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Conclusões 

A- Os congregados marianos, renovando a inquebrantá
vel fidelidade ao Magistério Eclesiástico, tomem consciência de 
que os atentados à dignidade humana envolvem o desprezo aos 
direitos imprescritíveis de Deus, da Igreja, da família e refletem 
os esforços ou mesmo a tática própria do materialismo e do 
ateísmo, no sentido da descristianização geral. 

B - Convictos do dever apostólico, sua reação se traduza 
em trabalho amplo e profundo, "não somente de defesa, mas de 
conquista", segundo palavras de Pio xn, dirigidas aos apóstolos 
leigos, em outubro de 1959. Os dotados de conveniente formação 
e senso apostólico alertem os fiéis e mesmo os não católicos, 
contra aqueles atentados e suas repercussões, a todos esclare
cendo e instruindo a respeito da concepção cristã da pessoa e da 
vida. . 

/ 

C- Confiem-se, particularmente, aos diretores eclesiásti-
cos o trabalho inicial de orientação e seleção dos congregados 
postos na primeira linha da campanha. 

D - Oponham-se às formas absorventes e totalitàrias, 
que possibilitem ao Estado golpear ou extinguir a liberdade, 
entre outros, no setor religioso, familiar e educacional, com intei
ro sacrificio do desenvolvimento, aperfeiçoamento e elevação do 
ser humano. 

E - Aos governos, parlamentos e assembléias çulturais, 
deixem expresso, individual e coletivamente, com prudência, não 
cedendo, porém, a incompreensões e resistências, que a liberdade 
de ensino não se pode transformar numa investida contra a pes
soa humana, dentro de um sistema pedagógico, em que se pro
cure formar o homem ferindo-o na sua situação de criatura de 
Deus. 
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esposa e mãe, que dela exige as virtudes de coração e do espí
rito.2 O tema está vinculado à formação cristã das gerações que 
surgem. 

2Diz João XXIll: "Quanto às mulheres, seja-lhes facultado trabalhar em condições 
adequadas às suas necessidades e deveres de esposa e mãe." (Pacem in terris). 
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J- Para a difusão e penetração da mensagem evangélica e ensina
~ 

mentos pontifícios sobre a pessoa humana, para a crítica de conceitos erro-

neos, utilizem- se dos grandes instrumentos de opinião pública- imprensa, rã
-tt 

dio, televisão, cinema- pondo-os a serviço dos valores espirituais. lnsti-

tuam nas federações nacionais e locais, ou onde melhor convier, centros de 

informação e documentação. 

v. ,ftt/ Lf / 'jt{ 
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"conduzidos pelo espírito de Deus" (Cor. 5, 18), para o apri mo ramento das ins 
-r 

estruturas sociais, abreviando a construção de uma ordemmaisjus 
flr 

cristã, na qual "a pessoa humana seja reconhecida como seu funda-

menta , seu fim e seu sujeito" (Pio XII, Rádio-mensagem do Natal de 1946). 

G- Promovam • movimento esclarecedor em torno da chamada "r e -

volucão técnica 11
, para a qual, corno se propala falsamente, não existiria ou-

tro valor ou mesmo outra realidade senão a matéria . Sobre essa e sobrea téc
~ 

nica, proclamem o primado da pessoa humana e dos valores espirituais. 

H- Lutem, com os meios ao seu alcance, em prol da igualdad e r~ 
i~ 

cial. Apoiem medidas contrárias à discriminação e difundam, a propósito, a 

doutrina da Igreja, al icerçada na fraternidade, na igualdade, no amor. 

tifJ.II) 
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IX 

Dignidade pessoal~ mulher 

Não é esta a oportunidade para fixar a posição da mu lher no mu n 
~ 

do antigo, objeto de propriedade,~~ no Oriente, a fim de melhor distin 
'"it-

g~ir o que representou o advento do Cristianismo em prol de sua elevação e 

dignidade. O Divino Mestre pregou a igualdade substancia l entre homens e mu ..,._ 

