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Introdução 

A Campanha da Fraternidade está em sintonia com a espiritualidade quaresmal de 
conversão, pois atuar na elaboração e fiscalização das Políticas Públicas é uma obra de misericórdia 
que nos liberta da alienação existencial, por meio da prática da caridade.  

O objetivo geral é: "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"  

Os objetivos específicos envolvem ações como: conhecer como são formuladas e aplicadas 

as Políticas Públicas e exigir ética em sua formulação e aplicação; despertar a consciência e 

incentivar a participação na construção de Políticas Públicas; propor Políticas Públicas que 

assegurem os direitos sociais aos mais vulneráveis; trabalhar para que Políticas Públicas eficazes de 

governo se consolidem como políticas de Estado; promover a formação política em vista do exercício 

da cidadania; e suscitar cristãos católicos comprometidos na política como testemunho da fé.  

 
 
VER 

Política é um termo amplo, o qual indica todas as ações que buscam o bem comum. 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, solucionando problemas 

sociais. 

 
1. Poder Público 

O Brasil é uma República Federativa Presidencialista, estruturada na União, Distrito Federal, 
26 estados e 5.570 municípios e organizada em três poderes, que estão entre os mais caros do 
mundo: o poder Executivo emprega 7,9 milhões de pessoas; o Legislativo é formado pelo Congresso 
Nacional (594 congressistas), 27 assembleias legislativas e 5.570 câmaras municipais, com 173 mil 
funcionários, consumindo 0,5% PIB (Produto Interno Bruto); o poder Judiciário possui quase 16 mil 
unidades judiciais, empregando cerca de 452 mil pessoas e consumindo 1,4% do PIB. 
 
2. Tipos de Políticas Públicas 

Existem Políticas Públicas Sociais, referentes à Saúde, Educação, Habitação, Previdência 
Social, entre outras; as Macroeconômicas e Administrativas, agindo na área Fiscal, Monetária, 
Industrial, e na organização administrativa; e as Políticas Públicas específicas ou setoriais, como 
Meio Ambiente, Cultura, Direitos Humanos, Mulheres, Negros, Jovens, e outras. 
 
3. Políticas de Governo e Políticas de Estado 

As Políticas Públicas de Estado são aquelas amparadas pela Constituição e realizadas 
independente do governante; já as Políticas de Governo são específicas de cada governante. Em 
2014, as Políticas Públicas consumiram 25% do PIB, com a seguinte distribuição: Previdência social 
(29,4%), Educação (19,8%), Previdência social dos servidores públicos (17,5%), Saúde (15,1%) 
Habitação e saneamento (7,1%), Assistência social (5,6%), Trabalho e renda (3,6%) e outros (1,9%). 
 
4. Razões das Políticas Públicas e o Sistema Econômico 

Dentro do sistema capitalista, as Políticas Públicas são importantes por duas razões: a) para 
regular a concorrência do mercado e atender setores sociais ignorados por não oferecerem lucro; b) 
reparar as iniquidades econômicas, garantindo bens e serviços que atendam as necessidades 
humanas essenciais. 



CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2019 
 

Fraternidade e Políticas Públicas 
 

Serás libertado pelo direito e pela justiça (Is 1,27) 
 

Texto-Base - Ideias Principais 

 

 
Elaboração: Pe. Marcio Coelho (São Carlos-SP)    2 

 

 
5. Condicionantes nas Políticas Públicas 

A implantação de Políticas Públicas é delimitada por condições econômicas, políticas, sociais, 
culturais, legislativas e judiciárias. Entre essas condições está a questão do orçamento, que muitas 
vezes está a serviço do mercado e não do bem comum; o injusto sistema tributário brasileiro, que 
sobrecarrega os mais pobres (quem ganha até 2 salários mínimos gasta 48% em impostos, e quem 
ganha mais de 30 salários, gasta apenas 26%); e a aplicação dos recursos favorecendo os mais ricos 
(o 2º maior gasto é com os juros da dívida pública). 
 
