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INTRODUÇÃO 

 
 Jesus Cristo nos atraiu! Fomos aclamados por Ele! A fé nasce da admiração de termos sido 
amados, conquistados. O novo horizonte que recebemos ilumina nosso caminhar rumo ao Reino 
definitivo. 
 Uma profunda gratidão nasce em toda a pessoa que foi encontrada por Deus em Jesus 
Cristo. Os seguidores e seguidoras de Jesus não se deixam abater pela contradição, pela violência, 
pela injustiça. Alimentados pela gratidão do encontro vislumbram sempre o novo céu e a nova terra. 
Saem ao encontro dos irmãos e irmãs, despertando-os para a beleza da Boa-Nova. 
 O ponto de partida e chegada dos cristãos é Jesus Cristo. Com o olhar voltado para Ele, na 
força do Espírito Santo, oferecem o testemunho da transformação de todas as coisas nEle. Os que 
seguem Jesus e o anunciam pela Palavra e pelo testemunho, formam a comunidade, a Igreja.  
 A Igreja recorda, rememora, visibiliza, celebra, recolhe a vida de Cristo na vida da 
comunidade no Ano Litúrgico, atualizando e gerando a identificação com a vida, a morte e a 
ressurreição de Jesus Cristo. No Ano Litúrgico, nos é oferecido o tempo de revisão, de conversão de 
transformação, que é a Quaresma. Neste ano, somos chamados a ver e a participar da realidade das 
Políticas Públicas. Um modo de sermos cristãos ativos é ajudar na proposição, discussão e execução 
de Políticas Públicas para que as pessoas possam ser libertadas pelo direito e pela justiça. 
 
Quaresma e a Campanha da Fraternidade 

 A Quaresma é um tempo favorável para os cristãos saírem da própria alienação existencial. A 
força do Evangelho desperta para a grandeza e para profundidade da vida em Cristo. A superação da 
alienação na graça da meditação da Palavra nos conduz pelos caminhos das obras de misericórdia. 
Se, por meio das obras corporais, tocamos a carne de Cristo nos irmãos necessitados, as obras 
espirituais tocam mais diretamente o nosso ser de pecadores. 
 As misericórdias ajudam na superação dos ídolos do saber, do poder e do possuir. Esses 
ídolos alienam e fecham o coração à graça do encontro com Cristo e à vida plena da comunidade. 
Somos convidados na Quaresma ao exercício das obras de misericórdia como caminho de conversão 
pessoal, comunitária e social. 
 Na busca de conversão, de transformação, a Igreja no Brasil oferece às comunidades, no 
tempo da Quaresma, a realidade das Políticas Públicas como meditação. A fraternidade nascida e 
alimentada da misericórdia forma a Assembleia dos fiéis. Ela é sinal extraordinário do Reino que está 
presente e que há de vir.  
 A política, que está para além e para aquém dos partidos políticos, é expressão e forma mais 
sublime de exercer a caridade. Políticas Públicas: o cuidado do todo realizado pelo Governo ou pelo 
Estado. São aquelas ações discutidas, decididas, programadas e executadas em favor de todos os 
membros da sociedade. São ações de governo ou ações de Estado; de governo porque ligadas a um 
determinado executor e por isso, temporárias; de Estado são ações permanentes. 
 Como cristãos, discípulos missionários de Jesus Cristo, poderíamos perceber as Políticas 
Públicas como ações misericordiosas. Participar das discussões e execução das políticas é ajudar a 
construir uma verdadeira fraternidade e resgatar a dignidade de irmãos e de irmãs. Como as obras de 
misericórdia, as políticas Públicas nos recordam que a nossa fé se traduz em atos concretos e 
quotidianos, destinados a ajudar o nosso próximo no corpo e no espírito. 
 A participação dos cristãos na sociedade possibilita fortalecer a vida social nas suas relações. 
Construir uma fraternidade, cuidar do bem comum e fortalecer a cidadania expressa a força 
transformadora do Evangelho no cotidiano das comunidades. 
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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. 
 
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.  
- Trabalhar para que as Políticas Públicas eficazes de governo se consolidem como políticas de 
Estado. 
- Promover a formação política dos membros de nossa Igreja, especialmente dos jovens, em vista do 
exercício da cidadania.  
- Suscitar cristãos católicos comprometidos na política. 
 