1 heres, reconhecendo-] hes os mesmos di r e i tos e deveres fundamenta i s de ser hu... 
mano. As páginas evangélicas são riquíssi mas sobre o tema. Dizemos tudo, ou 

tudo resumimos, frisando que, historicamente, o Cristianismo alvoreceu no 

se io sac rossa nto de Maria Imaculada- o prefácio da Redenção, o primeiro o-

fertório da carne à união divina e restauradora da natureza humana. Que as 

mulheres tomem a Virgem Santíssima por modelo e supremo exemplo~ 

Também. não nos move o propósito de assinalar o que representou, 

para a conquista dos direitos civis da mulher, o Direito Romano, a partir do 

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

Cristianismo . 



DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

SUMARIO: I - _Q. C r i s ti an i smo e-ª- noção ~ ~

soa. 11- Liberdade~responsabilidade. 111 -~.!J._-

1 iação divina, fulcro _9s. doutrina cristã ~bre -ª
dignidade .QQ_~ humano. IV -Autêntico sentido~ 

fraternidade. V -jLrespeito à e_essoa humana, bill: 
damento .92- doutrina social católica. VI - Reação 

contra ~formas absorventes e totalitárias. Demo

cracia ~comunismo. VIl -_fi_ revolução técnica. 

VIII -Discriminação racial. IX- _!!_mulher~ _2Q.: 

ciedade. ~dignidade pessoal está vinculada ~ 

valor, santificação ~estabilidade do matrimônio...!:_ 

da família. X - Conclusões. 

Segundo Congresso Internacional das Congregações Marianas Aplicações 
dos documentos pontifícios com respeito à pessoa humana, especialmente em 
questões raciais, despersonalização, lugar da mulher na sociedade. Relator: 
Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, Presidente da Confederação Nacional 
das Congregações Marianas do Brasil. 
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-O Cristianismo e a noçao de pessoa 

Extraordinário o realce que o Cristianismo atribui à noção de 

pessoa. Diríamos melhor se aditássemos que esta noção não é apenas relevan ,.. 
te, mas básica, essencial, riquíssima em perspectivas. Conhecendo-a, alcan-

çaremos o verdadeiro sentido de nossas relações com o Criador, a perfeita si~

nificação de nossa vida, de nosso destino, a exata concepção do convívio so-

c ial. 

O homem, disse Pio XII, é sobretudo uma substância espiritual, 

uma pessoa, um sujeito de 1 ivre ação e omissão. Nis~o consiste a sua dignida
~ 

de e respectivo 1 imite (1). -Tanto basta, para a exata compreensao do famoso 

conceito de Santo Tomás: 11A pes soa eoque há de mais nobre e de mais 

to em toda a natureza•• (2). 

I I 

Liberdade e Responsabilidade 

perfei
~ 

Erram, suprimindo-a, os que pretendem, como os marxistas, subor..,. 
dinar a 1 iberdade ao determ·inismo e aos impactos de uma revolução industri-

al. Por que mascará-la, se a liqu·idam? Erram, deformando-a, os que lhe em.... 
prestam caráter absoluto, como os existencialistas. A 1 iberdade, a legítima 

1 iberdade, nã9 é um dom gratuito, inexpressivo, nem se traduz num ato jrre-

fl et ido, inconsciente. 

(1) Pio XI I, Mensagem QQ Natal de 1953. 
Segundo João XXIII, ••numa convivência humana bem constituída e eficien

te, é fundamental o princípio de que cada ser humano é pessoa, ou seja, natu
reza dotada de inteligência e vontade 1 ivre. Por e s sa razão, possui em sf 
mesmo direitos e deveres, que emanam direta e simultâneamente de sua própria 
natureza. São, por conseguinte, direitos e deveres universais, invioláveis 
e inal ienáveis•• (~ in terris ). 

(2) Santo Tomás de Aquino, Sum. Theol., I, 29, 3. __ _..;;_ 

,J'If· J2 
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Cumpre ao homem, para ser 1 ivre, disciplinar a própria vida, 

cônscio de sua responsabilidade. 

