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o h01nem e Deus: Ti mor . 
Domini prindpium sapientiae. I 

A obedlincia a Deus) füridã-- ~ 
mental em toda a teoria da..,. '--~ 
toridade, .JMÍAA eleUiiliOS eefA l- .:...,-r- ~ ~ 
PfiiAdi.fe, eOAfOh 111 jtlll Ir 

- ensinamento/ dos mastres da 
doutrina cristit O verdadeiro 
chefe da Igreja 4 Nosso Senhor 
Jesus ·Cristo, que do llto dos 
céus a governa de modo ~ 
vel. Cristo, quando lançou os 
ai icerces da Mldllr Ecclesia, de· 
signou um VIgário para gp,.-.;:.. 
ná-la sobre a terra de od& illl'
visível, e 61Qeltl~.rll·•~rn 
.$i Peàuo. "Eu darei as c"'
do reino dos c»us, disse Jesus a 
Simão, filho de João. "Tu ~um 
rochedo e sobre este rochedo • 
edificarei a minha ~greja e con!!!J 

~; 

~ ..... ,.~~:~=~ 
~~~~-. -
~ cu.~,j_pM"-

~~ 
fl.ii~ · 
...., ... , Nlo tenho dúvida 

em acenluar a fraqueza do •nti
mento religioso numa geração in
submissa. Pfii'SIIt~ os homens.,.. 
em aceitar doutrlnll allcerçadas 
"no dtNpresu da religião e no es
cárnio de antig• tradições". La· 
'mentável que "modeladores de 
almas"....._,.,.,. •ilet4 ln•
~ros1 atarantados, rltiquem 
orien~ões ~ntiHc" 



Por outr~do, setores edu
cacionais tranSformam-se em 
pregoeiros de métodos desvaira
dos, deformadores, justificando 
a rebeldia dos filhos aos conse
lhos e admoes ações paternas. -i-

A tento aos problemas que in-] 
quietam o homem moderno, er-I 
go, afinal, o pensamento a Deus 
para homenagHr o sucessor de 
.. Pedro, o Sumo Pont(flce João 'I 
Paulo~..,.••Uifr•íiB"' 
.iaiH. Sua Santidade o conti· i 
nuador de uma dinastia vinte ve- i 
zes secular, dotado de autorida· 
de infal (vel em matéria de moral 
e de fé. Neste tributo filial ao 
Santo Padre João Paulo 11, admi· 

• rável guieiro do Povo de Deus, 
curvo-me à sua autoridade supre-

ma. ~ 

,..~..L:ve-me, 6 Senhor, fiel à 
.;;;;;-·de Pedro, livremente 
submisso aos ensinamentos da 
Santa Madre Igreja, coluna e fun
d~mento da Verdade. 



REDEMPTOR HOMINIS 

ADVERrnNCIA DE· 
JOAO PAULO I ____ I _ 
João Paulo 11, na encfclica Redemptor Homlnll, exige dos 

católicos • .... L • . a) "ume M partlcullrmlntl ......, ...... 
1profundllda, re~ponúvel". Este é ~m ponto eaendJlfl lllin• 
lar no J I i •• documento pontif(cio, inclusive pn o eXIto 
conhecimento de suas diretrizes fundamentais. 

Sem consciência dos - deveres de cristio, o homem foga 
aos compromissos do batismo. Quantos cumprem, k presaa, as 
exigências m(nimas da Fé e entendem que f fazem muito. Nlo 

'contram um minuto siquer para meditar na grandeza e»prin-
cfpi · .~~~ 

aos poucos, atin~ • unjyen•daGII ew 'fli 18ftdo 
f~adg pel• meies J cqmuobsyig ..,",_a :sQtltb dw 111-
cm• rel~do/ QiJIFI aajp;;; '"'''Q(@IA:a,que4djyjp• eçcvno 

seu. ~ng R"~~· · 
Íra não ·~arrastar pelos descaminhos que tantas ve-

zes lhe são apontad incumbe ao católico aprofundar a -F~ 
,Nioiver em maior intim: ade com Deus

1
, deter-se, com verdadeiro 

anor, nas verdades eva gdlicas. 

quer Jo_!~jP 11, uma M comcltntl, 
- ai~ Cristo e a· Igreja num mo

tivismos e ativismos inconseqÚ~ntes. 



UNIDADE 

Geraldo Bczcr~n do Menezes 

No cncerrartm-:.to da AsscDblé~~G Intcrnncionnl dn Hunanidodc Nova , 

a 20 de março ú.: t:Lmo , J oi:! o Paulo II pronunciou oxprcssi vo discur~:w, 
~ 

que propo!"J.ho ~ reflcxt!o do s =:_c :i. toros . ~ u_rnn :::..uz para [! 11ossn ni.opin 

ro=:_:i.giosn . 

Dissertou sobre a 1E1:i.dé:'uc , tendo cono ponto de rcfcrêr~cin co-

nhccidos excertos sagrados . 

E~L ~3 o pr:Lnc:Lro: 11 C0no é bor.1 , c01:10 6 agr:Jdtvcl vivcr cn os ir:-:1L'!os 

en unid:::do" (s:;_ 133, l) . 

