doação pessoal total, na qual toda a pessoa, mesmo 
na sua dimensão temporal, está presente. 

 



 A família é a primeira escola dos valores sociais de que as sociedades têm 
necessidade. O direito-dever educativo dos pais é essencial, ligado como 
está à transmissão da vida humana. O dever de educar é original e 
primário dos pais, pela relação de amor que subsiste entre pais e filhos, e 
não é delegável totalmente a outros ou por outros usurpável. É dever da 
sociedade garantir o direito das famílias fundadas no matrimônio entre o 
homem e a mulher, reconhecendo-as como “as células primárias da 
sociedade”. Nessas células, é possível a perpetuação da família humana, 
como instância indispensável do desenvolvimento integral da pessoa 
humana.  

 



 Deve ser assegurada a sustentabilidade e a proteção legal da família. O 
Papa Francisco afirmou que a família, fundada no matrimônio entre o 
homem e a mulher, é “um centro de amor”. Nela deve reinar a lei do 
respeito e da comunhão, que deve  ser fortalecida a fim de que seja capaz 
de resistir ao ímpeto da manipulação e da dominação da parte dos 
“centros de poderes mundanos”. É no coração da família que a pessoa se 
integra com naturalidade e harmonia a um grupo humano, superando a 
falsa oposição entre o indivíduo e a sociedade, afirma o Papa Francisco. 

 



 Em conformidade com a natureza social do homem, o bem de cada um 
está relacionado com o bem comum. E este não pode definir-se senão 
referido à pessoa humana. A Igreja compreende o bem comum como “o 
conjunto das condições sociais que permitem, tanto aos grupos como a 
cada um dos seus membros, atingir a sua perfeição, do modo mais 
completo e adequado”. O bem comum interessa à vida de todos. Os 
poderes públicos são obrigados a respeitar os direitos fundamentais e 
inalienáveis da pessoa humana. O bem comum reside nas condições do 
exercício das liberdades indispensáveis à realização da vocação humana, 
como, por exemplo, o direito de agir segundo a reta norma da 
consciência, o direito à salvaguarda da vida pessoal e à justa liberdade, 
também em matéria religiosa.  

 



 O bem comum exige o bem-estar social e o desenvolvimento da própria 
sociedade. O desenvolvimento é o resumo de todos os deveres sociais. 
Compete à autoridade arbitrar, em nome do bem comum, entre os 
diversos interesses particulares; mas deve tornar acessível a cada qual 
aquilo de que precisa para levar uma vida verdadeiramente humana: 
alimento, vestuário, saúde, trabalho, educação e cultura, informação 
conveniente, direito de constituir família etc. 

 

 Para a Igreja, a comunidade política deve ter por objetivo o bem comum, 
isto é, o bem integral de todos os cidadãos: moradia, saúde, educação, 
lazer e liberdade religiosa. As autoridades políticas existem somente para 
isso. O bem comum é a única razão da existência da sociedade política e 
de sua estrutura jurídica. 



 O primeiro dado fundamental de toda a vida política é o respeito à 
liberdade de cada pessoa. Vivemos numa sociedade plural, marcada por 
diversas tradições, ideias, convicções; a Igreja prega e anuncia que só no 
respeito a cada pessoa humana pode ser atingida a paz social. A Igreja 
compreende que o regime democrático pode ser um meio lícito de 
construir o bem comum ao recomendar a participação de todos. Ela 
rejeita os regimes totalitários ou ditatoriais e reconhece a necessária 
diversidade de partidos políticos. 

 

 A Igreja compreende a participação na vida social como um empenho 
voluntário e generoso da pessoa nas questões sociais. A participação  na 
vida comunitária não é somente uma das maiores aspirações do cidadão, 
mas também uma das pilastras de todos os ordenamentos democráticos, 
além de ser das maiores garantias de permanência da democracia. 



