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Percurso

Desencantamento 

do mundo

A Política na concepção clássica 

grega e cristã.

Economia

Politica

Encantamento da 

Política pela

DSI: A caridade.

Cidadania ativa 

e solidária: “P”

Política 

partidária: “p”



A concepção clássica grega era teleológica (tem uma finalidade), pois 

deveria promover a perfeição do cidadão, que se dá em uma cidade bem 

governada.

Gregos = A finalidade da Política era eminentemente ética.

Platão: A Polis deveria ser 

construída de acordo com o 

mundo das ideias (perfeito) e, por 

isso, o rei deveria ser filósofo ou 

o filósofo deveria ser rei.

Aristóteles: O cidadão é alguém que 

vive na e pela cidade (um animal 

político). 

Nela ele atinge a sua perfeição 

racional.
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Pensamento cristão

TOMÁS DE 

AQUINO
Perspectiva cristã da ordem = Um conjunto de relações 

instituídos pela razão humana, para atingir as coisas de que 

necessita para viver e viver bem (bem comum).

Ciência autônoma = Segue um método que lhe é próprio, mas ao 

mesmo tempo ela é profundamente conexa com a Filosofia 

(porque diz razão à natureza da razão como tal) e com a Ética 

(enquanto ciência unitária do agir humano).

Ciência arquitetônica = Nào é especulativa, mas prática, 

enquanto deve orientar o agir humano na sociedade. 

Pessoa: um ser social = pertence a uma cidade e somente 

vivendo junto pode atingir a sua perfeição. Existe uma 

necessidade da sociedade política para que o homem possa atingir 

a perfeição.



MODERNIDADE

O DESENCANTAMENTO DO MUNDO

Histórico: Começou em 1453, com

a queda de Constantinopla.

Filosófico: Início a partir do século XVII,

com René Descartes (1596-1650), e o

seu término no final do século XVIII,

com Immanuel Kant (1724-1740).

Guilherme de Ockhan: 

Fim dos “universais” 

(1285-1350).



7

• A questão do conhecimento:

➢Antiguidade clássica (Gregos) = Conhecer para atingir a eudaimonia
(felicidade).

➢Idade Antiga = Conhecer para contemplar (Fé e Inteligência = intus+legere
= Padres da Igreja).

➢Idade Média = Conhecer para distinguir (Fé e Razão – Santo Tomás).

➢Com a Modernidade, surge um novo paradigma: “Conhecer para 
transformar”, a ciência experimental: 

Francis Bacon, 1626 = A natureza deve ser domada, submetida e obrigada a 
servir, escravizada, reprimida com força, torturada até lhes arrancar seus 
segredos. O ideal da ciência é transformar a realidade. “Saber é poder” (Fé 
ou Ciência).



• Isso vai construindo um novo conceito de razão como sendo 
“instrumental”, isto é, precisa-se descobrir as leis da natureza, para 
dominá-las.

• O nascimento das Ciências experimentais provoca uma cisão entre 
o que é (realidade) e o que deve ser (ideal). 

• Dentro desse contexto, a Ética perde a sua força vinculante, como 
tinha na antiguidade clássica e medieval, e é relegada ao nível do 
privado.

• Max Weber (1864-1920) = A Modernidade trouxe um processo de 
racionalização, que provocou um “desencantamento” do mundo.

8



DESENCANTAMENTO:

❑ O sujeito moderno passou a se despir de costumes e crenças 

baseados em tradições herdadas ou aprendidas que se apoiavam 

nos pilares fixos das religiões ou da magia. 

➢ Isto repercutiu na concepção ética do protestantismo calvinista 

(Max Weber: A ética protestante e o espírito do capitalismo).

❑ Explicações e questionamentos, baseados na utilização da razão 

instrumental, quebraram noções preconcebidas e ancoradas no 

núcleo religioso tradicional (nascimento da “teologia liberal”).



• Economia: Se afasta da ética e converte aquilo que eram considerados 

vícios (a busca do lucro, o egoísmo como motivação econômica etc) em 

motores do crescimento (Adam Smith, A riqueza das nações, 1776).

➢ Nascimento do liberalismo econômico. Princípio da liberdade absoluta 

no campo econômico, que se tornou um dogma na lógica econômica.

• Política: A pessoa deixa de ser compreendida como essencialmente 

sociável, pois a dimensão social seria algo “acrescentado” à ela (John 

Locke: Dois Tratados sobre o Governo civil, 1689).

➢ Nascimento do Estado liberal, que deve garantir a propriedade privada. 

➢ Aparece a máxima de que “os fins justificam os meios”.



Dois elementos da Política desencantada:

➢Razão de Estado = Cardeal Richelieu (1624-1642). Político frio e calculista 
que buscava o bem do Estado e seu crescimento, por todos os meios.

➢Realpolitik = Otto Von Bismarck (1815-1898):

▪O que importa na política não são os ideais, mas sim o interesse concreto, que 
deve ser conseguido de qualquer jeito.

▪Não quis saber dos ideais democráticos e do avanço da revolução industrial, 
mas buscou consolidar o seu poder.