A auto-determinação, a responsabilidade pessoal, a inexistênc ia 

de choques entre a 1 iberdade e o dever, constituem nota básica da doutrina 

c r i stã. 

Recorde- se a transcendente observação de Fulton Sheen: 110 poder 

de fazer o mal não é o mesmo que o direito de fazê-lo 11 (1). Admitir o erro, 

ou o mal, não significa aprová-lo. Consta do magistério de Santo Tomás: ri
·~ 

É!:§_ 'f_nfideUwn EJE1i ...;.to~le;;..;r;...;a;.;..nd~t-'-. (2). 

Sem descer ao problema da graça e da 1 iberdade, que se prestaria 

a extenso comentário, reporto-me a esta sentença da Suma Teológica: de[ectus 

-\- g_ratiae causa P..rimaEJ.E_~ - a causa primeira de falência da graça pr~-

vém de nós mesmos (l - I I, 10-11). Justifica-se a referência de Maritain -a 

11 santa 1 i berdade da criatura, que a graça une a Deus" (3) . 

Cristo não impõe, não constrange . Deixa sempre aberta a possi-

bil idade de assentimento interior, de escolha e decisão , para que o homem rea 
** 

1 ize o seu destino. AÍ está, para os cristãos , a raiz mesma da 1 iberdade es-

piritual, a fonte autêntica de toda a 1 iberdade humana . 

Vejamos estes exemplos tão significativos, a refletir a mane ira 

por que Cristo fala ao coraçao do homem: 11Segui-me11
- diz Jesus aos apósto-

los, e se restringe a esta observação: '~quele que me segue não caminha nas 

trevas'' (Jo. VII I , 12). 11E vós, quereis abandonar-me? 11 
- indaga, em Cafar-

" d . .. 1 h . naum, aos tsctpu os esttantes. Acrescente-se a pergunta, a doce pergunta, 

do Salvador a Pedro: 11Tu me amas? 11 

E~as passagens evangélicas, como outras muitas, exprimem, ao 

vivo, a 1 iberdade da Fé, que o Redentor quis preservar . O amor a Deus, 

depreende-se da linguagem de Cristo, -é um ato pessoal, espontâneo, consc i .... 
ente. "Para encontrar Deus e preciso, antes do mais, ser 1 ivre11

, adverte o 

grande apóstolo norte -americano Tomas Merton, autor de The Living Bread. 

(1) Fulton Sheen, O Problema da Liberdade, trad., Rio, 1945, pág. 225 . 

(2) Santo Tomás de Aquino, ob. cit., 1-11, 112, 3, ad. 3 . 

(3) Jacques Maritain, Humanismo Integ ral, trad. de Afrânio Coutinho, pág. 
129 , 
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O Cristianismo, sabem-no todos, deu nova expressão às relações 

do homem com o Senhor Onipotente. A dureza da antiga Lei, o Salvador do mun-

jl do, Salvator mundi, preferiu a 1 iberdade, assegurando ao homem a definição, 

que se impõe e é inevitável, entre o bem e o mal, a graça e o pecado, o Céu 

e a terra. 

Somos responsáveis não apenas pelo mal que praticamos, mas por 

nossa omissão quanto ao bem: -11Aquele que ve o bem que pode fazer, e nao faz, 

peca'' (Tiago, 4, 17). 

111 

Filiação divina 

Deus é Pai, criou-nos à sua imagem e semelhança (Gn 1 ,26). Ni s
~~o-

4o se traduz a nossa grandeza original, a nossa dignidade. Afiliação divina 

e, em verdade, o fulcro da doutrina cristão sobre a dignidade do ser humano, 

sem distinção de raça, sexo ou condição social. 

Filhos, somos levados a uma atitude espontânea de amor a Deus, 

de humildade e confiança irrestrita no seu amparo e misericórdia. O evange-

lho registra como primeiro e maior mandamento: 11Amarás o Senhor teu Deus, de 

todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito11 (Mt, XX I I, 

39-40). Neste preceito, queremos dizer, em Deus, está o centro e o fim da 

caridade (1). 