Nomenclaturas específicas  

- Estado: estrutura política-administrativa 
- Governo: autoridade governante 
- Agente político: o sujeito eletivo 
- Agente público: funcionário do poder público 
 
 

VER 
 

 Falar de “Políticas Públicas” não é falar de “política” ou de “eleições”, mas se referir a um 
conjunto de ações a serem implementadas pelos gestores públicos, com vistas a promover o bem 
comum, na perspectiva dos mais pobres. 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.  
 É preciso, primeiramente, diferenciar o que é “política” do que é “Política Pública”. A palavra 
“política” vem do grego “politikós”, que se refere a “pólis”, o lugar onde se tomavam decisões na 
busca do bem comum.  A política, enquanto espaço de poder e opiniões, onde diferentes 
necessidades se enfrentam ou se unem, com visões e concepções distintas em busca do interesse 
comum, está em toda parte, e não somente na ação do Estado; está na arte, nas relações de 
trabalho, na religião, nas empresas, clubes, associações, etc. 
 O conceito de Políticas Públicas é recente e seu entendimento ainda é variado. Seu estudo 
engloba os mais diferentes ramos do pensamento, como ciências sociais, políticas, econômicas, 
administração pública. Política Pública representa soluções específicas para necessidade e 
problemas da sociedade; ela é a ação do Estado que busca garantir a segurança e a ordem, por meio 
da garantia dos direitos. 
 Política Pública não é somente a ação do governo, mas também a relação entre as 
instituições e os diversos atores, sejam individuais ou coletivos, envolvidos na solução de um 
determinado problema, e para isso utilizam alguns princípios, critérios e procedimentos que podem 
resultar em ações, projetos ou programas para garantir os direitos e deveres previstos na 
Constituição Federal e em outras leis. 
 As Políticas Públicas revelam a forma com que as relações do Estado com o mercado e a 
população se encontram constituídas. Sem democracia e a participação da sociedade, as Políticas 
Públicas tendem a refletir mais a força dos agentes do mercado, de um agente ou grupo político, ou 
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das burocracias estatais. Devido à breve experiência democrática brasileira, as Políticas Públicas 
sofrem com a descontinuidade e dependência da vontade do comandante político. 
 O conservadorismo do poder público começou a ser rompido com a Constituição Federal de 
1988 que estabeleceu novo patamar de ação para as Políticas Públicas e ampla participação popular, 
pois possibilitou que fosse introduzido no panorama político brasileiro o que afirma o parágrafo único 
do art. 1º, que “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente”, de modo que foram criados mecanismos para o exercício de uma democracia direta.  
 A Constituição de 1988 possibilitou a participação direta da sociedade na elaboração e 
implementação de Políticas Públicas, através de conselhos deliberativos, em quatro áreas: Criança e 
Adolescente; saúde; assistência Social; educação. 
 É importante a presença da Igreja Católica, por meio do clero e leigos na participação e na 
resolução dos problemas sociais e em todo processo de formulação das Políticas Públicas. 
 
1. Poder Público 
 O poder público, constituído na forma de República Federativa Presidencialista no Brasil, 
compõe-se da União, Distrito Federal, 26 estados e 5.570 municípios, e se organiza em três poderes: 
judiciário, legislativo e executivo. 
 Sendo uma construção histórica, já no período colonial percebe-se os primeiros sinais do 
poder público completamente submetido aos interesses da coroa portuguesa. Com a vinda da família 
real, em 1808, parte do poder público do império português foi transplantada para o Brasil. Traços 
antigos que decorreram de práticas excludentes podem ser ainda constatados hoje, como o 
patrimonialismo (não distinguir o interesse individual do interesse coletivo) e o burocratismo (regras e 
procedimentos). A experiência da monarquia, fundamental para manter e ampliar o território nacional, 
apresentou aspectos ambíguos do liberalismo e do absolutismo associados ao poder. A partir de 
1889, na República Federativa Presidencialista, prevaleceu a descentralização do conjunto de 
governos, mas o poder público se estendeu tardia e gradualmente pelo território, consolidando, na 
desigualdade, as múltiplas dimensões nacionais.  

O fim do trabalho escravo abriu espaço para a difusão da economia capitalista. Entre 1889 e 
1930, em plena sociedade agrária, o poder público esteve guiado pelo ideário liberal, e somente em 
1930 o Estado Moderno foi, de fato, inaugurado no Brasil 
 A estrutura político-administrativa apresenta a seguinte conformação do poder público no 
país: 
  
a) Poder Legislativo 

O Poder Legislativo brasileiro, que se fundamenta nos princípios do poder popular e da 
representação, e tem como objetivo elaborar as leis e fiscalizar o Poder Executivo, constitui-se do 
Congresso Nacional com 594 congressistas, 27 assembleias legislativas e 5.570 câmaras municipais. 
No ano de 2016 comprometeu recursos públicos equivalentes a 0,5 do Produto Interno Bruto (PIB), 
com emprego de 173 mil pessoas. A maior parte dos recursos concentra-se no plano federal (40%) e 
estadual (40%); nos municípios o poder legislativo responde por 1/5 de todas as despesas. Na 
comparação internacional o Brasil parece possuir um dos poderes legislativos mais caros do mundo. 