O sogwxto é o c~<:1 prm1cs::::n do J esus. Acha - se on 1'1nteus (18,20): 

11 0:1<lc ost:Lvcron rc1m:i.(.~os en Hou nono, c'io i:J ou três, Eu estou no ncio 

tcr!üd::::dc , coro.::..~rio, quo 6 , dn conu.r:1 fi:.:..inçao d:l.vinn : "Não hn judeu 

nen grego ; n~o há servo ~em livre; n5o hn hono~ nem nulhor, pois to-

dos v6s ::;ois Ul,l só em Cr:Ls to" • 

Adnir6veis t extos t Sue cn6=:_isc codita<ln vc=:_e por mocc~tos de 

i!"ltcriorizn çOo csp:i.ri t unl, capazes ue conter c supl:mtnr o intli vidua-

lisr.10 feroz , veículo de afrouxamento t'2orn l o o naior c1.1peço à pt:lz , 

~ j us tiça, à tmi5o . 

O San to P::::dre enfe tisa n necessidade de confro~t~r aquelas 

• A. • ., • , "' .J... A 4 1t passagens con ns novas ox1gonc1as ua soc1eaauc con~ccporcnoa, ~~o ca-

rente do [Jentido c ris t5o <ln unidade , comprcond:L<lc nos doi :J contexto::>, 

o da ::;a=:_vaç5o c::;pir:Ltual o o ~os problonno quotidianos ~atorinis do 

~01:1em, jé l ClJbrndo:J po!' S . Mntous (6 31- 34). 

A~onto o no te predominante cn torno ~ qunl se desenvol ve a 

liçfjo pon tifícin: 11 o Evar ... ge~-!10 ntío 6 só unn mensagem que s o refere ~ 

relDç~o entre Deus c o honem, nos diz respeito tn~béc bs rclnçõcs ~os 

hoP-1C!1S entre si" . 

Una c outrn , a rclnçtio c1:L vina o a rclnçtlo intorpcssonl , conver-

gentes c harnÔlY~Cn :J , c::;tfjo contidas no prece i to do:J prece i tos , néJ !::lOn-

sngcn das ~cns~gcns, no convite do::; conviten , no abertura das cbertur~s, 

nn opç5o dL'ls opç ~c:::;: 11 Annr a Deus sobro todas :s co:i..sas o ao próxino 

como <:1 :Ji mesno11 (Nt 22 , 39) . 
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d -; v:i.!10 da cormn~1~o i tO anor. 

Dentro ue~wa vist!o , 6 ~nc nc:;..!wr ~_; c cntcm.lc ::1 uniuc.uc ft:nrln-

c::no II , ~1n Lt1!'1Cl1 Gcntitm, 23, n~_uc:c , cxprcs:Jr::n'1Cntc , ~! "IgrojE: 11.ni-

ver :_:;n :;_ tm2 c: lÉ1ico" • U , . ' t 11::1 c W1lCt1 , .:::pc ;;:::r ttD s ru urn s, 

do~ <~c:::c~ninhos , rcC.ct:i.do:J nas hcrc:::;i.?:::; c nos ci:J~Ws . 

Co:J apoio ncquc=:.cs prc:::;supo:-:tos , P:;u:;..o VI ci!lzc:.ou cstn 

sentcnçn : 11 D unidcdo 6 n cs:sênc:Lo (o EvDnt=:clho" ( -;n In,..e ·,.n ·~·---"' ntl• ~ __ ,, 
0 

__ u_ v.. ' 

XI, ::;_973 , p6g . 56) . 
,t~ 

Por que no o penscrnos , ~wriancntc, nesses en!':>:Lnanentos, yc_:_nro::; t 

~ P OVr. -; -'-o,.or•? Jl •.. ·- ..... -L. .J ,.) t Por que não co:1tr:Lbuirn10::; p<:!ro que e: cs insp:Lr.::lrn ou 

envol vo:-1 , r.ono :-Jugcrc Jotio P;:::u:::..o II, 11 ~:>i tr<.2çõcs ::;oc:Lais ou culturo:l.s 

eD que o.J cr:;_stfio::; est:ío D viver" ? 

r·c~1tc u:i..v:Ldido ou :rcto:::..~1c:c1o por aDbiçõcs LlC0!1tiL1as . 

• • • • • • • 



NA VISITA AO BRASIL 

A MENSAGEM SOCIAL Di 
JOÃO PAUL Ir ----- .. ~ 

~- ... - -':') --- ~, 
. 
~ João Paulo 11/ esteve como r 1 mensageiro da Paz. Aproximou

se da gente brasileira, confundiu
se com ela. A tento a seu pasto
reio, espargiu bênçãos, definiu 
principias, afirmou valores. 

Opôs-611 a ideologias que legi
timam e institucionalizam a vio
lência. Ou Insistem, a frase é de
le, em " promover a luta e o 

L ódio· entre as classes sociais!' 
Na missão de evangelizar, de 

marcar a presença de Cristo no 
mundo, Sua Santidade é sensl
vel às 'lnudanças sociais, aos si
nais dos tempos. Prega um Cristia
nismo comprometido com a 
Mensagem e sempre novo. 

O seu apostolado social so
brepõe-611 à pol ltica partidária ou 
governamental. Alheia-611 a sis
temas. Cifra-se na legitima preo
cupação com a dignidade huma
na, o bem comum, o destino dos 
povos, sem desvirtuamentos que 
conduzam ao sentido horizontal 
da vida. Eloqüente a advertência 
reiterada em Brasllia: "O homem 
não pode tomar..se escravo das 
coisas; das riquezas materiais, do 
consumismo, dos sistemas eco
nômicos ou daquilo que ele 
mesmo produz'~ 

Por outro lado, denuncia -
veja-se a Redemptor Hominis -
"a situação do homem contem
porânef', como estando longe 
das ex1gências objetivas da or
dem moral, longe das exigências 
da justiça e, ainda mais, do amor 
social". 