 É necessário que todos os cristãos e demais cidadãos tomem parte, cada 
qual segundo o lugar que ocupa e o papel que desempenha, na promoção 
do bem comum. Este é um dever essencial à dignidade da pessoa 
humana. A participação de todos na promoção do bem comum requer, 
como qualquer dever ético, uma conversão de toda a sociedade. A 
fraude, a corrupção, pelas quais algumas pessoas se esquivam às 
obrigações da lei e às prescrições de dever social, devem ser firmemente 
condenadas como incompatíveis com as exigências da justiça.  

 

 A relação entre a Igreja e o Estado, a partir do Vaticano II, aparece sob 
nova perspectiva devido ao advento da sociedade pluralista. Trata-se do 
relacionamento da sociedade política com a Igreja. A Igreja, por ter uma 
finalidade religiosa, de modo algum se confunde com a comunidade 
política nem está ligada a qualquer sistema político. O que não significa 
que os cristãos sejam indiferentes aos sistemas políticos. 



 

 A Igreja deseja salvaguardar a pessoa humana em sua integralidade, o 
caráter transcendente da pessoa humana. Proclamando a verdade do 
Evangelho e iluminando todos os setores da atividade humana, “a Igreja 
respeita e promove também a liberdade política e a responsabilidade dos 
cidadãos” (GS, 76). Assim a ação religiosa através das comunidades cristãs 
repercute na sociedade política. O único bem que a comunidade de fé 
pede da comunidade política é a liberdade. Todos os cristãos são 
chamados a uma participação ativa no campo político. O Concílio 
Vaticano II indicou a necessidade de formação civil e política de todos, 
especialmente da juventude, para promoverem os valores que se 
revertem no bem de toda a sociedade. 

 



 A Igreja – diz o Papa Bento XVI – “encara com simpatia o sistema da 
Democracia”, enquanto este modelo favorece a participação dos cidadãos 
nas opções políticas e garante aos governados a possibilidade de escolher 
e controlar os próprios governantes, ou até mesmo substituí-los 
pacificamente quando se torne oportuno. A CNBB publicou o documento 
91, intitulado: “Por uma reforma do Estado com participação 
democrática”. Os Bispos do Brasil insistem na necessidade de ampliação 
de sujeitos políticos, com vez e voz, no processo de construção da 
sociedade e do Estado. Assim, será possível que se “estabeleça a própria 
sociedade organizada, como princípio de coordenação da vida societária, 
para além dos mecanismos anteriores de coordenação das sociedades 
modernas: o mercado (capitalismo) ou o estado burocratizado 
(socialismo)”.  

 



 Os bispos propõem a democracia participativa, como um necessário 
complemento à democracia representativa. Assim será possível 
ultrapassar o individualismo e tomar o rumo da solidariedade, 
conscientizando os cidadãos, respeitando sua autonomia e chamando-os 
a contribuir para a construção do bem comum. Em 2014 os bispos 
reunidos em Aparecida consideraram que o Estado hoje existente 
evidencia os limites da democracia representativa e não atende às 
necessidades dos novos sujeitos históricos em nossa sociedade. 
Posicionaram-se a favor da participação da Igreja em uma Coalizão pela 
Reforma Política e Democrática e Eleições Limpas.  
 
 

 Esta coalizão, integrada por quase todas as entidades da sociedade, parte 
do pressuposto de que uma reforma política passa por mudanças nas 
regras eleitorais, sobretudo no tocante ao financiamento; por melhoria 
na representação do povo nos postos políticos; pelo fortalecimento da 
democracia participativa, por meio dos preceitos constitucionais do 
Plebiscito, Referendo e Projeto de Lei de Iniciativa Popular. 