6. O Ciclo das Políticas Públicas 

A elaboração das Políticas Públicas envolve ampla negociação de pessoas, organizações e 
instituições (públicas e privadas), nos âmbitos formais (esfera pública) ou informais (eventos 
populares), em cinco etapas: 1) Identificação do problema, que deve ser público e político; 2) 
Formulação da Política Pública, que envolve um amplo debate dos atores, buscando uma solução; 3) 
Tomada de decisões, considerando os meios e os recursos, e buscando consenso entre diferentes 
interesses e ideologias; 4) Aplicação da ação ou implementação, que tem um caráter técnico e 
político e pode ser de cima para baixo (baseado na hierarquia e poder) ou de baixo para cima 
(estimulando a participação); 5) Avaliação dos resultados, que deve ser sistemática, durante o 
processo e não apenas no final. 
 
7. O papel dos atores sociais 

Diante da atual crise da democracia representativa e das instituições, as pessoas reivindicam 
seu direito à participação. No modelo de democracia participativa, as Políticas Públicas envolvem 
diferentes atores sociais, sejam indivíduos, grupos, movimentos sociais, partidos políticos, instituições 
religiosas, organizações públicas e privadas. O papel da Sociedade Civil, ou Terceiro Setor, é de 
complementar a ação do Estado e do Mercado, superando conflitos via cooperação. 
 
8. Participação e Políticas Públicas 

Participar, mais que votar ou sugerir demandas pontuais, é atuar nos mecanismos de 
participação, garantidos pela Constituição, como audiências públicas, Conselhos Gestores ou de 
Direitos, conferências, fóruns e reuniões e nas organizações da sociedade civil e movimentos sociais 
(Terceiro Setor) 
 
9. Protagonismo dos jovens na elaboração de Políticas Públicas 

A juventude é um tempo propício de formação à cidadania, para conhecer direitos e deveres. 
Por isso, é preciso estimular os jovens para conhecer e participar na elaboração de Políticas Públicas 
e nos Conselhos da Juventude. 
 
10. Colaboração dos Movimentos Sociais na elaboração de Políticas Públicas 

Os Movimentos Sociais são importantes na deliberação e fiscalização das Políticas Públicas e 
também na participação nos Conselhos, a partir do princípio da paridade, o qual determina que 
metade dos membros sejam indicados pela sociedade civil. 
 
11. As Políticas Públicas e a família 

A família é importante por desenvolver o vínculo de pertencimento, o sentimento de 
responsabilidade e o cuidado do outro. Celebramos neste ano, 25 anos da CF “A família como vai?”, 
recordando a mensagem do Papa João Paulo II que exortava sobre a urgência de restaurar o sentido 
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cristão do matrimônio. No Brasil não há uma Política Familiar, mas diferentes Políticas Públicas que 
afetam a família. Importa “redescobrir a família”, pensando uma política familiar à brasileira. 
 
 

JULGAR 

A Sagrada Escritura utiliza a palavra direito (mishpat) para designar a ordem justa da 
sociedade e justiça (sedáqâ) como a obrigação moral do direito, que realiza o Projeto de Deus 

(sedeq). 
 
1. Antigo Testamento 
 O Pentateuco apresenta uma legislação em vista do direito e da justiça, tendo o Êxodo como 
evento fundante, tanto no aspecto religioso quanto social. Pode-se dizer que é a invenção do direito 
social na busca da convivência igualitária, tendo como princípio religioso-ético a solidariedade com os 
mais sofridos, inclusive definindo as tarefas do rei que deve submeter-se à lei. 
 Os profetas defendem a justiça como sendo dar o que o outro necessita, e não o que lhe 
pertence ou merece. Advertem às autoridades e ricos, criticam o mau funcionamento dos tribunais e o 
culto sem a prática da justiça.  
 Os textos sapienciais educam para a justiça, orientando sobre a sociedade, ideologias e 
religião, numa perspectiva social e não intimista. 
 