O amor ao Pai Eterno nos impele a que façamos sua vontade, a e-

xemplo do Filho (Fiat voluntas tua), e cumpramos sua lei. - -
X 

(1) Paulo VI assim se expressa: ··~ belo notar como o Cristianismo, que 
proclama o primado de Deus sobre todas as coisas, afirma, por isso mesmo, no 
campo das relações materiais, o primado do homem11 (Alocução proferida aos 8 
de junho de 1964, na qual o Pastor Supremo-'- Soe-sé ~ focaliza os princípios XÁ. 
de uma economia c•istã, e, particularmente, a posição do dirigente cristão 
de empresa), Também nas relações econômicas, a mensagem cristã1 coloca em pr].
meiro lugar o homem. 11 Sim, ela exige -o ensinamento é de Paulo VI -a sup~
ração do egoísmo natural à economia, que se faz regra de si mesma 11

• 
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Só os que a examinam superficialmente, poderão negar seja a dou
~ 

trina do Verbo lncarnado a que melhor atende à natureza humana. Pregoeira 

da força moral dos homens, compreende-lhes as fraquezas, os erros, as quedas, 

enfim, os pecados ou ofensas~ Deus, possibilitando-lhes a restituição da )/ 

dignidade. 

A Igreja Católica Apostólica Romana, sancta mater Ecclesia~ pros-
- -w-

segue no seu plano de redenção cristã e respeito à liberdade. 

IV 

Autêntico sentido de fraternidade 

-A dignidade de filhos de Deus oferece-nos noçao mais precisa e 

mais humana do convivia social. Se todos somos filhos, somos iguais diante 

de Deus. Irmãos, unidos pelo espirito de fraternidade, devemos amar o nosso 

próximo como a nós mesmos. Leia-se S. João: ''AquelJ( que pretende amaraDeus X 
sem amar o próximo, é menti roso11 (1 Jo., IV, 20). 

Num mundo sem Deus, não há falar em fraternidade universal. 

Não foi sem motivo que Pio XII considerou 11erro de princípio 

confiar a paz ao materialismo moderno, corrüptor do homem nas suas raízes, 

sufocador da sua vida pessoal e espíritual 11 (Rádio-Mensagem do Natal de 1953). 

Exortou-nos o ~audoso Pontífice 1 ~ educar a nova geração nos 

sentimentos da verdadeira humanidade. Que seja sagrado para a humanidade t~

do o que tem visão humana: sagrada, a família; sagrados, todos os povos e to 
H> 

das as nações, como lhe é sagrado seu próprio povo e sua própria pátria. Que 

seu espírito se volte para Deus, Pai comum de todos, no qual a filosofia en-

contra sua norma sublime e sua mais alta significação11 (Alo~cação aos mem-

bras do Congresso Internacional de Filosofia, Roma, novembro de 1946). 

J'lf- ~s 
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-Respeito a pessoa humana 

No repúdio aos abusos do capitalismo, ou à prepotência do capi-

t al , na s ma ni festa ções em prol da inte rvenção do Es tado, ou na r eação contra 

a s ua hipertrofia, na defesa da propriedade particular com o em pe nho de asse ..., 
gurá-la possivelmente a todos,- a doutrina social católica, a tudo i s so, em-.. 
presta fundamento moral: o res peito à dignidade humana e sua pr eservação. A 

Igreja, fiel aó iDW divino Fundador e a si mesmo, "não ces sou, no curso dos 

séculos, de lembrar d inestimável valor da pessoa humana, a qual, me smo no 

mais humilde dos trabalhadores, é a i magem de Deus" (1). Deve-se impedir, 

disse Pio XI I, que o trabalhador, que é ou será pai de família, seja condena 
~ 

do a uma de pendência ou escravi zação econômica, inconciliável com os seus d4-

rei tos de pe s soa (Rádio-mensag em do Natal de 1942). 