 
b. Poder Executivo 

O Poder Executivo, que atua na execução das leis que viabilizam as Políticas Públicas, 
encontra-se formado pelo governo federal, 27 governos estaduais e 5.570 prefeituras municipais. 
Com 7,9 milhões de pessoas empregadas, se constitui na instância da administração direta com 
cinco tipos de órgãos federais (presidência e vice-presidência da República, ministérios de estado, 



CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2019 
 

Fraternidade e Políticas Públicas 
“Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1,27) 

 

Resumo do Texto-Base 
 

Elaboração: Pe. Marcio Coelho (São Carlos-SP)     4 
 

Advocacia-Geral da União e Defensoria Pública da União) e dois tipos de órgãos estaduais (governo 
e secretarias) e municipais (prefeitura e secretarias).  

Com o passar do tempo, as despesas do poder público cresceram com base na maior 
complexidade da sociedade e economia brasileira. O gasto público no Brasil seguiu, ainda que 
tardiamente, a trajetória comparável à registrada em países como Estados Unidos, França e 
Inglaterra. A expansão das despesas públicas a partir da Constituição Federal de 1988 revelou a 
importância crescente que passaram a ter as Políticas Públicas, sobretudo, as políticas sociais. 
 
c. Poder Judiciário 

O Poder Judiciário tem por função fiscalizar o cumprimento das leis e estabelecer punições 
para quem não as segue, garantir os direitos individuais, coletivos e sociais, e resolver conflitos entre 
cidadãos, entidade e Estado. Compreende quase 16 mil unidades judiciais: Supremo Tribunal Federal 
(STF), Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e 90 cortes de justiça distribuídas por 4 Tribunais 
Superiores (STJ, TST, TSE e STM), 27 Tribunais de Justiça Estaduais, 5 Tribunais Regionais 
Federais, 24 Tribunais Regionais do Trabalho, 27 Tribunais Regionais Eleitorais e 3 Tribunais de 
Justiça Militar Estaduais. 

Em 2016, envolveu o emprego de quase 452 mil pessoas, comprometendo a quantia de 
recursos públicos equivalente a 1,4% do Produto Interno Bruto, sendo 57,1% no conjunto dos 
estados, e 42,9% na esfera federal. O Brasil possui um dos poderes judiciários mais caros do mundo, 
com remuneração média do conjunto dos servidores do poder judiciário de R$ 13,7 mil e dos 
magistrados de R$ 47,7 mil.  

A quantidade de funcionários do poder judiciário, que equivale a 205 para cada 100 mil 
habitantes no Brasil, apresenta-se bem superior à de outros países. Quanto ao número de 
magistrados por 100 mil habitantes, parece não discrepar tanto da experiência internacional, com 8,2 
no Brasil, 3,8 na Inglaterra, 10,6 na Itália, 10,8 nos Estados Unidos e 24,7 na Alemanha. 
 
2. Tipos de Políticas Públicas 

Se a Política Pública é definida como “Resolução de Problemas”, é preciso englobar os 
problemas em grupos, e assim facilitar a identificação e a solução deles: 

Políticas Públicas Sociais: envolve Políticas da Saúde, Educação, Habitação, Previdência 
Social, entre outras 

Políticas Públicas Macroeconômicas: com as Políticas Públicas Fiscais, Monetárias, 
Cambiais, Industriais e comerciais 

Políticas Públicas Administrativas: engloba ações para Democracia, Descentralização, 
Participação Social. 

Políticas Públicas específicas ou setoriais: Meio Ambiente, Cultura, Agrárias, Direitos 
Humanos, Mulheres, Negros, Jovens, entre outras. 
 
3. Políticas de Governo e Políticas de Estado 

As Políticas Públicas atualmente existentes no Brasil podem ser divididas entre as políticas 
de Estado e as de governo; as de Estado são amparadas pela Constituição, devendo ser realizadas 
independentemente do governante, já as de Governo são específicas a cada período dos 
governantes. 