2. Novo Testamento 

Jesus conviveu com o fenômeno do Estado, diante da dominação do Império Romano, seus 
impostos e repressão violenta. Entre tantos grupos de sua época, Jesus anunciou e ensinou sobre o 
Pai e seu Reino de misericórdia e compaixão, que de modo suave, se realiza entre nós.  

Jesus se interessou por cada situação humana, nos ensinando a perceber os sinais dos 
tempos, como afirma a Gaudim et Spes. O relato da multiplicação dos pães em Mc 6,30-44 revela 
que Jesus ensina a combater a fome com organização e partilha. A fome é fruto de um sistema iníquo 
(CNBB), de mecanismos perversos (S. João Paulo II), e não podemos dormir sossegados enquanto 
houver fome (Papa Francisco); por isso, as Políticas Públicas de combate à fome são verdadeiras 
obras de misericórdia. 

As atitudes de Jesus com relação aos doentes (Mc 1,34), crianças (Mt 19,13-15), mulheres 
(Lc 8,1-3), trabalhadores (Mt 20,1-16) inspiram hoje Política Públicas; por não se prender às 
aparências, Jesus defendia a equidade e fraternidade. Cada discípulo de Jesus deve assumir a 
dimensão social e política da fé, fazendo acontecer o Reino de justiça por meio de Políticas Públicas. 
Também os Padres da Igreja ensinaram a cuidar dos mais vulneráreis. São João Crisóstomo ensina 
reconhecer no pobre, o Cristo que está presente na Eucaristia, mostrando a relação entre a liturgia e 
a solidariedade. Santo Agostinho e outros lembravam que é dever do Estado promover a felicidade 
dos homens e dos povos.  
 
3. A contribuição da Doutrina Social da Igreja (DSI) 

A Doutrina Social da Igreja nasce da Sagrada Escritura e da fé viva da Igreja, tendo como 
elemento fundamental a dignidade da pessoa humana. Não é mera teoria social, mas tem uma 
finalidade prática, de mudança das estruturas (S. Paulo VI) superando o pecado social e as estruturas 
de pecado (S. João Paulo II). O Objetivo Geral da CF 2019 destaca três elementos da DSI: 
participação, cidadania e bem comum. 
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3.1 Participação 
Historicamente, o povo brasileiro assiste os fatos políticos, sem participar; é a política para o 

povo e não com o povo. Já a Doutrina Social da Igreja pede uma participação ativa e consciente dos 
cristãos leigos e leigas. Para ser democrático, um governo não é apenas eleito, mas deve envolver a 
sociedade civil. A participação da comunidade cristã deve ser movida pelo Espirito Santo, em 
comunhão com a Igreja e diálogo, tendo como referência Deus que é amor, fonte da caridade gratuita 
e fraterna (Bento XVI). As Políticas Públicas inserem-se na cultura política da participação, pois 
envolve a parceria de comunidades, instituições, entidades, movimentos sociais. 
 
3.2 Cidadania 

O princípio da participação leva ao exercício da cidadania, com a militância de cristãos na 
política partidária e cargos públicos eletivos, e isso é importante, pois as Políticas Públicas dependem 
dessa esfera. A política é uma forma de viver a caridade, mas o cristão deve ser fiel ao Senhor, e não 
às regras do jogo ou ao partido, para ajudar a criar estruturas sociais justas, a partir do bem comum. 

A participação ocorre também por meio de uma cidadania ativa, com cidadãos responsáveis. 
A cultura política ocidental tem dois modelos: o grego, no qual a atividade política era dever de todos, 
para cuidar da pólis; e o romano, no qual o Estado, um pequeno grupo dirigente, cuidava da res 

pública. Nossa teoria política é grega, mas na prática prevalece o modelo romano. Assim, temos 
muitos meio-cidadãos, que sabem que têm direitos e esperam que alguém os consiga para eles; 
grande parte é cidadão ativo, sabendo de seus direitos e os exigindo; mas uma parcela reduzida é 
cidadão ativo e solidário, que luta não só pelos seus direitos, mas pelo de todos, e se torna sujeito de 
Políticas Públicas. 
 