Ao enunciado, ajusta..se a 
ponderação feita no Paraná: 
"Toda a sociedade, se não quiset 
ser dtJStruída a partir de dentro, 
deve estabelecer uina ordem so
cial justa-". 

Empenha-se por mais comple· 
ta e objetiva cooperação interna· 
cional, · profligando a J uerra, o 
colonialismo, o racismo e as IIS
truturas que se antepõem à liber
dade e outros direitos inaliená
veis. 
~ 9portunfssima..1 a 

maneira por que se expressa so· 
bre o direito de propriedade, sa
bidamente, o mais individualista 
de todos os direitos. "Em si 
mesmo legitimo,- afirma o Su· 

!JfO Pontffice- deve, numa visão 
cristã do mundo, cumprir sua 
função e observar a sua finalida
de social': t a consagração de 
preceito introduzido na legisla· 
ção pátria desde a Carta Magna 
de 1946, mas, cumpre reconhe
cer, não raro timidamente inter
pretado. A matéria liStá a recla
mar dos jurisfas, sociólogos e ou-



tros exegetas IOCiais exame atua-
lizado. · 

Dest'arte, ampliam• as 
diretivas da doutrina social 
católica, consubstanciada 
atravtJs de famosas mani
festações pontiflcias e concilia
res. 

Sem embargo, João Paulo 11 
não quer a Igreja circunscrita - 11 
outro aspecto gue avulta de sua ~ 
mensagem -I dimensão socia~ 
sem perspectivas espirituais. Se
gundo o Papa, in verbis: ''a mis
são da Igreja não pode reduzir-ss 
ao sócio-político, mas consiste 
em anunciar o que Deus revelou 
sobre si mesmo e sobre o destino 
dohómem'~ 

Nio I transmudando Cristo 
num "subversivo dos confins do 
Império Romano", como se pre
tendeu ou pretende, não I elimi
nando os verbos ewngélicos 
' 'amar" e ''servir", não I j base 
de colocações espúrias, reflexo 
de um proceçso de acultura
ção, não I sob os escombros 
da liberdade que se de
ve pugnar, em nome da 
Justiça e do Amor, contra o ego
ísmo, a misériél, o aniqüilamento 
da pessoa humana. 

Ai está, no plano social, a li
ção que emerge dos seqüentes 
pronunciamentos de João Paulo 
11. 

8 
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O HITO DE UW\ LIBERDADE ENGANADOR/\ 

Cctcçon vozins, :tn d:Lzendo : .ornlncn te ocns, t:l''lbrnn em :::;us

tcntar n tc:Jc contrnb~:mdcnda - "6 pro:l.b:!..do proibir" . Essn tnboleta 

dn :l.mpostura, e:Jstl :oi do licencionidode, ense fcrvedouro do de ses

pero, perti~1nz ente áifnnd:tdo ror honcns sel"l escrúpulos, mr:caqucadores 

evnt-J.cos, lovo, '" largo , no procedimento desregrado e nn6rquico. Os 

se l:::i adeptos tr~mnf:l.::JOUr['m- ue . Pornlít·i cos do cspiri to, objuron n 

conac:L~nc:l.n norn~ , porde!1do n noct!o de si no~.: on, do :::;uo dignidoc!e . 

DcG:·c;,poi tmn ü ordo!':l soc:lo": c jurfclico. Suhvortcn o cducnçl1o . Tudo 

isso nu'"l cltrw de (1c::wlcnto e r ovol tn, l~ O oxtrovngtbcius e desvarios , 

nuf:lü·i c~tü '1 rcvo~Snr n lei crintlt , n conpro11otcr n tônpcro e os costu-

mes do -:.nn povo, t1 empobrecer a csp6c:Le hurwnn . Ainda assin, acentuo- se 

f azert ju:J ~ nossn conpreenstio o no no::;so onor . 

A mu:Ls ~~ta d:tMensl!o do homem, o rwis innlicn~vel do::; seus 

direitos - n libcrdnC.e , p:lrodoxnlnente, voi pel os :1:re:::; . 

~ tcr1po tlc convoncor-nos do que , na reloçt!o i nter homines ou, 

rwis cxntoncnte , no ordcnnnento socinl) !1t:o h<S lugar poro n l iberdade 

nbsolutn ou .irciton ob:::;olutos , noçlto osptÍrio inconpotíve::. com e "pri-

nozin do bon cornum, do todo e dos portos" . O bonum comune o~sim 

co::1prccnuic1o envolve n pc:::;son hu!'lnnn no !"Joi:::; õnplo sentido , u::.con'iando 

valores e tl:trci to::; func"'.anentcis, o que inc:_ui, na pr~tica, a defesa 

da libord~do de cndn ~~ . 

Nlto h6, cono ::;c sebe, controdiç~o entre u :ibordode e a lei . 

Nlto se contrapõem, hor w;.iza.J- . .;e: vub lege libertns . Parn Jacques 

Morita:!..n , no sociodcde plurnlista , o lei encontraria "seu oficio moral, 

seu ofi cio do pcdngogia do liberdade" (Htu:mn:isno Intogrol , trad . de 

Afri'JI· io Coutin!1o , 4n . cd ., S . nu::.o , ::.962 , p:1g. 143). 