O enfoque a seguir se encontra no conjunto das Políticas Públicas de Estado, cujo molde 
atribuído pela Constituição Federal de 1988 estabeleceu atribuição ao poder executivo federal. Do 
total dos recursos para execução das Políticas Públicas, o governo federal concentra 48,4%, sendo 
26,1% dos governos estaduais e 25,57 das prefeituras municipais. 
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Quanto a diversidade das Políticas Públicas, interessa considerar principalmente as políticas 
sociais, que envolvem maior parte dos recursos governamentais. Em 2014, o gasto social 
consolidado nas três esferas do poder executivo foi de cerca de 25% do PIB, sendo 61,55 
responsabilidade do governo federal, 21,0% dos governos estaduais e 17,5% das prefeituras 
municipais. Entre as políticas sociais, a maior parte dos recursos concentra-se no regime geral da 
previdência social (29,4%), seguido da 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%) entre outros (1,9%). 

A abrangência e impacto das políticas sociais têm sido significativos: a Previdência Social 
atende mensalmente a mais de 32 milhões de benefícios. Na educação pública são mais de 180 mil 
escolas, com aproximadamente 1,6 milhão de professores. Na saúde pública, cuja abrangência 
supera a 4/5 de toda a população, destaca-se a média anual de mais de 2,5 bilhões de 
procedimentos ambulatoriais, 11 mil transplantes, 215 mil cirurgias cardíacas, 9 milhões de 
procedimentos de quimioterapia e radioterapia e 11,3 milhões de internações. No trabalho e renda, a 
fixação de valor do salário mínimo, o seguro desemprego, a intermediação de mão de obra e a 
qualificação profissional contribuem para elevar a qualidade nas condições de trabalho e de 
remuneração. Também as ações de saneamento e urbanismo buscam melhorar a qualidade de vida. 
 
4. Razões das Políticas Públicas e o Sistema Econômico 

A Política Pública, em geral, apresenta, pelo menos, duas razões fundamentais que justificam 
a sua existência. A primeira razão da histórica presença das Políticas Públicas decorre da própria 
natureza contraditória das forças de mercado que, deixadas à livre iniciativa, tendem à 
monopolização competitiva, o que termina por comprometer o funcionamento dos mercados. Para 
fortalecer e corrigir as disfunções geradas pela competição no interior dos mercados, as Políticas 
Públicas procuram regular a concorrência, voltando-se para o funcionamento dos mercados e sua 
correção através das agências de regulação competitiva, de bancos públicos para financiar 
segmentos empresariais marginalizados, de empresas estatais que atuam nos monopólios naturais, 
nas falhas do sistema privado e nos segmentos econômicos desinteressados pelo setor privado. 

Também atuam as Políticas Públicas corretivas na ação das forças de mercado, como os 
efeitos nocivos da emissão de gases comprometedores do meio ambiente, à segurança e qualidade 
dos bens e serviços ofertados, entre outros. As Políticas Públicas têm funcionalidade, envolvendo 
também as iniciativas macroeconômicas que buscam configurar o ambiente da competição de modo 
favorável ao desenvolvimento através das políticas fiscais, monetárias, cambiais e outras. 

Diante da restrição à livre competição imposta pelo processo de monopolização dos 
mercados, as Políticas Públicas tratam de melhorar o desempenho econômico e assegurar a própria 
coesão legitimadora no interior das sociedades capitalistas, pois sem a continuidade do crescimento 
econômico e do consentimento legitimador da maioria expressiva da população, proporcionados 
pelas Políticas Públicas, a preservação da sociedade tende a estar comprometida. 

A segunda razão justificadora das Políticas Públicas decorre do processo de desigualdade 
intrinsecamente gerada pelo desenvolvimento econômico, que produz mais concentração de poder, 
renda e riqueza. As Políticas Públicas têm o papel de reparação das iniquidades, com a oferta de 
bens e de serviços públicos que rompam com a exclusividade do poder do dinheiro no atendimento 
das necessidades humanas. As políticas sociais de acesso universal nas áreas da educação, saúde e 
assistência, enfocam a elevação da qualidade de vida, tratando de reduzir as iniquidades no interior 
das frações e das classes sociais, e também se voltam para desigualdades geracionais, sexuais, 
cor/raça, entre outros. 
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5. Condicionantes nas Políticas Públicas 
A constituição, implantação e resultados das Políticas Públicas não se apresentam como 

processo simples. Elas tendem a ser delimitadas por condições econômicas, políticas, sociais, 
culturais, legislativas e judiciárias. Três grandes condições são impostas no âmbito das Políticas 
Públicas: 

a. Orçamentos elaborados para o bem público, e não para servir o mercado: o poder público 
só pode agir dentro do que é permitido pela Constituição; assim é importante que a elaboração 
dessas políticas seja dentro da legalidade, de forma democrática e nunca movida por interesses de 
mercado.  

