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INTRODUÇÃO

Objetivo Geral

Estimular a participação em 

Políticas Públicas, à luz da 

Palavra de Deus e da Doutrina 

Social da Igreja para fortalecer a 

cidadania e o bem comum, sinais 

de fraternidade.



INTRODUÇÃO

Objetivos Específicos

- Conhecer como são formuladas e 

aplicadas as Políticas Públicas.

- Exigir ética na formulação e na 

concretização das Políticas Públicas.

- Despertar a consciência e incentivar a 

participação na construção de Políticas 

Públicas.

- Propor Políticas Públicas que assegurem 

os direitos sociais aos mais frágeis e 

vulneráveis. 



INTRODUÇÃO

- Trabalhar para que as Políticas Públicas 

eficazes de governo se consolidem como 

políticas de Estado.

- Promover a formação políticas dos 

membros de nossa Igreja, especialmente 

dos jovens, em vista do exercício da 

cidadania. 

- Suscitar cristãos católicos 

comprometidos na política.



VER

Conhecer a 
realidade



VER

Políticas Públicas são ações e 

programas que são 

desenvolvidos pelo Estado para 

garantir e colocar em prática 

direitos que são previstos na 

Constituição Federal e em 

outras leis. 



VER

- Política: termo amplo 

decisões na busca do bem comum

- Políticas Públicas: conceito recente e 
evolve diferentes ramos (ciências sociais, 
políticas, administração pública...)



VER

Herança colonial: patrimonialismo, 
burocratismo e desigualdades

1. Poder Público

República Federativa 
Presidencialista

União, Distrito Federal, 26 
estados e 5.570 municípios



VER

LEGISLATIVO
Congresso Nacional  
(594 congressistas), 
27 assembleias 
legislativas e 5.570 
câmaras municipais

- 2016: 0,5% PIB / 173 
mil funcionários 

1. Poder Público

EXECUTIVO
Emprega 7,9 milhões de 

pessoas 

JUDICIÁRIO
Quase 16 mil unidades 
judiciais 

452 mil pessoas

1,4% do PIB



VER
2. Tipos de Políticas Públicas

Políticas 
Públicas 
Sociais Políticas Públicas 

Macroeconômicas

Políticas 
Públicas 

Administrativas Políticas Públicas 
específicas ou 

setoriais



VER

Políticas de 

Estado: 

amparadas 

pela 

Constituição

3. Políticas de Governo e Políticas de Estado

Políticas de 

Governo: 

específicas de 

cada 

governante

Políticas Públicas em 2014: 25% do PIB



VER

a) Regular a 
concorrência e 
atender setores 
marginalizados

4. Razões das Políticas Públicas e o 
Sistema Econômico 

b) Reparar iniquidades 
econômicas e oferecer 
bens e serviços para 
atender necessidades 
humanas.



VER

Condições econômicas, políticas, sociais, 
culturais, legislativas e judiciárias. 

1) Orçamentos

2) Financiamento (2 salários → 48% / + 30 
salários → 26%)

3) Aplicação dos recursos

5. Condicionantes nas Políticas Públicas 



VER

- Elaboração das PP envolve negociação de 
pessoas, organizações e instituições em 
diferentes âmbitos e etapas:

1) Identificação do Problema

2) Formulação da PP

3) Tomada de decisões

4) Aplicação da ação ou implementação

5) Avaliação dos resultados

6. Ciclos das Políticas Públicas 



VER

Democracia Participativa 

- Diferentes atores: indivíduos, grupos, 
movimentos sociais, partidos políticos, 
instituições religiosas, organizações 
públicas e privadas.

- Sociedade Civil (Terceiro Setor): 
complementar a ação do Estado e do 
Mercado

7. O papel dos atores sociais 
nas Políticas Públicas 



VER

Mecanismos de participação

a) Audiências públicas: espaço de diálogo

b) Conselhos Gestores ou de Direitos

c) Conferências: debate

d) Fóruns e reuniões

e) Organizações da sociedade civil e 
movimentos sociais (Terceiro Setor)

8. Participação e Políticas Públicas



VER
9. Protagonismo dos jovens na elaboração 

de Políticas Públicas

10. Colaboração dos Movimentos Sociais 
na elaboração de Políticas Públicas

11. As Políticas Públicas e a família

- 2019: 25 anos da CF “A família como vai?”

- Não há Política Familiar, mas PP que 
afetam a família: política familiar à 
brasileira.



JULGAR

Discernir



JULGAR

SAGRADA 
ESCRITURA

DOUTRINA 
SOCIAL DA 

IGREJA

SANTOS 
PADRES



JULGAR
Antigo Testamento

PENTATEUCO
Legislação 
solidária

PROFETAS
Consciência 

crítica

SABEDORIA
Educar para a 

Justiça

Is 1,10-27: Direito (mishpat) e 
Justiça (sedáqâ)