Tais idéias atendem aos imperativos da democracia moderna, pois , 

como foi realçado no anteprojeto de Declaração dos Direitos e Deveres Inter-

nac ionais do Homem, "además de reconocer el cambio de condiciones de la vi-

da económica y social moderna, la concepción de la democracia se ha ampliado 

al reconocimiento del valor moral del ser humano individual, y a la conclu-

siÓn de que el hombre no puede alcanzar su verdadera personalidad moral bajo 

condiciones de desnu:trición, enfe~edad., malas viviendas, falta de higiene y 

otros ambientes af lictivos" (2), 

VI 

Reação contra as forma s totali t ária s do Es t a do 

A doutrina social ca t ólica so bre põe a pessoa à massa, o homem 

(1) Mon senhor J. B. Montini - Carta à Semana Social da ltál ia, em 14 de )( 
outubro de 1946. 

(2) In Sa lvador M. Dana Montaria, Justicia Social _y_ Reforma Constitucio
nal, Santa Fé , Argentina, 1948, pág. 71. 
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à multidão. Insurge-se contra as formas absorventes e totalitárias, que pos
tr 

sibil itam ao Estado golpear ou extingüir a 1 iberdade, entre outros, no setor 

religioso, familiar e educacional, com inteiro sacrifício do desenvolvimen-

to, melhoria e elevação da pessoa humana. 

Em matéria de educação, o abuso do poder tem origem na propala-

da e ilus6ria neutra! idade religiosa, com a qual, por caprichos anticristão~ 

se pretende arrancar da mente das novas gerações a idéia de Deus. No fundo, 

uma posição absurda e paradoxal, uma inversão, uma falsa neutra! idade, que 

-apenas exprimem a concepçao materialista da vida e da sociedade. Cômoda par 
H> 

cial idade, que se impõe à sorrelfa. AÍ está como e por que, às crianças e 

aos jovens, se proibe ouçam, no recinto das escolas, a palavra reveladora de 

Deus, que nos eleva e transforma. 

Tudo rigorosamente de acordo com a tese laicista, que pretende 

tolher às criaturas, na sociedade temporal, o mais leve contato com o Cria-

dor. 

Verdade irrefutável: o Estado existe para o homem, e não o ho-

mem para o Estado. O papel deste, ou melhor, o que cumpre, para assegurar o 

progresso coletivo e a paz, definida como 11 tranqUilo convívio na ordem11 (S. 

- 1 - • ) - - J( 1 . \....Q./ • d d Tomas,~ Teo og1ca -e por as e1sya autor1 a e a serviço do bem co- X 

mum, com justas 1 imitações à 1 iberdade, importa em dizer, atento aos valores XX 

essenciais do homem. 

Quanto a autoridade do Estado, assim se manifestou Pio XII: 11Sem 

dúvida, a democracia quer realizar o ideal da 1 iberdade, mas, ideal é somen-

te aquela 1 iberdade que se afasta de todo o desenfreamento; aquela 1 iberdade 

que une à consciência do pr6prio direito o respeito pela 1 iberdade, dignida-

de e direito dos outros, e é, ao mesmo tempo, cônscia da pr6pria responsabi-

1 idade em relação ao bem comum (Rádio-mensagem do Natal de 1953). O conceito 

está em plena harmonia com a pertinente observação de Pio XI relativa à ind~-

pendência absoluta, 11Coisa absurda para uma alma criada e resgatada por Deus 11 

(Enci c 1 i ca "Non abbiamo bisongno", 1931). 

Refere-se Berdiaeff ao 11 1ado sombrio e negativo 11 dos Estados so .._... 

cial istas, preocupados em intensificar o seu poder, e apresenta o Estado co-

munista como ''a forma extrema da despersonalização. Ele não conhece pessoas; 

X 

1'11· 5? 



conhece apenas numeros, unidades impessoais 11 (1). Nem outra coisa se poderia 

esperar de construção social modelada na concepção marxista. Justifica-se ~ 

• declaração de Pio XI, em termos candentes: 110 comunismo é, intrinsecamen 

te, perverso; não se pode admitir, em nenhum terreno, a colaboração com ele 

da parte de quem queira salvar a civilização cristã 11 . Compreende-se, por i-

gual, a advertência de Pio XII aos apóstolos leigos de todo o mundo: 11a lgre • 
ja de Cristo não cogita abandonar sem luta o terreno a seu inimigo declarado, 

o comunismo ateu. Este combate será perseguido até o fim, com as armas de 

Cristo11 (Discurso pronunciado no 2~ Congresso Mundial de Apostolado dos Lei-

gos - Roma, outubro de 1958) (2). 