3.3 O bem comum  
Bem comum é o conjunto das condições da vida social que garante a todas as pessoas o 

respeito à sua dignidade humana. S. João XXIII (Pacem in terris) e S. João Paulo II (Centesimus 

annus) apontam um conjunto de direitos que devem ser reconhecidos, harmonizados e promovidos 
em prol do bem comum: direitos econômicos e sociais (moradia, transportes, comunicações, saúde, 
religião, trabalho) e direitos políticos e civis (vida, família, organização, cultura). O Papa Francisco 
ensina que o bem comum é condição para a paz social, pois esta depende da distribuição das 
riquezas, inclusão social dos pobres e respeito aos direitos humanos.  

A necessidade de buscar o bem comum orienta comunidades e pessoas de boa vontade a 
exigirem Políticas Públicas, não esperando somente pelo Estado, mas usando da criatividade 
pastoral, como ensina o princípio da Subsidiariedade.  
 
 

Agir 

1. Superando a dualidade no campo da fé e política 
O texto de Is 1,27 ensina que o direito e a justiça são condições para liberdade e, por isso, a 

política é intrínseca à fé e a prática da fé também é um exercício político. A dicotomia entre fé e vida 
é fruto da submissão às estruturas sociais ou às afirmações absolutizadas. A atenção ao Evangelho 
gera a superação do analfabetismo religioso e político, compreendendo que o Reino de Deus é uma 
construção coletiva e não apenas pessoal. A pergunta feita a Caim (Onde está o teu irmão?) revela 
que Deus não questiona o culto, mas a responsabilidade fraterna. O incêndio no edifício Wilton Paes 
de Almeida (maio/2018) nos questiona sobre a invisibilidade social que tantos sofrem em nossa 
sociedade.  
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2. A participação na sociedade e os valores fundamentais 
Como filhos de Deus, devemos cuidar de sua obra, agindo na sociedade para fortalecer a 

democracia, solucionar problemas e inibir corrupção. A participação nos Conselhos Paritários de 
Direitos fortalece a Democracia Participativa e a defesa da dignidade humana. Também é preciso 
apoiar a participação dos leigos nos espaços políticos e coletivos de decisão, onde as Políticas 
Públicas são gestadas. A atual sociedade da informação exige formação, seja para a mídia 
tradicional, seja para a internet e redes sociais, usando para a discussão sobre necessidades e 
direitos e divulgação de ideias; evitando “notícias falsas” e fomentando grupos de discussão. Todos 
os cristãos, especialmente os jovens, devem participar da política, lembrando que não há partido 
ideal; o critério a ser observado é a caridade a busca do bem comum. 
 
3. Educar para o humanismo solidário 

São Paulo VI (Populorum Progressio) convida a olhar para as questões sociais e abraçar um 
modelo ético-social fundado na consciência da interdependência e do destino comum da 
humanidade. A participação nas Políticas Públicas exige um processo de educação, que leve à 
humanização da educação, ou seja, que coloque no centro a pessoa e a comunidade 
interdependente, em vista de um humanismo solidário. 

Assim, a elaboração das Políticas Públicas deve despertar para a cultura do diálogo, em vista 
da convivência multicultural, na liberdade e igualdade. Também deve globalizar a esperança, 
superando exclusões e construindo relações na justiça, na verdade e na fraternidade. A verdadeira 
inclusão depende de uma ética intergeracional, baseada na solidariedade entre gerações e na 
consciência histórica. Na construção de Políticas Públicas é preciso tecer redes de cooperação, com 
dinâmicas inclusivas que envolvam os mais pobres, e especialmente promover a honestidade, a partir 
de uma ordem ética guiada pela verdade e pelo bem, que supera interesses parciais. 
 