JULGAR

Jesus conviveu com a questão do Estado
 

Império Romano: tributos / repressão 

Novo Testamento

Mostrou o Reino de Deus entre nós

Interesse pela realidade humana: sinais 
dos tempos



JULGAR
Novo Testamento

Ação de Jesus inspira Políticas Públicas

- Combate a fome

- Acolhe crianças

- Cura doentes

- Respeita as mulheres

- Defende trabalhadores

Compaixão diante dos sofredores



JULGAR
Os Padres da Igreja

São João Crisóstomo (séc IV): relação 

entre liturgia e caridade

Sto. Agostinho, Sto. Irieneu, Sto. Ambrósio: 

papel do Estado



JULGAR
Contribuição da 

Doutrina Social da Igreja

Sagrada Escritura + fé viva 
= 

Doutrina Social da Igreja

Dignidade da pessoa humana

PARTICIPAÇÃO

BEM COMUM

CIDADANIA



JULGAR

Participação

Contribuição da 
Doutrina Social da Igreja



JULGAR

Participação

Contribuição da 
Doutrina Social da Igreja

- Política para o povo e não com o povo

- DSI: participação ativa e consciente dos 

cristãos leigos e leigas

- PP → cultura política da participação 

(DEMOCRACIA PARTICIPATIVA)



JULGAR

Cidadania

Contribuição da 
Doutrina Social da Igreja

- Participação política

a) Militância da política partidária 

(elaborar PP / fidelidade ao Evangelho)

b) Cidadania ativa (modelos grego e 

romano)

MEIO-CIDADÃ
O

CIDADÃO 
ATIVO

CIDADÃO ATIVO E SOLIDÁRIO



JULGAR

Bem comum

3 – Contribuição da 
Doutrina Social da Igreja

Conjunto das 
condições da vida 
social que garante 
a todas as pessoas 

o respeito à sua 
dignidade humana e 
é condição para a 

paz social.

a) Direitos 
econômicos e 

sociais

b) Direitos 
políticos e civis



AGIR

Propor



AGIR
Superando a dualidade no campo da fé e 

política

- Is 1,27: direito e a justiça → política é 
intrínseca à fé e a prática da fé também é 
um exercício político

- Reino de Deus: construção coletiva e não 
apenas pessoal

- Onde está o teu irmão? Responsabilidade 
fraterna.



AGIR
A participação da sociedade e os valores 

fundamentais 

Participação = cuidar da obra de Deus

- Participação nos Conselhos Paritários de 
Direitos, na política partidária, nos meios 
de comunicação.



AGIR
Educar para o humanismo solidário

e o bem comum

São Paulo VI (Populorum Progressio) 
interdependência e destino comum

- Humanizar a educação 

- Cultura do diálogo

- Globalização da esperança

- Verdadeira inclusão

- Redes de cooperação

- Valor da honestidade



AGIR
Pistas de ação: PARTICIPAÇÃO

Participação
a. Buscar uma participação mais efetiva 
(pastorais sociais) - solicitude e  cuidado 
b. Estimular o uso dos serviços públicos de 
forma consciente
c. Contribuir para a resolução de situações 
agravantes aos direitos sociais.
d. Promover encontros em vista da reforma 
política e renovação do quadro político.
e. Estimular a participação de pessoas 
idôneas no processo político.



AGIR
Pistas de ação: PARTICIPAÇÃO

f. Incentivar a criação de observatórios 
sociais
g. Apoiar participação dos leigos e leigas 
em partidos políticos e eleições.
h. Impulsionar construção de mecanismos 
de participação popular.
j. Mostrar maneiras de tomar parte na 
política.



AGIR
Pistas de ação: CIDADANIA

Cidadania 
a. Promover encontros visando desenvolver 
a participação cidadã.
b. Fortalecer canais de participação efetiva 
no processo das PP.
c. Participação instancias de controle 
social das PP.
d. Reivindicar atendimento digno nos 
estabelecimentos públicos.



AGIR
Pistas de ação: CIDADANIA

e. Dar continuidade às discussões da CF de 
2012; 2015 e 2017 em vista de equilíbrio 
justo nos campos sociais.
f. Estabelecer parcerias para acompanhar e 
denunciar situações de irregularidades na 
condução da coisa pública.



AGIR
Pistas de ação: BEM COMUM

Bem comum
a. Conhecer serviços da Igreja solidária 
com os pequeninos e superação das 
injustiças.
b. Prevenção além da informação, visando 
bem-estar de todos, através de ações 
educativas abrangentes e inclusivas.
c. Promover momentos de discernimento 
evangélico sobre cenário político e ações 
que afetam a família.



AGIR
Pistas de ação: BEM COMUM

d. Incentivar a intersetorialidade das ações 
em vista do bem-estar, e de uma sociedade 
justa e saudável.
e. Refletir nas famílias sobre o que edifica 
uma sociedade justa e solidária.
f. Rediscutir a responsabilidade pessoal em 
relação à sociedade.



AGIR
Observatório Social do Brasil

Espaço 
democrático e 

apartidário, 
reunindo 
entidades 

representativas 
da sociedade 

civil 

Visa contribuir 
para a melhoria 

da gestão 
pública, 

acompanhando 
ações 

administrativa



AGIR
Jornada Mundial do Pobre

- Semana anterior ao Dia Mundial do Pobre 
(33º Domingo do Tempo Comum)

Convite para as comunidades cristãs se 
tornem sinal concreto do amor de Cristo 
pelos mais pobres.



CONCLUSÃO

Políticas Públicas

Conversão e Obras de misericórdia

Fé em Jesus Cristo

Bem Comum

Reino de Deus

Participação Cidadania

Libertação pelo direito e pela justiça