VIl 

Idolatria da técnica 

A revolução científica e tecnológica - outro ponto a destacar 

no quadro da vida moderna. 

Para reflexões sobre o tema, não precisamos passar em revista 

as etapas da revolução técnica ou examinar sua correlação com o processo ci-

entífico e cultural. Fug·iríamos à rota prefixada, se nos voltássemos, seja 

ao exame de suas características - · operacional, de racional idade e uniformi-

zação, por exemplo, seja ã·s divisões e subdivisões que comporta, bastando fri 
-w 

sar a propalada e debatida distin·ção entre as técnicas materiais ou instru-

mentais, de um lado, e as sociais, de outro. 

Desejamos equacionar o problema em outro nfvel, 1 imitando-nos a 

aflorar aspectos de sua projeção ou incidência na pessoa humana: em sua vida, 

em seu comportamento e na visão do homem e do mundo . Unicamente sobessepris
~ 

ma, é que nos interessa descortinar aquela revolução ou o envolvente e com-

(1) N. Berdiaeff, D'Esclavag~ et de~ Liberté, pag. 262. 

(2) Como os .e--~ 11 predecessores11 e 11quantos têm a peito os valores reli
giosos11, Paulo VI não teve dúvidas em - 11condenar os sistemas ideológicos n~
gadores de Deus e opressores da Igreja, sistemas muitas vezes identificados 
com regimes econômicos, sociais e políticos, e entre eles, de 
cial, o comunismo ateu'' (Ecclesicun ~)-

maneira espe- ;( 
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plexo "gigantismo tecnológico" de nossos dias. Mesmo assim, dispensamo-nos 

de debater as colocações dos filósofos da técnica, Friedrich Dessauer (Filo-

sofia de la Têcnica, trad. it., Brescia, 1945), entre outros, desde os apre-

goadores da concepção mecânica do homem e da natureza, ou dos seus sociólo-

gos, tão atentos, modernamente, às repercussões coletivas da automatização, XY 
\ ().., sendo riquí ssima bibliografia especializada. 

Com o advento e progresso da civilização industrial, empenha-se 

o homem em subjugar a r erum natura, dominando-lhe as forças, desvendando-lhe 

os mistérios. Julga-se auto-suficiente e ousa, numa tentativa que e y~ ten- )( 

tação diabólica, desafiar o Criador, princípio, harmonia, fim de tudo o que 

existe. 

Conforme Gabriel Marcel, o perigo do culto ao progresso técnico 

e este: "tende a degenerar em egolatria , em adoração de si mesmo••; por ou -

tras palavras, ••encerra o homem na adoração do próprio poder criador•• (1). 

Deixa-o perdido no tecnologismo. 

Aí está o resultado a que chegam os que não admitem, cegos pela 

conquista ou aperfeiçoamento da ciência e da técnica, outro valor, ou mesmo 

outra real idade, senão a matéria. Sobre esta, proclame-se, sem desfalecimen 
-+t 

to, a primazia do espírito. ~o mesmo que dizer: a primazia da pessoa huma-

na. 

A técnica, no juízo dos especialistas, pode conduzir a uma vi

são isolada, redutiva. Pode levar ao ceticismo, ao ••vazio da alma••, ã j••opre~-

são do espírito••. O importante é evitar que ela anule a relação do homem 

com Deus, com seu irmão, essencial e irredutível na escala suprema dos seus 

valores, e o conduza apenas à condicionante relação sujeito-objeto, noutras 

palavras, ao vazio do binômio - ••Eu e isto••, a que se reportam os que se en-
A 

tregam à anál ise f-.sZ seus perigos ou malefícios. 