b. Processo de financiamento: é preciso um melhor sistema de tributação no Brasil, pois a 
população com rendimento mensal de até dois salários mínimos compromete cerca de 48% de sua 
renda mensal no pagamento dos impostos, taxas e contribuições, e para quem recebe mais de 30 
salários mínimos, a carga dos tributos equivale a 26% do rendimento. Os lucros e patrimônios 
contribuem com somente 9,4% de toda a arrecadação tributária, e a maior parte dos impostos, taxas 
e contribuições vem do consumo e dos salários. 

c. Aplicação dos recursos arrecadados: a presença de despesas que favorecem os mais ricos 
compromete a eficiência das Políticas Públicas. A segunda maior fonte de gasto do poder público 
provém do pagamento de juros da dívida pública, somente inferior aos gastos com a previdência 
social, o que alimenta ainda mais a desigualdade, pois transfere aos já muito ricos uma renda que 
poderia ser aplicada aos mais pobres. 

A ação dessas três grandes condicionantes comprometem a eficiência das Políticas Públicas 
na correção das falhas do mercado e na elevação da qualidade de vida do conjunto da população 
para reduzir a enorme desigualdade. As Políticas Públicas existentes nem sempre são as de 
preferências dos cidadãos, mas daqueles segmentos enriquecidos e privilegiados, ou de corporações 
burocráticas que se utilizam do Estado a seu favor. 
  
6. Ciclos das Políticas Públicas 

O processo para elaboração das Políticas Públicas é baseado em negociação (enquanto 
conceito positivo e ético) entre as diferentes pessoas, organizações e instituições (públicas e 
privadas), interessadas no tema, que vão debater e auxiliar na tomada de decisões, seja nos âmbitos 
formais de negociação, como a esfera pública (Poder Legislativo, Poder Judiciário ou poder 
Executivo), os Conselhos de Direitos, Audiências Públicas, ou os âmbitos informais de negociação, 
como as ruas e as manifestações populares. 

Para formular uma Política Pública, é preciso construir um itinerário de ações e propostas, 
para uma maior efetividade das Políticas Públicas ou ainda para resolução de determinado problema. 
Inicialmente, o ideal é ter uma base de dados, informações que vão contribuir em sua formulação. 
Para isso pode-se contratar empresas especializadas, realizar audiência pública, dialogar com a 
sociedade civil em fóruns, conselhos, utilizar estatísticas, convocar conferências, debater com os 
moradores ou interessados, considerando as angústias e necessidades da população. 

Com base nas informações é possível construir ações, projetos ou programas para resolver o 
problema analisado, fazer teste e depois ampliar as Políticas Públicas para toda população. Os 
programas e projetos elaborados e executados, podem se tornar um Plano de Ação, como um 
“guarda-chuva” de outras Políticas Públicas. Como exemplo podemos citar o Sistema Único da Saúde 
(SUS), o Sistema Único da Assistência Social (SUAS), Sistema Nacional da Juventude (SNJ), 
Sistema Nacional dos Direitos Humanos. 

Esse processo de formulação de Políticas Públicas, apesar de parecer complexo, é 
importante para que elas passem de políticas de governo a políticas do Estado. A primeira é frágil e 
depende da vontade do agente político, já a segunda é mantida em uma complexa relação legislativa. 
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Sendo as Políticas Públicas ações do governo e que garantem a gestão do Estado na 
solução de determinado problema, é necessário que elas percorram determinado ciclo, 
independentemente da esfera governamental. Temos cinco etapas no ciclo das Políticas Públicas: 
“Identificação do Problema”, “Formulação de uma solução”, “Tomada de decisões”, “Aplicação da 
ação ou implementação”, “Avaliação dos resultados”. Esses ciclos servem apenas para análise e 
como uma proposta ideal de entendimento. Na prática, infelizmente, não acontece dessa maneira, 
mas fornece elementos que contribuem com o debate e com a compreensão da implementação, ou 
não, da Política Pública.  
 
6.1 Identificação do problema 

Toda Política Pública inicia seu ciclo com a identificação de um problema; entretanto nem 
todos entram na pauta ou na agenda do governo, para isso é preciso que se torne um problema 
político também. Ou seja, além de gerar a insatisfação de um determinado grupo, ele passa a ser 
percebido pelas autoridades políticas porque afeta determinado direito ou compromisso legítimo. 

Todo problema público ou político é uma construção social. É um processo em que 
determinada situação é reconhecida pela sociedade e pelo agente político e precisa ser tomada 
alguma decisão. Se ele precisa ser resolvido pelo Estado inicia-se a segunda etapa: “Formulação da 
Política Pública”. 
 