 



TERCEIRA PARTE 

 

Igreja e sociedade: serviço, diálogo e cooperação  

 

 Na Gaudium et spes a Igreja expressou de modo claro a relação que 
existe entre a missão que lhe é própria e a responsabilidade que ela tem 
de colaborar com a sociedade. Ela atua em favor de tudo o que eleva a 
dignidade humana, consolida a coesão social e confere sentido mais 
profundo à atividade humana. A Igreja pensa que pode ajudar muito a 
tornar mais humana a família humana e a sua história. Convida a que 
não se oponham, infundadamente, as atividades profissionais e sociais, 
por um lado, e a vida religiosa, por outro. O cristão que descuida seus 
deveres temporais falta aos seus deveres para com o próximo e até para 
com o próprio Deus, e põe em risco a sua salvação eterna (cf. GS 43).  

 



 Outro critério para sua atuação é a atenção aos pobres e sofredores, às 
periferias existenciais, como a denomina o Papa Francisco. A Igreja na 
América Latina e Caribe se voltou com novo ardor em direção dos pobres. 
A “opção preferencial pelos pobres” consiste em ir às raízes da pobreza 
social, estimulando os pobres a se conscientizarem de sua situação e a 
assumirem a iniciativa de sua libertação. 

 

 A quinta urgência proposta pelas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 
2011-2015, “Igreja a serviço da vida plena para todos”, é um indicativo de 
um novo caminho. Os desdobramentos da urgência se estendem ao 
cuidado e à proteção da dignidade humana em todas as etapas da sua 
existência: o cuidado com a família, com as crianças, os adolescentes e 
jovens, os trabalhadores e trabalhadoras. 



 Indica também a necessária atenção aos migrantes nas suas diferentes 
realidades, a promoção de uma sociedade que respeite as diferenças, o 
combate ao preconceito e à discriminação, o apoio a iniciativas de 
inclusão social dos indígenas e afrodescendentes.  

 

 A dignidade da pessoa humana, o bem comum e a justiça social são os 
critérios a partir dos quais a Igreja discerne a oportunidade e o estilo de 
seu diálogo e de sua colaboração com a sociedade. 

 

 O serviço prestado pela Igreja à vida compreende a proteção ao ser 
humano, especialmente aos mais fragilizados, e aos seus direitos, 
universais e inalienáveis 



 No Brasil alguns direitos básicos ainda carecem de avanços para ser 
disponibilizados a toda a população: direito à água limpa e potável, direito 
à alimentação, direito à moradia, direito à liberdade, direito à 
manifestação política, direito à educação, direito à manifestação religiosa 
publicamente. O fundamento de todos esses direitos é o direito à vida, 
desde a sua concepção até o fim natural.  

 

 A fé cristã deve chegar à expressão política, que apresenta entre suas 
finalidades principais a promoção do bem comum e da justiça social. A 
melhoria das condições de vida dos brasileiros ainda não se traduziu em 
melhoria nas condições estruturais de vida da população, sobretudo dos 
necessitados. 

 



 É oportuno lembrar: a luta pela reforma agrária e as condições de 
trabalho no campo; as relações de trabalho que compreendem o salário 
justo e o emprego decente; o acesso à moradia; demarcação dos 
territórios indígenas, demarcação dos territórios das comunidades 
quilombolas e tradicionais; estabelecer políticas públicas de inclusão 
social de milhares de excluídos. Estas situações requerem uma ação mais 
incisiva, pois envolvem situações estruturantes fundamentais do direito à 
vida e ao reconhecimento da dignidade humana. Ferem o bem comum e 
desestabilizam a justiça social, gerando exclusão e violência. 

 

 O Papa Francisco chama a todos os batizados a uma conversão 
missionária. O mandato missionário recebido por Jesus Cristo pede uma 
Igreja em saída para testemunhar a alegria do Evangelho, da vida em 
Jesus Cristo. 