4. Bem-comum 

A democracia verdadeira e estável exige a justiça social, a divisão real de poderes e a 
vigência do estado de direito. Assim, urge estabelecer Políticas Públicas que gerem inclusão social e 
promover a renovação do quadro de dirigentes políticos. 
 
5. Pistas de Ação 

Participação: buscar uma participação mais efetiva via pastorais sociais promovendo a 
solicitude e o cuidado; estimular o uso dos serviços públicos de forma consciente; contribuir para a 
resolução de situações agravantes aos direitos sociais; promover encontros em vista da reforma 
política e renovação do quadro político; estimular a participação de pessoas idôneas no processo 
político; incentivar a criação de observatórios sociais; apoiar a participação dos leigos e leigas em 
partidos políticos e eleições; impulsionar construção de mecanismos de participação popular; mostrar 
maneiras de tomar parte na política. 

Cidadania: promover encontros visando desenvolver a participação cidadã; fortalecer os 
canais de participação efetiva no processo das PP; participar nas instâncias de controle social das 
PP; reivindicar atendimento digno nos estabelecimentos públicos; dar continuidade às discussões da 
CF de 2012, 2015 e 2017 em vista do justo equilíbrio nos campos sociais; estabelecer parcerias para 
acompanhar e denunciar situações de irregularidades na condução da coisa pública. 

Bem comum: conhecer os serviços da Igreja, solidária com os pequeninos e com a superação 
das injustiças; prevenir além da informação, visando o bem-estar de todos, através de ações 
educativas abrangentes e inclusivas; promover momentos de discernimento evangélico sobre cenário 
político e ações que afetam a família; incentivar a intersetorialidade das ações em vista do bem-estar, 
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e de uma sociedade justa e saudável; refletir nas famílias sobre o que edifica uma sociedade justa e 
solidária; rediscutir a responsabilidade pessoal em relação à sociedade. 
 
6. Observatório Social do Brasil 

O Observatório Social é um espaço democrático e apartidário, para o exercício da cidadania, 
reunindo entidades representativas da sociedade civil. Tem como objetivo contribuir para a melhoria 

da gestão pública; para tal promove o monitoramento das compras públicas em nível municipal; o 
controle social dos gastos públicos; a educação fiscal; a inserção da micro e pequena empresa nos 
processos licitatórios; e constrói Indicadores da Gestão Pública. 
 
7. Jornada Mundial do Pobre 

Proposta pelo Papa Francisco para preparar o Dia Mundial do Pobre, celebrado na Festa de 
Cristo Rei, motivando as comunidades cristãs a se tornarem sinal concreto do amor de Cristo pelos 
mais pobres, promovendo momentos de encontro, amizade e solidariedade, convidando os pobres e 

voluntários para participarem, juntos, na Eucaristia, aproximando-se dos pobres. 
Para o Brasil, a Cáritas propõe: ruas solidárias, com mutirões de cidadania, gincanas, 

bazares, concursos com crianças e adolescentes, atividades nas escolas; visitas a orfanatos ou 

abrigos, asilos, presídios, hospitais; círculos bíblicos; oração do terço pelos empobrecidos; rodas de 

conversa sobre as desigualdades sociais; realização do prêmio Odair Firmino de Solidariedade para 
iniciativas de superação da violência; celebrações da Palavra e da Eucaristia e mesas fraternas com 
pessoas em situação de vulnerabilidade. 
 

Conclusão 

Jesus anunciou e realizou o Reino de Deus, que hoje se manifesta em uma nova sociedade, 
construída com a participação de todos, por meio de Políticas Públicas que concretizam a 
misericórdia divina, promovendo o direito e a justiça em favor dos marginalizados, buscando o bem 
comum. 
 
 
 
 
 
 