L:!.m:t taç os orbi tr6ri os llO:::;nc terr eno, s!.lo pr6prias do totali

tarismo e~contr6r:tas :!os direitos inpre:Jcritiveis . A fim de 

co:tbir erros quo ::;c contrup~om, rcmll tontos dos excessos <i o individua

linno e <1o estatisr1o , importa muito discernir Q libcruade genuina das 

dist 1!"sêícs do l:lbordodo , o intorvonç~o lcgit:Trnn do tnto:rvençtto abusiva i 
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Bssea principio• inspiram nlo s6 01 códigos dos paizes civil!
~ 

zadoa como o~ Código de Direito Canônico. E constituem o 

aubstr!tum da doutrina social cat6lica. 

Debruçando-se sobre~o tema, Paulo VI desfiz d6vidas~eo discur

so proferido aos 29 de janeiro de 1970, ao enfatizar "a exicancia de 

uma segura e eficaa tutela doa bens comuna, entre oa quai s aquele 

fundamental do exercicio da mesma liberdade, que 16 ama convivancia 

Rim ordennda pode carantir". Nada mais conclusivo. 

~a 4'=&a. W1o foi sem razlo que Ruy Barbosa, no começo 

deste •'culo, aludi• • "liberdade realia,vel, cristl, organizadora" 

(! ~ ~ adiantado•- "O fmp&roial", Rio de Janeiro, 7-8-1900). 

Nessa linha de reflexOea, Joio Paulo II 1rava o texto de seu 

predecessor, ao apreciar, num quadro auointo, o Código de Direito 

Can8nico, ~· Deixa claro que o documento legislativo~ 

"de modo alcuc tem o objetivo de aubstituir a f,, a graça , oa cariamaa 

Jt principaloonte a caridade na vida da Igreja~ doa fi,ia~. •o entan

to~deve ser considerado - 1a-se na Constituiçlo Sacrat diaciplina• 

lect• - como o instr~ento indiapena,vel para assegurar a ordem, quer 

na vida individual e aocial, quer na atividade mesma da Igreja". 

Aquele corpo de normas estabelece "o pleno reconhecimento da 

ordem moral .A. o reapoi to da genuina liberdade", para assegurar "a tu

tela dos direitoa pessoais de todos os m~os do povo de Deua, fi&is 

A pastores" • 1 

Em auma, o Santo Padre, na saudaçlo aoa ~. da Sagrada Rota 

Romana, fris~que tudo se faa, naquela codificaçlo, "em vista de uma 

redençlo maia profunda do honem da eaoravidlo do pecado • do MITO DE 

UMA LIBERDADE ENGANADORA" • 

• • • • • • • 
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MENSAGEM AOS JOVENS 

- O "NÃO" E O "SIM"-
f- Empenhado desde acadênú-

co nas lides apostólicas, profes
sor, sem interrupções, há quatro 
decênios, chefe de família nu
merosa, avalio, em sua pleni
tude, o alcance da mensagem de 
J~lo Paulo ll endereçada aos jo
vens na recentíssima visita à 
América Central (Discurso de 
3-3-1983, jJl. "b:_Ossçrvatore BQ: 
mano" , de 13 daquele mês e 
-ano). 

Significativa a lembrança de 
que as derradeiras palavras do 
Concílio Vaticano li foram diri
gidas aos moços. Para eles, espe
cialmente, - acentuaram os Pa
dres Conciliares - a Igreja aeaba
ra de acender wna luz; luz que 
ilunúnará o futuro. 

Os dois docwnentos, o con
ciliar e o pontifício, evidenciam 
a extrema sensibilidade da Igreja 
pelos problemas que perturbam 
e trawnatizam;. as novas gera
ções. 

A .M!W Ecclesja quet ilunú· 
nar-lhes os caminhos. Afinalii'O< 
eles, assevera o Santo Padre, "o 
fermento e a esperança da. comu
nidade humana e da Igreja". Dai 
o brado à consciência dos jovens. 

A nossa Mie e Mestra nlo os 
quer conformados, apáticos, sem 
personalidade. Nlo os quer per
didos - está na alocuçlo em 
pauta - no desregtamento se
xual, no alcoolismo, na droga ou 
em outros vícios que destróem a 
sua força. Nlo os quer insensí
veis à fraternidade, à justiça, à 
paz, à solidariedade". Nlo os 
quer~ entregues, mas resistentes, 
"u mosofias do egoísmo, do 
prazer, do desespero, do nada, 
do ódio e da viol6ncia", tal.QO
mo se exprime o Papa. Nlo os 
quer cegos e surdos à Boa Nova 
ou, como foi dito, "i ellência 
do Evanselho: o amor a Deus f o 
amor ao próximo". 

A vida interior, iluminada 
pela fé em Cristo, vence, sem ex
cetuar idades, a inércia, a indife
rença, o respeito humano. Quan· 
to aos jovens, pticuiarmente, 

.aptrft'J· u, iritt\lata-os para o 
( o, consta do discurso, 

~~-g?J 



"em favor do bem, em favor do 
inocente, do oprimido, do pobre 

. e de uma sociedade nWs justa"~ 
~"" ~)~ sem ódios, sem arbitra

riedades, sem esbulhos, sem 
usurpações, sem violências. 

, 

Jol'o Paulo ll faz, no pro· 
nunciamento, uma sintese pro
gramática, "encerrada num 
NÃO e num SIM". Ei-la: 

"NI'o ao egoísmo; 
Nfo à injustiça; 
Nfo ao prazer sem regras 

morais; 
Nfo ao desespero; 
Nfo ao ódio e à violência; 
Nfo aos caminhos sem 

Deus;, 
Nfo à irresponsabilidade e à 

mediocridade. 

