
AMAR A PÁTRIA ALHEIA 
COMO A NOSSA 

ção a uma globalização que tende a 
uniformizar as culturas e a ignorar as 
tradições nacionais, também no que 
estas têm de mais valioso. Mas, mais 
do que isso, vem em evidência uma 
vontade de preservar egoisticamente 
um bem-estar que países mais ricos já 
alcançaram e se recusam a partilhar 
com os mais pobres.

O apelo a amar a pátria alheia 
como a nossa não significa desvalo-
rizar o amor patriótico. Para amar a 
pátria alheia como a nossa, é claro 
que devemos começar por amar a 
nossa pátria. A respeito do patrio-
tismo, e da tensão entre universa-
lismo e particularismo, afirmou São 
João Paulo II, num célebre discurso à 
assembleia das Nações Unidas, de 5 de 
outubro de 1995 (n.7):

«Esta tensão entre particular e uni-
versal pode, na verdade, considerar-se 
imanente ao ser humano. Por força 
da sua natureza comum, os homens 
são levados a sentir-se tal como são, 
membros de uma única grande família. 
Mas, pela historicidade concreta desta 
natureza, eles estão necessariamente 
ligados de um modo mais intenso a 
grupos humanos particulares, antes 

«Amar a pátria alheia como 
a nossa» - o apelo foi 
lançado por Chiara Lubich 

(há quem diga que pela primeira 
vez na história da humanidade) há 
sessenta anos, quando ainda perma-
neciam vivas as feridas da Segunda 
Guerra Mundial. A proposta é esten-
der a lei evangélica do amor recíproco, 
das relações entre pessoas às relações 
entre povos e nações. Uma proposta 
verdadeiramente inovadora, se pen-
sarmos que até então o amor pela 
pátria muitas vezes esteve associado à 
hostilidade para com os outros povos 
e nações, e dessa hostilidade nas-
ceram muitas das guerras que mar-
caram, desde sempre, a história das 
relações internacionais.

Esse apelo ganha hoje uma parti-
cular atualidade, quando parecem ter 
cada vez maior expressão, em vários 
países, forças que se inspiram num 
nacionalismo de exclusão, que instru-
mentalizam o sentimento de perten-
ça, próprio da comunidade nacional, 
para justificar a hostilidade para com 
estrangeiros, em especial migrantes.

Este fenómeno pode ser, em parte, 
explicado por uma tendência de rea-
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de mais a família, depois os vários 
grupos de pertença, até ao conjun-
to do respetivo grupo étnico-cultural, 
que não por acaso é designado com o 
termo “nação”, que evoca o “nascer”, 
enquanto associado ao termo “pátria” 
(“fatherland”) evoca a realidade da 
mesma família. A condição humana é, 
assim, colocada entre estes dois polos 
– a universalidade e a particularidade – 
em tensão vital entre eles. Uma tensão 
inevitável, mas singularmente fecunda, 
se vivida com sereno equilíbrio».

E, afirmou também São João Paulo 
II nesse discurso (n. 11): «o verdadeiro 
patriotismo nunca procura promover 
o bem da sua nação à custa das outras 
nações».

Amar a pátria alheia significa, 
então, na visão de Chiara Lubich, que 
o que cada povo tem de mais valioso 
(nos planos material e espiritual) e 
de único e específico não deve ser 
perdido, mas colocado ao serviço dos 
outros povos, numa comunhão de 
dons e num diálogo de culturas que a 
todos enriquece. É assim que a huma-
nidade pode aspirar a um futuro de 
paz, diferente daquilo que marcou a 
sua história no passado.  •

Pedro Vaz Patto

Pi
xa

ba
y