 Diz o Papa: “Não quero uma Igreja preocupada com ser o centro”. Falou 
sobre que atitude se espera da Igreja em relação a pessoas que 
experimentam desorientação e um vazio interior na sociedade, até em 
decorrência de decepções religiosas. São provocações desafiadoras: uma 
Igreja que não tenha medo de entrar na noite  deles; uma Igreja capaz de 
encontrá-los no seu caminho; uma Igreja capaz de inserir-se na conversa; 
uma Igreja que saiba dialogar com aqueles que vagam sem meta, com 
desencanto, desilusão, até mesmo do cristianismo; uma Igreja capaz de 
acompanhar o regresso a Jerusalém. 

 

 É preciso discernir o que é fruto do Reino de Deus e o que atenta contra 
o projeto de Deus para a vida pessoal, comunitária e social.   

 

 Para o Papa Francisco, trata-se de “uma capacidade sempre vigilante de 
estudar os sinais dos tempos”, ou ver o que Deus pede de nós. 

 



 Sugestões para ações concretas:   

 

 Refletir nas famílias sobre o que edifica a vida e o que não é gerador de 
vida, e sobre estratégias de solução. 

 

 Promover momentos para exercer o discernimento evangélico acerca do 
que ocorre na comunidade, bairro, cidade, e identificar as ameaças à vida 
(ponto de venda de entorpecentes, prostituição, tráfico de pessoas, 
pessoas em situação de miséria, fatos ocorridos com pessoas, família). 

 

 Pensar em formas de contribuir para a resolução de tais situações, 
considerando as capacitações requeridas para as ações de enfrentamento 
da realidade identificada. 

 



 A Igreja se faz presente na sociedade por meio das pessoas que atuam 
nas pastorais sociais. Expressa sua solicitude e o cuidado com as pessoas 
em situações de marginalização, exclusão, injustiça, como empenho 
sociopolítico da sua ação evangelizadora nas complexas questões sociais 
ameaçadoras de vida. 

 

 

 Estas pastorais, com experiência, os conhecimentos e as ações 
desenvolvidas, tornam-se expressão da Igreja em defesa dos direitos dos 
necessitados: população de rua, vítimas do tráfico humano, quilombolas, 
grupos indígenas e outros. 

 



 Sugestões para ações concretas: 

 

 As comunidades precisam conhecer serviços mediante os quais a Igreja se faz 
solidária aos pequeninos da nossa sociedade e empenha-se para a superação  das 
injustiças e pela construção de relações segundo o Evangelho na sociedade. 

 

 O Papa Francisco pede que as comunidades se abram a este chamado, 
identifiquem os grupos que são descartados da sociedade, sejam solícitas para 
com as pessoas e estruturem um trabalho com o apoio e a experiência das 
pastorais sociais. 

 

 Na sociedade civil encontramos muitas entidades e instituições que 
propõem boas iniciativas, visando atender as necessidades da população 
carente. “A Igreja declara querer ajudar a promover todas essas 
instituições, na medida em que isso dependa dela e seja compatível com 
sua própria missão” (GS 43).  

 



 Sugestões para ações concretas: 

 

 Repensar a própria responsabilidade em relação à sociedade em temas 
como sustentabilidade, respeito aos direitos dos outros, liberdade 
religiosa, educação para a solidariedade, cuidado com os bens públicos. 

 

 Criar serviços a partir das características da paróquia e das capacitações 
dos paroquianos (reforço escolar, biblioteca comunitária, mutirão de 
ajuda). 

  

 O diálogo com a sociedade compreende também o princípio do diálogo 
ecumênico e inter-religioso. Assumir causas em comum, especialmente 
causas de defesa e promoção da vida, que sustentam a dimensão 
servidora das instituições religiosas, é um caminho fértil para essa 
aproximação. 

 



 

 Sugestões para ações concretas: 
 
 Aprofundar a própria experiência religiosa. 
 
 Educar para o respeito à liberdade religiosa, a superação de preconceitos, 

o reconhecimento dos direitos humanos e a rejeição das injustiças. 
 

 Desenvolver a capacidade de diálogo com as pessoas de outras 
denominações religiosas e posições diferentes da própria posição. 

