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A Dimensllo Social sem Perspectivas 
Espirituais 
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Pode a Igreja, sem fugir à missão apostólica, condenar 
"as raízes materialistas do capitalismo" ou "o ateísmo prático da 
civilização burguesa"; pode iFW, em teimõs candentes e nos 
diversos planos,"' "onipotêncil econômica", Jos desacertos e 
injustiças do capitalismo no século passado e no atual; pode de~ 
nunciar - são palavras de João Paulo ll - "a situação do h~ 
mem contemporâneo, como estando longe das exigências obje~ 
tivas da ordem moral, longe das exigências da justiça, e, ainda 
mais, do amor social" (Redemptor Hominis); pode realçar os 
contrastes entre as nações desenvolvidas e subdesenvolvidas; 
pode reclamar "o estabelecimento de maior cooperação interna~ 
cional no campo econômico" (Gaudium Spes); pode profligar a 
guerra, o colonialismo, o racismo, bem assim as estruturas que 
se antepõem aos direitos do homem; pode fixar amplas diretivas 
através de sua doutrina social, consubstanciada "em enunciações 
pootificias, conciliares e sinodais", entre outras, na Rerum 
Nuvarum, de Leão Xlli; na Quadragesimo Anno, d fio jt[; 

~ nas radiomensagens sociais, de Pio XII; na Ma ter et Magistra e 
Aa Pacem in Terris, de João XXlll; na Ecc/esiam Suam e na 
Populorum Progressio, de Paulo VI; na Redemptor Hominis e 
nos discursos de João Paulo ll; nos documentos do ll Concilio 
Ecumênico do Vaticano: Dignitatis Humanae e Gaudium Spes; 
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na De justitia in mundo, do Sínodo Episcopal de 1971 - na~ ~~''',..;d;, 
~ a?~olutamente ~ satisip. o grupo~· =J=::=:::~~==:-:::~:?=:=7\""iwvfY' <.:,.p' r""~ • .,. 9 

O que lhe importa é que a Igreja se desprenda do passado, 
repudie erros acumulados de estreito e fanático obscurantismo; 
vença preconceitos; desfaça "alianças comprometedoras"; seja 
oportunista, transigente; esqueça a promessa de Cristo e se 
transmude no rochedo submerso, despojand~se do patrimônio 
sagrado que o Filho único lhe confiou. Para dizer tudo, não con
dene o materialismo, compreenda-o, faça-lhe carícias e conces-

sões, incline~se para o seu lado, apóie suas teses. Eis a estranha, 
a escandalosa receita, "para que não se aprofunde o abismo entre 
a Igreja e o m~do moderno". 

Afinal, a hora é de transigências e concessões! Que a 
Esposa do Verbo- ressoa o apelo- não dê ouvidos aos "cata
dores de heresias", não aprofunde divergências. Abandone, 
decididamente, o sobrenatural; repudie os Sacramentos; dessa
cralize-se; rejeite as verdades eternas; altere a concepção cristã 
da vida e do mundo; consinta, afinal - suprema blasfêmia - na 
eliminação de Deus. 



Tranqüilizem-se os católicos; não se pretende fechar ou 
extinguir a Igreja. Esta deixaria de refletir a imagem do Povo de 
Deus, de ser a instituição religiosa destinada a prolongar a obra 
redentora de Cristo, de ter por missilo própria ''transmitir 
palavras de vida, comunicar vida divina à humanidade", segundo 
as expressões de Roger Haubert (Introdução Geral - Nova 
História da Igreja - 1966, pág. 8). O que se pretende é ar
rancá-la de suas origens divinas; é abolir o seu plano espiritual 
de conversão e salvação das almas, idéia utópica, cuja su
premacia não se justifica; é circunscrevê-la a uma dimensão 
social, sem perspectivas espirituais, voltada, por inteiro, para o 
desenvolvimento material, para as Tealidades terrestres. 

Uma coisa é certa: da Igreja, Igreja, nada restaria. 

Afinal de contas, pode-se e deve-se lu~, e l~tar, cons
cientemente, corajosamente, po~ ~ ord~ s~tel~ maiS h~ 
e mais cristã, na defesa, que se 1mpoe, dos opnnudos pela nuse-
ria e pelas injustiças sociais", sem que.~ja mister~ a Igre
ja, corpo de Cristo e templo do Espmto Santo, ou trarr a sua 
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mensagem. 
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em ~~~e da J~sti~ e a-o Amor, contra o egoÍsmo, ã explorãção: 
a rmserm, o aruqutlamento da pessoa humana. 
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