
UMA ORIENTAÇÃO
sentada como um bem social, 
sendo que da sua força e da sua 
coesão depende a força e coe-
são da sociedade. E depende a 
superação da crise demográfica, 
um drama inédito na História. As 
raízes desta crise estão na menta-
lidade individualista, no «cansaço 
moral» e na falta de confiança no 
futuro. Mas não se ignoram obstá-
culos muito concretos à natalida-
de, como a precariedade laboral e 
o difícil acesso à habitação.
O bem comum é definido como 
«o bem de todos e de cada um»; 
não se confunde, pois, com o bem 
do maior número, não permite, 
pois, que alguém (os mais pobres 
ou os que vivem no interior) seja 
deixado “para trás” diante da pros-
peridade geral.
O bem comum deve ser visto no 
plano nacional, europeu e uni-
versal. São, por isso, de rejeitar o 
chamado “nacionalismo de exclu-
são” e a hostilidade para com os 
estrangeiros. A unidade europeia é 
exaltada como projeto de paz e de 
solidariedade. As raízes cristãs da 
cultura europeia devem ser rea-
vivadas na sua autenticidade, não 
como instrumento de retórica para 
justificar a exclusão de pessoas de 
outros credos, numa lógica con-
trária ao amor evangélico.
Ao princípio do bem comum está 
associado o da solidariedade, tal 
como o do destino universal dos 
bens, com as suas implicações no 
âmbito da justiça na distribuição 
da riqueza. 
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sobre Portugal e a Europa à luz da 
doutrina social da Igreja (que pode 
ser consultada em www.conferen-
ciaepiscopal.pt) merece uma leitu-
ra atenta. Nela se procura encarar 
questões concretas da atualidade 
à luz dos princípios perenes dessa 
doutrina: o primado da pessoa, o 
bem comum, a solidariedade e a 
subsidiariedade.
Relembra esse documento que 
a pessoa, cada pessoa como ser 
único e irrepetível, é o princípio, 
o sujeito e o fim das instituições 
sociais. A partir desta convicção, 
devem ser encarados os direitos 
humanos, o primeiro dos quais é 
o direito à vida, pressuposto de 
todos os outros. Um direito que 
merece especial proteção quando 
o seu titular é mais vulnerável (e 
por isso, se rejeitam o aborto e a 
eutanásia). Um direito que é visto 
numa perspetiva muito ampla, que 
abrange todas as fases da existên-
cia humana e se estende ao acesso 
à alimentação e à saúde. Também 
é nesta perspetiva que o docu-
mento encara a violência domésti-
ca e os abusos de que são vítimas 
crianças, adolescentes e idosos.
O primado da pessoa deve tam-
bém reger o funcionamento da 
economia (a economia e o merca-
do devem servir a pessoa, e não o 
contrário). 
A pessoa realiza-se antes de mais 
no âmbito da família, que é apre-
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A solidariedade estende-se às 
gerações futuras e daí a relevância 
da ecologia e do “cuidado da casa 
comum”.
O princípio da subsidiariedade 
conduz à rejeição de uma con-
ceção do Estado monopolizador 
e omnipresente, mas também de 
uma conceção do “Estado míni-
mo”. Este princípio leva a respeitar 
e (sempre que necessário) apoiar 
a liberdade e responsabilidade das 
iniciativas das pessoas e comuni-
dades menores. Um princípio que 
não é respeitado quando se limita 
e condiciona a possibilidade de 
opção por escolas não estatais.
O apoio do Estado a instituições 
particulares de solidariedade social 
é também uma exigência desse 
princípio. A ação dessas institui-
ções deve ser movida pela «amoro-
sa dedicação pessoal», que nenhu-
ma instituição burocrática pode, 
por si, garantir. As dificuldades 
que entre nós hoje atravessam 
essas instituições não podem ser 
ignoradas.
Deste modo, esta carta pastoral 
fornece luzes que podem iluminar 
escolhas de católicos, mas também 
de outros cidadãos que se identifi-
quem total ou parcialmente com 
estes princípios. São um contribu-
to de orientação que não pretende 
substituir-se ao juízo prudencial 
e de consciência de cada um e 
que podem ajudar nas escolhas 
eleitorais, noutras formas de par-
ticipação política e nas opções da 
vida quotidiana.  •
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