 
 Descobrir, em pessoas de outras Igrejas, possíveis construtores de um 

mundo melhor e partilhar experiências, ensinando e aprendendo. 
  
 Um dos mais sérios problemas com o qual a sociedade se debate na 

atualidade é a violência. As pessoas anseiam viver em paz e segurança. 
Planejar e desenvolver ações pela superação da escalada da violência é 
um dos grandes serviços a se prestar à sociedade nos dias de hoje. 

 



 Sugestões para ações concretas: 
 

 A comunidade insira o tema da paz em sua liturgia e oração. 
 Articular com outros grupos religiosos momentos de oração pela paz em 

lugares simbólicos. 
 Conhecer as realidades próximas das comunidades que apresentem 

conflitos, para um discernimento sobre as melhores soluções e 
contribuições possíveis. 

 Acompanhar famílias, jovens, gangues, escolas com incidência de conflitos 
em vista de superá-los; apoiar iniciativas da sociedade organizada e de 
organizações não governamentais, que visem a cultura da paz. 
 

 Os Conselhos Paritários se inscrevem entre os grandes legados da 
Constituição de 1988 e estão constituídos nos âmbitos municipal, estadual 
e federal. A CNBB tem promovido encontros com os conselheiros que 
atuam na esfera federal. A iniciativa merece ser expandida para as 
demais esferas da Igreja. 

 



 Sugestões para ações concretas: 

 

 Inscrever a participação nos Conselhos Paritários no plano pastoral da 
diocese ou paróquia, como uma das formas de participação da Igreja na 
edificação do bem comum da sociedade. 

 Esclarecer a comunidade sobre a importância da participação nos 
Conselhos Paritários. 

 Obter informações sobre os Conselhos Paritários constituídos em seu 
município e sobre seu funcionamento. 

 Escolher e preparar pessoas na comunidade para participarem em nome 
da/ e com a Igreja. 

 

 A Igreja Católica integra a “Coalizão pela Reforma Política Democrática e 
Eleições Limpas”. Participou ativamente dos debates que definiram os 
termos desse projeto que inclui: 

 



 A proibição de financiamento de candidatos por empresas e implantação 
do financiamento democrático, público e de pessoas físicas, ambos 
limitados. 

 A adoção de um sistema eleitoral chamado “voto transparente”, 
proporcional, em dois turnos, pelo qual o eleitor inicialmente vota num 
programa partidário e posteriormente escolhe um dos nomes da lista 
ordenada no partido, com participação de seus filiados e 
acompanhamento da Justiça Eleitoral e do Ministério Público. 

 A promoção da alternância de homens e mulheres nas listas de 
candidatos dos partidos, porque o Brasil, onde as mulheres representam 
51% dos eleitores, é um país de sub-representação feminina com apenas 
9% de mulheres na política.  

 O fortalecimento da democracia participativa, através dos preceitos 
constitucionais do Plebiscito, do Referendo e do Projeto de Lei de 
Iniciativa Popular, permitindo assim a sua efetividade, reduzindo 
exigências para sua realização e ampliando suas possibilidades de 
concretização. 

 



 Sugestões para ações concretas: 

 

 A participação dos discípulos e missionários no bem comum pelo processo 
político é um direito e um dever, como cidadãos e do exercício da missão. 

 

 Que a comunidade não esteja alheia aos processos políticos na sociedade; 

 

 Os discípulos e missionários devem ser esclarecidos e capacitados para 
discernir por eles mesmos a partir de Jesus Cristo e do Projeto do Pai, em 
vista de opções construtivas para a sociedade. 

 

 Convidar pessoas para debater, traçar metas e estratégias de mobilização, 
em vista de contribuição à necessária reforma política. 

 



 A Campanha da Fraternidade visa despertar e nutrir o espírito 
comunitário e a verdadeira solidariedade na busca do bem comum, 
educando para a vida fraterna, a justiça e a caridade, exigências éticas 
centrais do Evangelho. 