6.2 Formulação da Política Pública 

Identificado o problema é preciso buscar soluções para resolvê-lo e levantar as diferentes 
alternativas possíveis. Nessa etapa os diferentes atores sociais, agentes públicos e agentes políticos 
se reúnem e propõem as soluções que acreditam ser mais viáveis. Dentre as alternativas sugeridas 
devem estar inseridos elementos como custos, processo de avaliação, consequências e resultados a 
serem alcançados e quais as prioridades; tal debate deve ser amplo e participativo, sobretudo pelo 
corpo técnico. Um bom diagnóstico, com uma base de dados forte, permite buscar uma solução mais 
próxima da realidade e que vai resolver o problema de maneira mais afetiva. 
 
6.3. Tomada de decisões 

Não é possível que o Estado utilize todas as soluções propostas, sendo preciso tomar uma 
decisão, levando em consideração os diferentes meios e recursos a serem utilizados. Os diferentes 
atores sociais vão agir na tomada de decisões defendendo seus interesses e ideologias, numa arena 
de poder, conflito e de tensão. O conflito e o debate são importantes no processo democrático e 
participativo, mas deve haver um consenso e alguém que tome a decisão, para então estruturá-la e, 
consequentemente, executá-la. 
 
6.4 Implementação da Política Pública 

Essa etapa é fundamental, pois a ação que estava no plano das discussões se torna algo 
concreto. O gestor precisa lembrar que as Políticas Públicas têm um caráter técnico, mas também 
político, ou seja, são complexas e envolvem decisões e repartição do poder, onde diferentes atores 
se relacionam, seja sindicato, organizações da sociedade civil, poderes públicos, que por meio da 
coalização e da negociação, auxiliam na implementação da Política Pública. A implementação 
envolve um amplo planejamento estratégico, considerando os diferentes recursos envolvidos, tempo, 
causas e também o processo político.  

Existem duas formas de perspectiva de implementação das Políticas Públicas: o modelo de 
cima para baixo (top-down) e de baixo para cima (bottom-up). O primeiro é o conceito tradicional do 
trabalho administrativo e tem como base a hierarquia, a autoridade e o controle do Estado. O 
segundo considera que para construir a Política Pública é preciso ir devagar e de maneira gradativa, 
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considerando as regras, procedimentos e estruturas, tendo por base a participação e o interesse 
popular. 
 
6.5. Avaliação/monitoramento da Política Pública 

É preciso monitorar e avaliar as ações tomadas em todo processo, tendo como foco a 
efetividade, eficácia e eficiência da Política Pública, identificando possíveis erros e os corrigindo. Os 
atores sociais e políticos conseguem responder se uma Política Pública é boa ou não; isso é 
importante para compreender os efeitos da sua implementação, assim como os meios de 
intervenção, seus acertos e erros. Tem como objetivo medir a utilidade e o conjunto de ações e 
decisões tomadas ao longo do ciclo da Política Pública e a metodologia adotada. 

Um dos grandes equívocos na construção das Políticas Públicas é fazer a avaliação apenas 
no final do processo, não levando em consideração as etapas anteriores. A avaliação deve ser 
sistemática e ter sido planejada na etapa anterior. A avaliação pode ser interna, elaborada pela 
equipe da Política Pública, ou externa, elaborada por quem entende do assunto, podendo acontecer 
antes da implementação da Política Pública, durante e após o término, para verificar se o problema 
foi resolvido ou se será necessária uma nova intervenção. 
 