Sim a Deus, a Jesus Cristo, à 
Igreja; 

Sim à fé e ao compromisso 
que ela encerra; r 

Sim ao respeito da dignida· I 
de, da liberdade e dos direitos 

1 

das pessoas; 
Sim ao esforço por elevar o 

homem e o levar a Deus; 
Sim à justiça, ao amor, à 

paz; 
Sim à solidariedade com to· 

dos, especialmente com os mais 
necessitados; 

Sim à esperança; 
Sim ao dever de construir 

uma sociedade melhor". 

~-luminosa plataforma deve 
ser .-difundida aos milhares nfo 

•· e especialmente, nos meios 
Universitários, mas em todas as 
igrejas do Brasil. Sem dúvida, 
será uma obra evansélica. Das 
mais urgentes e mais construti· 
vu. 

~~- Jl~--..,..-,--=~~--........,.,====-==---~~------~--~ 
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EDUCAR NO 

RESPEITO 

A DIGNIDADE DO HOMEM 
Autor dB tae Dignld«le1!_ 

~Humsne (Coltlçlo Eltrelfl 
do MBr, Rio de .lllnelro, 1965), 
BpresentMâ BO Stlgundo Con
grfiiiO lnternBCionBI d81 Con
grlliJBç6• MBriBMI, qw se rfNI/1-
zou em New Kirrk, Emdo1 Uni
dos, em ••to de 1959, li e reli, 
mtldlr.ndo-11, • orBçlo de Joio 
PBulo 11 _,, msmbfOI dB Junr. 
RegloMI do Ucio. Publicou-• 
L '0118rwtore ~,de 20 de 
fevereiro último. 

Stmliblliztnm-me 01julzos 
e tlfJCOfa~mentos de Sw S.ntl
diKie. 

A ,-giM é conciu; nlo ob1- · 
fllnte, r/c. e •twllaim& A bem 
dB vt~ITIIKie, um novo pronuncl•
,.,to pontiflclo, j •lturB dos 
tempos, em d.,._ do be,..,.r 
e ~ dtWnvolvimtJntD IOCIBI e 
tllpirltwl do homem. 

Proble,. 10mbr/os, qw • 
gentlfalinm, inquier.m, • popu
IBçlo do Ucio e lmp6flfn "drB
mldc. utplfiN" ,.r.10lucioM· 
lo1. O S.nto PBdre reJ»,.,u-os 
com olhBI'Ium/110«) e objetivo. 

A problemJtlc. Bnfllillldfl •· 
~ pr11$Bnte js pnJOCUfHç/Jtll brB
IileirBI. Tt~mbém nos llfligem o 
dessm,II(Jib: • Cflrlnci• dOI direi
tos fund•menfllil e • violincl•. 
T•mbém mergulht1m01, • olho1 
wnos, ,. lmorBiidBde 111m ptJitll 
e ,. dilsemiMçlo de dro,.,_ 

Em voz forte o flptllo do So
berBno Pontlfic. endeffJÇIIdo j 

no• cofJICilnci• e à comJ»tin
ci•s tnpt~cHICA VefB-•: 

"Mis 10bretudo urge o 
nforço ,.,.. el/mln..•def/nldWI· 
mente todB • form• de violin
cifl, ptn conter • W1f111 dtJ lmOnJ
/IdiKie, qUtJ 1t1 expímde em tflnflls 
for,. 1/ctJnc/o..,, com Bviden
hll dBf/01 de todos os glnero• 
,.,. • aúdB e ptn • dignid«Jfl 
dB ,_,.,. humBn& Pen10 no flll· 

gelo dtl dro,., qutJ c.lf• vltimt~~ 
IObrfltudo tlntre • jO'Iflnl gerB

ç6~ Q1Jt1 llo mflil IMxperien~ 
• .,.. • lnd,_: ouvi o grito 
8 10frlmt111to qUtJ Wlm de r.nr. 
t.mflla fwldfll no conJÇio por 
.,. dMtJa t»lflnJI!!t!.de ho_m~l-

' 



da. i necssslrlo redobrtlr todos I 
os flfforços psrtl debel11r estB ep/· 
demla, que nlo deixa de •m•r 
morte e luto". 

A SIJfiUir, num tópico único, 
o PBps nlo s6 ffJIJIÇB o ponto bl· 
si co psrtl Bn frente r e reso /ver 
squeles problemas, como sintetl
• as 11$fJirtJç6es fundamenteis d11 
peiiDII humaflll. Tem rtJzio o Su· 
011110r de Pedro: 

"i necssslrio fsvof'fiC8r uma 
tldUCIIÇio complete sobfll o ,.. 
peito pela vida e pela sua legfti· 
ma expsnslo, sobre a superBÇio 
dos egofsmos e sobre o reconhe
cimento diJ dignldllde lnelienlvel 
dos homens, sobre "sue voes~ 
pllfll csmlnhllrem juntos, com 
continuidede, mediente um en· 
contra convergente da inteligên· 
ela, dlls vontedes e dos'cortJÇÕes 
em direç6o eo fim que o Crltldor 
lhes est11belecsu: tomllr e terre 
heblt~vel por todos e digM de 
todos" (cf. ~ P..!!J.JL!21! 
~adiBI rt!l!Jl, 1983, n. 6). 

O apelo a f está. Nlo nos re
costemos I) no• indiferenÇB. 