Q ~ ~ ~ ~ ~ ~ técnica sirva ao homem. Ajude-o, atenda às 

suas necessidades, assegure-lhe~ bem-estar. Não o hostilize, não o torne 

desumano, não despreze os seus valores. Não~ domine, não~ robotize, não~ 

(1) Gabriel Marcel, Technique et péché, cheval de Troie, I, pags. 82 e 
92. Com respeito ao tema: Roberto Jungk, Aposto no Homem, trad. de Guimarães 
Lobato e Antonieta Dias de Morais, Rio, 1978; Herman J. Meyer, La Tecnifica
ción del Mundo, trad. esp., Madri, 1966. 
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massifique. Não ~ esmague através de condicionamentos opostos à sua digni-

dade, i sua vida espiritual. Não~ prive do silêncio,~ reflexão, do reco-

lhimento, do contato com Deus, do encontro pessoal com seus irmãos. 

Seria inconcebível reagir contra a técnica. Todos somos benefi-

ciários dos seus resultados. Bem entendido, não há condená-la, per se, ou con 
-tt-

ceituá-la negativamente, emprestando-lhe valor absoluto, capaz de girar so-

bre si mesma e sobrepor-se aos valores do espírito, como pretende a tenocra-

cia materialista, ou, mais exatamente, a idolatria da técnica, que se traduz 

numa espécie de religião do progresso (1). 

VIII 

Discriminação racial 

Em o Novo Testamento e na conseqUente doutrina da Igreja, pre 
frt-

valece a igualdade racial, direito essencial do homem, corolário de verdades 

ou princípios fundamentais. Deus é 11Pai nosso••; de cada homem, sem exceção. 

Somos irmãos, pela natureza e pela graça. A prevalecer discriminações, -na o 

teria sentido a doutrina da comunhão dos santos, nem a do Corpo Místico de 

Cristo. Tenhamos em vista que há um só Deus, um só Batismo, uma só Fé, e o 

Reino dos Céus é para todos: 11 lde e ensinai a todas as nações•• . Não se esva 
-tt 

zie de conteúdo o preceito do amor ao próximo, e o próximo é sempre um ser 

humano. 

Cristo jamais estabeleceu restrições neste campo. E bem signifi 
t+-

cativa a parábola do bom samaritano . Advirta-se, por outro lado, nos termos 

das epístolas de São Paulo aos Romanos (10, 11): 11Todo o que n 1 Ele crênãose
-1'" 

rã confundido . Pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Se
~ 

nhor O é de todos, rico para todos os que O invocam• •. Aos Coríntios (12, 13) : 

(1) Na Pacem in Terris, João XXI I I desfaz dúvidas: 
••o progresso da ciência e as invenções da técnica evidenciam que rei -

~ 
na ordem maravilhosa nos seres vivos e nas forças da natureza, testemunhando 
a dignidade do homem, capaz de desvendar essa ordem e produzir os meios ade
quados para canalizar, em seu proveito, essas formas••. E adianta: 11o avanço 
da ciência e os inventos da técnica demonstram, antes de tudo, a infinita 
grandeza de Deus, criador do Universo e do homem••. 

r-~--~--~-~~------~--~---~~-----=jlfj- 'ft; 



11Todos nos fomos batizados num só Espírito para formar um só corpo, judeus 

ou gentios, escravos ou 1 i vres••. 

A Igreja, através da história, tem sido fiel a seu Fundador, ch~

mando os seus cidadãos, como escrevia Santo Agostinho na Cidade de Deus, ~ 

Jentre todas as gentes. As missões católicas atingem todos os povos e raças. 

A colonização feita por povos católicos procurou integrar os indígenas na sa 
i\ 

ciedade cristã, pela catequese. Veja-se, entre tantos, o exemplo do que o-

correu no Brasil e na América Espanhola . 

Outros fatos altamente expressivos: o numeroso clero indígena 

na Africa e a participação dos homens de raças as mais diversas na hierar-

quia eclesiástica. 

Eis, bem nítida, a posição da Igreja, que não disting'úe raça, 

nem cor, proclamando a igualdade dos homens diante de Deus. 