 É oportuno frisar que a participação na Campanha da Fraternidade 
promovida pela Igreja em todo o Brasil, propicia à pessoa e à comunidade 
a oportunidade de se integrarem neste belo momento de comunhão 
eclesial. 

 A preparação da Campanha é uma oportunidade para fortalecer laços 
comunitários e animar a Pastoral de Conjunto. 

 As dioceses, comunidades e grupos reúnam suas lideranças, estudem o 
tema e planejem sua realização. O tema: Fraternidade: Igreja e Sociedade 
é instigante, pois os fiéis da comunidade são membros da sociedade e 
chamados a evangelizá-la em suas várias dimensões.  

 



 O tempo da Quaresma é um tempo de penitência e verdadeira 
conversão, deve produzir frutos (cf. Mt 3,8). O primeiro gesto concreto de 
conversão quaresmal para os discípulos e missionários é a participação na 
vida da comunidade que serve e celebra. O segundo é a oferta de 
doações em dinheiro na coleta solidária, a ser realizada no Domingo de 
Ramos, dia 29 de março. Esta coleta é destinada aos pobres. A coleta 
deste ano destina-se também a combater a fome no mundo, por meio 
de uma ação promovida pela Caritas, com o lema: “Uma família humana, 
pão e justiça para todas as pessoas”.  



CONCLUSÃO 

 

 A Campanha da Fraternidade: “Fraternidade: Igreja e Sociedade” reflete, 
medita e reza a presença da Igreja na sociedade. Igreja como 
comunidades que vivem na sociedade e dela participam. Igreja como 
cristãos que atuam, constroem e constituem a sociedade.  

 

 Essa atuação, essa construção é própria dos cristãos. Por isso a Igreja 
afirma o direito de servir o homem na sua totalidade, dizendo-lhe o que 
Deus revelou sobre o homem e sua realização, e ela deseja tornar 
presente aquele patrimônio imaterial sem o qual a sociedade se 
desintegra. A Igreja tem o direito e o dever de manter acesa a chama da 
liberdade e da unidade do homem. 

 



 A discussão sobre a laicidade do Estado deve levar em consideração a 
presença de pessoas que formam a sociedade. Existe o Estado porque 
existem pessoas que dão razão de ser do Estado. O Estado, como Estado, 
independe de uma religião, mas não independe da sociedade, das 
pessoas que creem. O Estado, por não ser pessoa, não crê, mas pessoas 
que formam a sociedade podem crer, viver e exteriorizar a sua fé. 

 

 Os cristãos não desejam privilégios, mas têm o direito de participar da 
vida da sociedade. Os documentos do Concílio Vaticano II afirmam que os 
cristãos são chamados a servir. No servir, transformar. No servir, 
construir uma sociedade sempre mais fraterna, justa e solidária. 



 Cresce uma corrente com vertente contrária à religião e baseada no 
sujeito, no individualismo, que fragiliza as relações sociais em geral. Esse 
modo não coopera para o crescimento de uma sociedade da qual todos 
participam e têm a oportunidade de realização pessoal e comunitária. 
“Educação, saúde, paz social” são as urgências no Brasil. A Igreja tem 
uma palavra a dizer sobre estes temas porque, para responder 
adequadamente e esses desafios, não são suficientes soluções 
meramente técnicas, mas é preciso ter uma visão subjacente do homem, 
da sua liberdade, do seu valor, da sua abertura ao transcendente. 

 

 O Papa Francisco lembra que, “no âmbito da sociedade, há somente uma 
coisa que a Igreja pede com particular clareza: a liberdade de anunciar o 
Evangelho de modo integral, mesmo quando ele está em contraste com o 
mundo, mesmo quando vai contra a corrente, defendendo o tesouro de 
que é somente guardiã, e os valores dos quais não pode livremente 
dispor, que recebeu e a eles deve ser fiel”.  

 