A MISSÃO DA 

UNIVERSIDADE 

E A PROMOÇÃO HUMANA 
Reitqres, dirigentes de Fa

culdades, professores e universi
tários, todos, a urna, deveriam 
tomar consciência das palavr.as 
de Joio Paulo 11, proferidas a 
7 de março, em sua viagem à 
Amcirica Central. De minha par
te, foi o que fiz. E folgo em 
divulgar a mensagem. 

Deteve-se, o Sumo Pon
tífice, na indispensável missio 
da Universidade no mundo con
temporâneo. 

Le~brou, inicialmente: foi 
· na Europa que a Universidade 

nasceu no seio mesmo da Igre
ja. Nem é tudo. Deve-se-lhe 
a criação no continente ameri
cano. 

Por largo tempo, Igreja e 
Universidade viveram unidas. 
Conquanto não perdure a união, 
mesmo assim, frisa o Santo Pa
dre, existe entre ambas "uma 
real conaturalidade", por se 
consagrarem, cada uma à sua 
maneira, "á busca dá verdade, 
ao progresso do esp(rito, aos 
valores universais, à compreen
são e ao desenvolvimento do 
homem, à exploração dos misté
rios do Universo". 

Seu objetivo primeiro 
fora "cultivar as ciências sagra
das e profanas" e servir à so· 
ciedade à base do aprimoramen
to cultural do homem e das 

gerações. Punha-se, li bom recor
darmos, a serviço da pessoa hu
mana, dos seus direitos e suas 
liberdades. 

Verdadeiramente, a Uni
versidade reflete a cultura de 
cada povo, enraizada em suas 
tradições e valores, o que lhe 
deve servir de estrmulo ao 
estudo apaixonante dos proble
mas humanos. 

Esse esforço enquadra-se 
em sua vocaçlo humanista e en
contra o melhor verculo de 
realizaçlo nos seus meios espe
cíficos: "ensino, investigaçlo, in
formação e diálogo". 



Somente por um trabalhei 
de profundidade, !9-!!Púitg~ 
~,.!. ~.i!!!!e· consegui
remos libertar o homem do 
"jogo cruel dos interesses e das 
ideologias"', segundo advertincia 
textual do Santo Padre. 

Sublinhe-se: a presença 
universiúria é imperiosa no 
labor comum pela justiça social, 
a fim de que se evitem - no 
dizer do Pastor Supremo - "as 
violências destruidoras das lutas 
revolucionárias". 

Compreende-se que, ao 
focalizar a temática universiú
ria, reiterasse Sua Santidade o 
maior interesse pelo "diálllgo 
das culturas e promoção intelec
tual do homem". 
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DO TRABALHO 
Desde os bancos universitá

rios, dedico-me ao estudo da 
doutrina social da Igreja, acom- , 
panhando com interesse os pro
nunciamentos pontiffcios sobre 
o mundo do trabalho. E não me 
restrinjo às enclclicasespeclficas. 
A comprová-lo, ai está o meu livro · 

Doutrina Social LDJ.t:!!!E.. do ~
balho . .-

Há dias, li o disamo de 
João Paulo 11, pronunciado aos 
4 de janeiro último, quando se 
dirigiu aos integrantes da Associ
ação Católica dos Trabalhadores 
Italianos, reunidos no XVI Con
gresso Nacional. 

t denso de idéias e suma-

! 
mente construtivo o lema da 
Associação: "Como cristãos, no 
mundo do trabalho". Apenas os 
que vivem verdadeiramente a sua 
Fé poderiam eleger divisa de tal 
profundidade. O Soberano Pon
tífice valeu-se daquelas palavras 
norteadoras para oportuna adver
tência. Ei-la: "Devemos afinal 
considerar superada a infeliz 
contraposição, que algumas ideo
logias do século passado quiseram 
estabelecer entre a identidade 
operária e a identidade eclesial, 
entre o trabalho e a fé. Esta fu
nestra oposição tem muitas vezes 
produzido a humilhação do . ho-

mem, tentando extinguir nele 
uma luz que na realidade não 
pode ser supressa". 

Nada mais significativo do 
que o posicionamento consciente 
do cristão ao afirmar, dia a dia, 
sua identidade no contexto social 
em que atua: na famllia, na escola, 
no ambiente de trabalho, nas 
associações que o envolvem. A 
omissão, o respeito humano, não 
lhe abonam a dignidade. 

Para desfazer dúvidas, obser
vé-se que essa presença vigorosa 

no mundo do trabalho, que se 
traduz na revelação construtiva 
dos valores próprios do Cristia
nismo oferecem aos trabalhado
res c;istãos - como doutrina o 
Santo Padre - "novas motivaçõtl8 
para irem ao encalço de frutuosa 
solidariedade entre os homens 
do trabalho e a realização de 
autêntica justiça social, prescin
dindo de teorias que reduzem o 
homem a uma .&6 dimensão, a 
econômica e materialista (cf ,/;!!; 
borem exercens., 13)" . 
..----- ---
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AS ANÁLISES SOCIOLÓGICAS 
E A CONSCI~NCIA DOS LEIGOS 

Discursando em Polermo, 
João Paulo 11 dirigiu-se aos 
leigos. Suas palavras estão re
produzidas em "L 'Osservato
re Romano", de 28 de no
vembro de 1982 

Pequena a oração, grande 
a mensagem. 