▪ Eliminou de imediato e sem piedade qualquer possível rival, perseguiu com 
ódio irreconciliável os adversários políticos e, quando necessário para 
conseguir seus interesses, derrubava os aliados.



DESENCANTAMENTO DO MUNDO:

❑ O particularismo e o individualismo dissolveram a consciência da 

totalidade (cada um para si).

❑ A ascensão da ideologia consumista (Ser versus Ter). 

❑ A Ética perdeu o seu fundamento e o Estado de Direito se tornou um mero 

jogo de interesses de poderes.

❑ A Política se tornou um palco do “vale tudo”, lugar de interesses pessoais, 

grupos e partidos. O poder deve ser conseguido e mantido a qualquer 

preço.

❑ A fé vai para a esfera privada, sem nenhuma relação com a vida.



“A política é uma maneira exigente, se
bem que não seja a única, de se viver o
compromisso cristão a serviço dos
outros”(Octogesima Adveniens n. 46).
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• “A política é uma mediação privilegiada da caridade” (CNBB, Igreja:

comunhão e missão, CNBB, Doc. 40, n. 211).

• “Levados pela caridade, os cristãos são também impulsionados pelo Espírito

a participar da vida política, para que a própria organização da sociedade

seja cada vez mais impregnada de valores evangélicos” (CNBB, Diretrizes

Gerais da Ação Evangelizadora na Igreja no Brasil 2003-2006, doc. 71, n.

42).

• “A caridade deve animar a existência inteira dos fieis leigos e,

consequentemente, também a sua atividade política vivida como ‘caridade

social’ (Bento XVI, Deus caritas est, n. 29).

• “A Política, tão denegrida, é uma sublime vocação, é um das formas mais

preciosas da caridade, porque busca o bem comum” (Francisco, Evangelii

Gaudium, 205)
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•“O divórcio entre a fé 
professada e a vida 
cotidiana deve ser 
enumerado entre os 
erros mais graves de 
nosso tempo”
(Vaticano II, Gaudium 
et Spes, n. 43).



“Já não se pode afirmar 

que a Religião deve 

limitar-se ao âmbito 

privado e serve apenas 

para preparar as almas 

para o céu” (Francisco, 

Evangelii Gaudium n. 

182).
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“Uma fé autêntica, que 
nunca é cômoda nem 
individualista, comporta 
sempre um profundo desejo 
de mudar o mundo, 
transmitir valores, deixar a 
terra um pouco melhor 
depois da nossa passagem 
por ela” (Francisco, 
Evangelii Gaudium n. 183). 



“Ninguém pode nos exigir que 
releguemos a Religião para a 
intimidade secreta das pessoas, 

sem qualquer influência na vida social 
e nacional, sem nos preocuparmos 
com a saúde das instituições da 
sociedade civil, 

sem nos pronunciar sobre os 
acontecimentos que interessam aos 
cidadãos” (Francisco, Evangelii 
Gaudium, n. 183).
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“A fé, sem obras, é morta” (Tg 2,17).

Existe entre elas uma área de intersecção.

FÉ POLÍTICA



As dimensões da Religião e do Político.



Doutrina 

Social da 

Igreja

Evidencia a necessidade de uma 

participação ativa e consciente dos cristãos 

leigos e leigas na vida da sociedade, sendo 

esse um de seus princípios permanentes

GOVERNO 

DEMOCRÁTICO

Não somente porque foi legitimamente eleito,

mas também enquanto envolve todos os

sujeitos da sociedade civil em seus diversos

níveis,

de modo que todos sejam informados, ouvidos

e envolvidos no que refere ao bem comum,

em um processo de democracia participativa.



• Um traço marcante da cultura política 
brasileira: “Sebastianismo político” = 
o mito do salvador da pátria.

• O povo está sempre assistindo aos 
fatos políticos, ao invés de participar 
deles diretamente. 

• Neste quadro o povo está 
representado no carrero, que aparece 
ao lado do que está acontecendo, 
atônito, sem ter nenhuma 
participação. 

• A pintura sugere que alguns 
iluminados sabem o que é bom e o 
realizam “para” o povo, mas não 
“com” o povo. 

Independência do Brasil – Quadro 

de Pedro Américo



Discernimento

das comunidades 

neste processo de 

participação:

Comunhão com seus 

Pastores.

Diálogo com outros 

irmãos cristãos e 

com todas as pessoas 

de boa vontade.

À luz do 

Espirito  

Santo
E em

A fim de se tomarem as opções e os compromissos que 

convém tomar, para realizar as transformações sociais, 

políticas e econômicas que se apresentam como necessárias e 

urgentes, em não poucos casos (Octogesima Adveniens, n. 4).



FORMAS DE PARTICIPAR:

Política com “P” maiúsculo:

“Todos os cristãos tenham consciência

da sua vocação especial e própria na

comunidade política;

por ela são obrigados a dar exemplo de

sentido de responsabilidade e

dedicação pelo bem comum” (GS 75).