7. O Papel dos atores sociais nas Políticas Públicas 
 Nos últimos anos, vivemos uma crise do modelo de Democracia Representativa, as pessoas 
não se sentem mais representadas pelos que ocupam cargos eletivos. Também as instituições 
tradicionais como as religiosas, escolas, movimentos sociais, sindicatos, vivem em crise de 
representatividade. Por isso cada vez mais pessoas tendem a participar e reivindicar o direito à 
participação no processo decisório, que é primordial na Constituição Brasileira de 1988. Na 
Democracia Participativa, a sociedade possui meios e instrumentos para se fazer presente na vida 
política e auxiliar na implementação das Políticas Públicas. 
 As diferentes pessoas e organizações envolvidas no debate e na participação nas Políticas 
Públicas e da política são conhecidas como atores sociais. Podem ser indivíduos, grupos, 
movimentos sociais, partidos políticos, instituições religiosas, organizações públicas e privadas. É na 
esfera pública (bem comum) que acontece a interação entre eles, mas também é onde ocorrem os 
conflitos, as disputas, a cooperação e a negociação. 
 Nos ciclos das Políticas Públicas, é possível identificar diversos atores, agindo e 
influenciando. Assim, no desenvolvimento da igualdade de direitos e da integração social, há a 
necessidade de organizações e instituições que complementam a ação do Estado e do Mercado. Um 
dos atores principais nesse processo é denominado Sociedade Civil, ou ainda, Terceiro Setor. 
 As Políticas Públicas resultam da interação dos diferentes atores sociais e dos interesses dos 
agentes políticos. Essa multiplicação de setores e áreas faz com que o Estado, Sociedade Civil e 
mercado acabem cooperando ou se opondo na tentativa de resolver os problemas prioritários. Os 
atores sociais são importantes na tomada de decisões, pois por meio da pressão, da participação 
social, das greves, das mobilizações sociais, garantem seus direitos e a solução de suas 
necessidades. 
 Em uma sociedade interligada e complexa como a nossa, não é possível conceber Políticas 
Públicas isoladas. Além dos diferentes atores sociais, é preciso também que diferentes pastas 
governamentais possam atuar e contribuir para resolução do problema. É preciso um esforço 
conjunto, entre todos os setores da sociedade, com o objetivo de construir um mundo mais justo e 
fraterno, sobretudo os mais pobres. 
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8. Participação e Políticas Públicas 
 Participar, efetivamente, da elaboração das Políticas Públicas, requer mais do que apenas 
votar nas eleições ou sugerir demandas pontuais. É estar presente nos mais diversos mecanismos de 
participação, garantidos pela Constituição da República e que contribuem na tomada de decisões, 
implementação, avaliação e monitoramento das Políticas Públicas. 
 Historicamente, a humanidade superou diversas dificuldades com ações e decisões coletivas, 
sendo a participação essencial no desenvolvimento das sociedades. Portanto, estar presente nos 
espaços e canais de participação cidadã é ser protagonista da execução das Políticas Públicas e 
fazer ouvir as demandas e as necessidades da população 
 As formas mais comuns de participação são: 
 a) Audiências Públicas: espaços de diálogos para buscar soluções específicas para 
determinados problemas, como as Audiências Públicas de Saúde. 
 b) Conselhos Gestores ou de Direitos: são órgãos de controle e participação social, que 
podem ser deliberativos (poder de decisão), consultivos e/ ou fiscalizadores, e tem estrutura 
municipal, estadual e federal. Ex: Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
 c) Conferências: espaços de debate e construção de pautas políticas, onde diferentes atores 
sociais se encontram para contribuir com a proposição de Políticas Públicas. Ex: Conferência de 
Juventude. 
 d) Fóruns e Reuniões: espaços de encontro que podem ser realizados por iniciativa do poder 
público ou da sociedade com variados temas e propostas. Ex: Reunião de Moradores de Bairro, 
Fórum de Turismo, Reunião nos Gabinetes dos Agentes Políticos. 
 e) Organizações da Sociedade Civil e Movimentos Sociais (Terceiro Setor): formam-se em 
torno de determinado tema e se especializam no atendimento e necessidades dele. Ex: Instituições 
Filantrópicas, Fundações Sociais, Entidades Religiosas, Movimento dos Sem-Terra, Movimento pela 
Reforma Agrária, etc. 
 
9. Protagonismo dos jovens na elaboração de Políticas Públicas 
 A juventude é o tempo propício de formação à cidadania, porque os jovens tomam ciência de 
seus direitos e de suas responsabilidades. Faz-se necessário estimular os jovens a adquirirem mais 
conhecimentos sobre a elaboração das Políticas Públicas e sobre a participação nesse processo, 
assumindo seu papel na sociedade. Urge estimular e apoiar as iniciativas juvenis já existentes e 
ajudar os jovens que estão distantes a se aproximarem delas, e incentivar e ajudar os jovens a fim de 
que participem efetivamente, e a partir da ética cristã, dos espaços que lhes são oferecidos, 
especialmente os Conselhos da Juventude. 
 