Reclámou do laicato, co
mo condição implicita, 
"união" e "fiel sintonia" com 
os Pastores. Consciente de 
que a Fé sem obras é Fé mor
ta, segundo Santiago, exortou 
os leigos "a maior atividllde e 
responsabilidllde ·~ 

Na sequência das admo
estações oportunissilnaJ, mos
trou que, para 1encer as gra
ves dificuldades no contexto 
social que vivemos, é preciso 
"manter sempre uma consci· 
éncia honesta, justa, delicada, 
responsável'~ 

Só assim, e cada um no 
seu lugar, poderá o 'fiel tor
nar-se "promotor de justiça, 
de fraternidade, de generoso 
oltru fsmo ·~ 

A inserção do leigo na so
ciedade contemporânea exige, 
no juizo do Sumo Pontifice, 
"sólida formação espiritual" e 
"grande força moral ~ A pro
pósito, traz à lume a afirma
çiio do Concilio Vaticano 11: 
as associações devem ordenar
se "a eduÇtll' os homens na 
aquisição da maturidade cris
tã" ( .fresb,Yterorum ordine, 
6). 

OJmpre indagar, corrz ea
pírito co~trutivo: - estarão 
plenamente atentos a essa 
diretriz ..,_, os responsáveis 
pela assistência aos leigos nas 
diferentes áreas do aposto/a· 
do? 

Convenhamos em que 
Sua Santidllde insiste em pon· 
tos sistematicamente rejeita· 
dos pelos "apóstolos" do ex· 
clusiv ismo social. 

Vale a pena reproduzir 
estas expressões do Sucessor 
de Pedro: ·~s análises socio
lógicas são certamente inte
ressantes, úteis e também ne
cessárias para poder conhecer 

----------------~--~--------------------------------------------



a vbitu s~·~ Se,uHe 
o fll1ilo, co,.,incente. lúcido, 
evtmt,éllco: 'ala, é 10bretudo 
indiJpemllvel allll6llle da pró
pria comciência, que todos 
devem fazer diariamente dúm-

~d de si mesmos e da 
e em que vivem'~ 

EsfJ..se, tal an4li.se, na "[or
ça da oração'~ É o que {risll 
João Paulo /L 

E'm dua mensagens, de 
29 de junho e 23 de dezem
bro de 1982, endereçadas, 
respectivamente. às Con[erên
cúu Epilcopab de Nicar6gutl e 
El Salvador, o Papa repudiou 
a '1greja Popular': fiO memao 
tempo em que exaltllva e pTe
Jei'VflWl a mi.slilo modemdora 
da Igreja Católicfl e A.postóli
Ctl, fiel à Boa Nova. 

A. Igreja é una e Sua San-

, 

tidllde nílo a quer [ratulvdtz, 
por [orça de concepções po
lftic~ divisionisttu. Lembra 
que, no documento concluli
vo da 10 Conferencia Latino-
A.merictma de Puebltl, já se 
afirmava "pouco feliz" este 
nome de "Igreja Popular': 
Nada disso, porém, afasta o 
especial carinho da M,ater 
fcclesia, desde as sua ori-

' gens, pelos pequenos, pelos 
mmildes, pelos pobres. 

Que os apreSSildos ino
vadores, pouco atentos ou de 
costas voltadas à c4tedra de 
Pedro, meditem nestas ptMI-
vras candentes do Suce$10r 
dos Apóstolos: "Igreja Popu· 
lar': na sua acepção mais co-

' mum, viswel nos escritos de 
certa corrente teológict1, sig-

1 . nifica uma Igreja que nasce 
muito mais de supostos valo
res de um extrato de popula
ção que da livre iniciativa de 

. Deus. Significa uma Igreja 
que se esgota na automonill 
das chamadas "bases", sem 
refedncia aos legftimos pas
tom ou mestres. Ou pelo me
nos sobrepondo os direitos 
das primeiras (a bases) à au· 
torldode e aos carisma que a 
Fé faz perceber nos segundos 
(os mestres ou pastores).Sig
nigica já que fiO termo "po
vo" dtke [acUmente um con
teúdo 1I'IID'Ctlllllmte socioló
gico ou polftico - Igreja en-

1 

CJl11IQ(}Q ntiS orgarriztiÇÕel po-
tM- ~lares, mt.UCtldll por idf!Oio.: 

1 güu, posta fiO sewlço de 111/U 



reivindicações, de seus progra
nuu e grupos coruldemdos Ct? 

mo pertencentes ao 'Povo'~ 
É fácil perceber que o concei
to de "Igreja Popular" dificil
mente escapa à infiltraçl/o de 
conotações fortemente ideo
lógicos, l1ll linha de uma certa 
radicalização polftica, dJJ Al
ta de cltmes, dJJ aceitaçiio da j 
violência ptliYl a ~onsecução 
de determinlldos fins': 

O Soberano Pontffice 
,, não podia ser mais incisivo. O 

tópico seguinte diz tudo e eli
minll qualQuef eVasiva ou pre- J 

gação errônea, João Paulo 11 1 

considera e julga "a Igreja Po- f 
pular o oposto da Igreja presi
didJJ pelos legftimos Pastores, 
um grave desvio diJ vontade e 
do plano de salvação de Jesus 
Cristo. Além do mais, um 
princípio de rachadura e de 
ruptura daquela unidade que 
Cristo deixou como sinal ca
racterfstico da mesma Igre-
ja': I 

I 
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DIMENSAO ÉTICA DA TECNOLOGIA; 

DO DESENVOLVIMENTO E DA PAZ 
Eis um tema de noSJ;. 