Política com “p” minúsculo:

“Os que são ou podem tornar-se 

aptos para exercer a difícil e muito 

nobre arte da política, preparem-se 

para ela; 

e procurem exercê-la sem pensar no 

interesse próprio ou em vantagens 

materiais” (GS 75).
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Política com “P” = CIDADANIA ATIVA E SOLIDÁRIA

Natural

Jurídica

Ético-teológica

Lugar de 

nascimento

Direitos e 

Deveres

“A partir do mistério da 

Encarnação, participar 

de tudo que torna o 

mundo mais humano e 

nos humaniza” 

(Doc 105, n. 163).

Esta é a perspectiva 

que está na base das 

relações entre Fé e 

Política.



CRISTÃOS LEIGOS E LEIGAS





•A Família, areópago primordial.

•O mundo da política.

•O mundo das políticas públicas (Conselhos).

•O mundo do trabalho.

•O mundo da cultura e da educação.

•O mundo das comunicações.

•O cuidado com nossa Casa Comum.

Onde ser “sal da terra e luz do mundo”? 
(Doc. 105, n. 255-273)



• O testemunho, a começar pela família.

• A ética e a competência na profissão.

• O anúncio querigmático, nos encontros pessoais e ambientes de 
trabalho.

• Os serviços, pastorais, ministérios, através dos quais a Igreja se 
faz presente e atuante no mundo.

• A inserção na vida social, através das pastorais sociais.

• Os meios de organização e atuação na vida cultural e política.

Como ser “sal da terra e luz do mundo”? (Doc. 105, 
n. 244)



Meio-cidadão: Sabe que tem 

direitos e espera que alguém o 

defenda.

Cidadão ativo: Sabe 

de seus direitos e luta 

por eles Cidadão ativo e 

solidário, isto é, luta não 

só pelos seus direitos, 

mas pelo de todos, 

sobretudo dos excluídos 

da sociedade.

SER UM CIDADÃO ATIVO E SOLIDÁRIO



Jacques Maritain recebeu de Paulo VI em 08/12/1965 a Constituição Pastoral Gaudium et

Spes sobre a Igreja no mundo de hoje (GS), representando todos os cristãos leigos e leigas.

Cristo somente estará presente 

no mundo se nós estivermos 

(Jacques Maritain).

Política com “p” = A importância dos cristãos leigos exercendo cargos eletivos.



Não basta somente ser uma pessoa de fé: 

Deve ser alguém que viva as virtudes sociais.

“Tenham também em muito apreço a competência profissional, o sentido de família e o 

sentido cívico e as virtudes próprias da convivência social, como a honradez, o espírito 

de justiça, a sinceridade, a amabilidade, a fortaleza de ânimo, sem as quais também não se 

pode dar uma vida cristã autêntica (Apostolicam Actuositatem, n. 4). 

“Procurem exercê-la [a Política] sem pensar no interesse próprio ou em vantagens 

materiais. Procedam com integridade e prudência contra a injustiça e a opressão, contra o 

domínio arbitrário de uma pessoa ou de um partido e contra a intolerância. E dediquem-se 

com sinceridade e equidade, e mais ainda com caridade e fortaleza políticas, ao bem de 

todos” (Gaudium et Spes n. 75).



Presença profética na atividade política  (Christifideles Laici n. 42)

(Doc. de João Paulo II sobre os cristãos leigos)

✓ Viver em espírito de serviço;

✓Abandonar as tentações, tais como: o recurso à deslealdade e à 
mentira; o desperdício do dinheiro público; o uso de meios equívocos 
ou ilícitos para a tudo custo conquistar, conservar e aumentar o poder;

✓Testemunhar os valores humanos e evangélicos: a liberdade e a justiça; 
a solidariedade; o estilo simples de vida; o amor preferencial pelos 
pobres;

✓ Colaborar com todos aqueles que procuram a verdadeira paz;

✓ Recusar formas inaceitáveis de violência, promover comportamentos 
de diálogo e de paz.



PRESENÇA PROFÉTICA NO MUNDO DA POLÍTICA

Ela não permite ao político entrar nas regras do jogo ou de

se submeter sumariamente ao seu Partido, pois “deve-se

obedecer primeiro a Deus, depois aos homens” (At 5,29).



• Uma “maçã boa” não vai mudar 

um “barril de maçãs podres”. 

• No entanto, a presença profética no 

mundo da Política é importante, 

pois ela incomoda. 

• Todo incômodo, como testemunho 

de fé e de utopia, é positivo. 

• Deus disse ao profeta Ezequiel: 

“Mesmo que não te ouçam, 

saberão que por ali passou um 

profeta” (Ez 2,5).



“Os cristãos são excelentes 

enfermeiros, mas péssimos médicos.

São ótimos para acudir as 

consequências, mas nem tanto para 

sanar as causas dos males sociais”.

(José Maria Mardones. Fe y Política. El 

compromisso político de los cristianos en tiempos 

de desencanto. Santander: Editorial Sal Terrae, 

1993, p. 65).

Política = Realizar a macro caridade, a partir dos pobres.
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