Ressoam, ainda, as palavras de Pio XI, em 1939, advertindo os 

nazistas de que- ••o sol de Deus reluz para todas as raças, sem discrimina-

çao, e que 1 sua Lei não conhece nem privilégios, nem exceção••. Igualmente, 

-de censura a destrinça racial, o incisivo pronunciamento de Pio XI I, em se-

tembro de 1958, falando aos membros do Congresso Internacional de Transfusão 

de Sangue. 

Respeitáveis figuras do mundo eclesiástico norte-americano têm 

- ~ v erguido a voz contra a segregaçao, ••outra forma de racismo_A -.ae falta grave r 

contra a virtude da fé••, no juízo do Padre José Costela. O Arcebispo de Nova 

Orleans, D. José Rummel, em Carta Pastoral, ·proclama anticristã a discrimina 
ttl 

ção racial e salienta que o problema envolve direitos humanos fundamentais, 

responsabilidades morais, assim como os alicerces da vida de)Z'fnocrática (l). ';/.. 

(1) in revista lnformations Cathóliques lnternationales, nc:> 84, 15 de no -
o _ ~·.o~ vembro del958, pág. 23. Tt 

\ ~·-- Nada mais ~i f~e t i vo do que as palavras do Arcebispo de Wash i ng-
ton, D. o• Boyle, proferidas no Concílio Ecumênico Vaticano li: 11Motivos de 
ordem teológica exigem condenação aberta da discriminação racial, que hoje 
constitui uma das mais deploráveis e repugnantes chagas da sociedade. A expe 
riência do Episcopado norte-americano revela que os esforços para garantif 
os direitos dos homens merecem inesperadas possibilidades de diálogo eficaz. 
Se o Concilio não der a devida atenção ao problema, mostrará uma insensibil i 
dade que será criticada duramente por milhÕes de pessoas•• (in Igreja emfocà"; 
3a. Semana de Nov. - nc:> 40, pág. 445). -
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nidade humana envolvem o desprezo aos direitos imprescritíveis de Deus, da 

Igreja, da família e traduzem os esforços ou mesmo uma tática própria do ma-

terial ismo e do ateísmo, no sentido da descristianização geral. 

B- Convictos do dever apostólico, sua reação se traduza num tra
ir 

balho amplo e profundo, 11 não somente de defesa, mas de conquista'', segundo 

palavras de Pio XII, dirigidas aos apóstolos leigos, em outubro de 1959. Os 

dotados de conveniente formação e senso apostólico alertem os congregados, 

os fiéis e mesmo os não católicos, contra aqueles atentados e suas repercus 
~ 

sões, a todos esclarecendo e instruindo a respeito da concepção cristã da 

pessoa e da vida. 

C- Confiem-se, particularmente, aos diretores eclesiásticos o 

trabalho inicial de orientação e seleção dos congregados postos na primeira 

1 inha desta campanha. 

O- Oponham-se às formas absorventes e totalitárias, que poss i .,. 
bil item ao Estado golpear ou extinguir a 1 iberdade, entre outros, no setor 

religioso, familiar e educacional, com inteiro sacrifíciododesenvolvimento, 

aperfeiçoamento e elevação do ser humano. 

E- Aos Governos, Parlamentos e assembléias culturais, deixem 

expresso, individual e coletivamente, com prudência, não cedendo, porém, a 

incompreensões e resistências, que a 1 i berdade de ensino não se pode t ransfor 
VI 

mar numa investida contra a pessoa humana, dentro de ._ sistema pedagógico, 

em que se procure formar o homem ferindo-o na sua situação de criatura de 

Deus. 

F Não se restrinjam, no campo social, ao exame e à crítica, 

que se impõem, das doutrinas errôneas e tendenciosas. Contribuam para a pra
* 

tica de ampla política, em que se possibilite e assegure a todos o desenvol-

vimento pessoal. Contribuam com iniciativas apropriadas e fecundas, capazes 

de abrigar os homens e as famílias da fome e da miséria. Contribuam, enfim, 

.... _ i/1 