predileçlo. Sob prismas diver· 
sos, focalizamo-lo em dois li· 
vros: Educaçlo Moral e Cí· 
vice - Estudo de Problemas 
Brasileiros (211 ed., Livraria Edi· 
tora Cátedra, Rio de Janeiro, 
1980), capftulo "Valor humano 
do desenvolvimento", e O Co
munismo - Crítica Doutrinária 
(S. ed., Ed. IBRASA, São Pau· 
lo, 1978), capftulo 11, ítem VIl, 
"Idolatria da técnica". 

Leva-nos a reexaminá·lo 
pronunciamento recent fssimo 
do Santo Padre. 

Encontraram-se· em Roma 
representantes da Europa Oci· 
dental, da América do Norte e 
do Japio, membros da Cómis· 
são Trilateral. Originários dos 
chamados pafses ricos, são 
homens sobre quem recaem pe
sadas responsabilidades no mun· 
do hodierno, em setores vários: 
poHtico, econômico, financeiro, 
sociológico. Nesta XIV Reu· 
nião, voltaram-se, os expoentes 
trilaterais, para os problemas 
da pesquisa tecnológica e da es
tratégia do desenvolvimento. 

Primeiramente o Santo Pa· 
dre fez sentir àqueles pr6ceres 
a necessidade de discernirem "a 
fronteira entre a tecnologia e a 
ética", fundamental à plena 
consciência do bem comum. 

Compreende-se que, da 
pauta dos debates, ressafssem 
temas atualfssimos, a saber: a 
paz entre os povos, fixada em 
termos de relações Este-Oeste, 
cooperação internacional e limi· 
taçio de armamentos. Ao anali· 
sá-los, o Vigário de Cristo deu 

relevo ao diálogo, pressuposta· 
mente, "sincero, sem fraude e 
sem a intenção de iludir a ou· 
tra parte". 

RÍiterando afirmações ex· 
pendidas na Assembléia das Na· 
ções Unidas, insistiu neste ponto 
essencial: "A paz é fruto do 
respeito pelos prlncfpios éticos". 
Em breve exposição, realçou 
"o dever de solidariedade hu· 
mana int•nacional", expresslo 
tomada a Paulo VI. Para o autor 
da Populorum Propellio, ~I ~· 
ver"diz respeito, em pr1me1ro 
lugar, aos mais favorecidos" 
(n. 44). 

.. 



De tudo, transcende o avi
so de que nenhum povo pode 
desenvolver-se a força do sacri
fício, miHria e opresslo dos 
outros povos. 

r 
Seria o caso de ilustrar · 

os comentários com os subsí· 
dios fornecidos por Ruy Bar· 
bosa em sua Conferência na .c 

Faculdade de Direito de Bue
nos Aires,. em 1916, quando 
lavrou sentença irrevogável: "Pôr . 
em dúvida,, hoje, a autoridade 
moral no direito das gentes é 
riscar de um traço vinte séculos 
do progresso cristão". (Londres, 
Jas. Truscott e Son Ltd., 1916, 
pág. 62). 

Infelizmente, a moral 
sof re impugnações. ~ mal enten
dida e amesquinhada. 

Verdade seja que a men
sagem de João Paulo 11 traduz· 
se numa retomada, oportunís· 
sima, da imorredoira encíclica 
de seu predecessor. 

A comprovar - a Únidade 
da doutrina social da Igreja. 
exprtlllo -da Justiça, inclusive 
em nível internacional, .-viu-se 
o ·Papa de outro documentO 
pontifício, a preciosa P1C1eD ID 
Terria de Joio XXIII, extrain
do-lhe este ensinamento: "A 
mesma lei moral que rege as 
rel~es entre os Indivíduos, de
ve também reger as relações 

· entre os Estados". E deve, igual· 
mente, disciplinar - aditou o 
atual Pontífice- as relações das 
empresas multinacionais. No to· 
cante a estas, reproduz o concei· 
to formulado na Laborem E:xer
cens, n. 17: As exigências éti
cas e morais "dizem respeito ao 
uso dos diversos fatores tecno
lógicos e se referem diretamente 
à produtividade e ao lucro das 
mesmas". Para dizer tudo, resu· 
miu o pensamento neste excer· 
to: ''Todas as atividades devem 
estar ao serviço da vida - da 
vida dos ind1víduos como das 
comunidades onde quer que se· 
encontrem, e nenhuma atividade 
deve violar as leis da vida, a 
geraçio da vida, a dignidade 
da vida, de um modo particu
lar da vida dos pobres". 

No tópico $Ubseqüente, de 
envolta com o anseio de asse
gurar aos países pobres o pró· 
prio desenvolvimento, reporta-se 
às condições que satisfaçam às 
necessidades essenciais dos povos 
das regiões desenvolvidas e capa· 
zes de proporcionar repartição 
mais justa das riquezas. 



O Soberano Pontífice nlo 
oculta a preocupaçlo com o des
nível, cada vez maior, entre 
ricos e pobres. No particular, 
nlo lhe escapou a crise energé
tica dos anos setenta, que sus
citou, no mundo, graves proble
mas sociais. E reclamou especial 
atençio para um dos principais 
temas, senlo o tema central, da 
Populorurn Progreaio: "O desen· 
volvimento integral da pessoa 
humana". 

Nada representa o desen
volvimento material, quando 
desprezada a escala dos valores 
cristios, consubstanciada, entre 
outros, na verdade, no amor, 
na solidariedade, na paz, na 
justiça e na honra. 

Melhores condiÇões de 
vida espiritual, cultural e social 
devem estar radicadas - é o 
núcleo do pensamento pontif i· 
cio - "na consciincia da dig· 
nidade humana". 

.. 
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