10. Colaboração dos Movimentos Sociais na elaboração das Políticas Públicas 
 Os Movimentos Sociais representam um papel fundamental na constituição dos Conselhos, 
pois, em regra, para que os conselhos possam funcionar, eles precisam obedecer ao princípio da 
paridade, que determina que metade dos seus conselheiros sejam representantes da Sociedade Civil 
organizada. Ao compor os Conselhos, os Movimentos Sociais devem se articular junto aos 
representantes do poder público no sentido de contribuir com o processo de deliberação das Políticas 
Públicas, além da fiscalização e Controle Social. 
 Os Movimentos Sociais muito podem contribuir no controle social, ou seja, na fiscalização, de 
modo deliberativo e tendo em vista sempre o bem comum. A não participação vai fazendo com que 
os conselhos gestores das Políticas Públicas percam sua força, limitando a fiscalização a agentes 
públicos. 
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11. As Políticas Públicas e a família 
 Fortalecer a vida familiar é fundamental, pois a família gera vínculos de pertencimento, 
desperta sentimentos de responsabilidade, um olhar de uma “pessoa para outra”, preparando para 
“viver com o outro”, para “cuidar do outro”. 
 Em 2019, celebra-se 25 anos da Campanha da Fraternidade que abordou o tema da família: 
“A família como vai?” O Papa São João Paulo II dirigiu uma mensagem: “Urge, caros irmãos, 
restaurar o sentido cristão do Matrimônio. Urge considera-lo, especialmente dentro da Pastoral das 
Famílias, como uma vocação à santidade nas realidades ordinárias da vida conjugal; recordem os 
casais que é sinal revelador da autenticidade do amor conjugal a abertura à vida.”. Na Mensagem 
para o Dia Mundial da Paz daquele ano, dizia que “no amor e aberta ao dom da vida, a família leva 
em si o futuro mesmo da sociedade”. É um apelo para revalorizar, com generosidade e fé, os valores 
do Matrimônio; renovar, ao mesmo tempo, a confiança na Igreja que, ao defender a família, cria as 
bases de uma pacífica convivência humana e de abertura do homem de Deus. 
 A Campanha da Fraternidade é uma ocasião propícia para as instituições que trabalham o 
tema da família se comprometerem com afinco na participação das Políticas Públicas ligadas à 
família. O Estado redesenha e condiciona a vida familiar, mas a família é um entre os atores sociais 
que contribuem para definir as formas e os sentidos da própria mudança social. 
 É preciso distinguir entre as políticas que afetam a família e a política familiar que tem a 
família como alvo. Na maioria dos países latino-americanos não existe uma política familiar explícita, 
mas, sim, um conjunto de medidas, programas e projetos que as afetam direta ou indiretamente. 
Adotar uma política familiar é promover “redescoberta” da família, especialmente pelo ângulo de sua 
relação com o Estado, dando origem às políticas voltadas a ela em seu conjunto. É lícito falar de uma 
“política familiar à brasileira”, buscando identificar os seus traços, que vão das intervenções sobre 
indivíduos ou diretamente sobre a própria família. 
 
 

JULGAR 
“Será libertado pelo direito e pela justiça”. (Is 1,27) 

 

A Sagrada Escritura utiliza, no Antigo Testamento, a palavra direito (mishpat) para designar a 
ordem justa da sociedade, em sentido objetivo, acompanhada da palavra justiça (sedáqâ), que é o 
fundamento do direito, a obrigação moral do direito em sentido subjetivo. A “justiça” obriga 
moralmente a se preocupar com os mais pobres dentre o povo, representados pela tríade: a viúva, o 
órfão e o estrangeiro, para que haja o direito (mishpat) na sociedade instaurando o projeto de Deus 
(sedeq). O significado de tais palavras vai além da justiça estrita, no sentido de dar a cada um o que 
lhe pertence, pois “é uma justiça libertadora”. 
 
1. Antigo testamento 
1.1 O Pentateuco e a legislação do direito e da justiça. 

O Pentateuco narra centralmente o evento do êxodo como dado fundante da experiência 
religiosa do antigo Israel, o qual serviu aos profetas como ponto de referência para redescobrir a 
vontade do Senhor, e também foi referência para as comunidades que escreveram os Evangelhos e 
os demais escritos do Novo Testamento refletindo sobre Jesus e o Reino de Deus. 

As tradições do Pentateuco favorecem o direito como instrumento útil para a construção de 
convivências mais igualitárias. Assim as tradições jurídicas do antigo Israel presentearam a cultura da 
humanidade com invenção do direito social. 

O legislador israelita defende o funcionamento imparcial e incorruptível dos tribunais (Ex 23,1-
2.7-8) para que o indigente e o pobre recebam seus direitos (Ex 23,3.6). Impõe o princípio religioso-
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ético da solidariedade para com os mais sofridos, reforçando a ideia de que as leis precisam ser 
interpretadas de modo profético, a fim de que o projeto original previsto pelo legislador não seja 
traído. Nesse sentido, Jesus disse: “Se crêsseis em Moisés, também creríeis em mim” (Jo 5,46). 

Ao pensar no Estado, o qual, no Antigo Oriente, somente se configura em forma de 
monarquia, o direito do Antigo Israel define as tarefas do rei (Dt 17,14-20), indicando três realidades 
nas quais o rei não deve investir: no esforço militar, no harém e em riquezas materiais; o rei deve ter 
uma cópia do direito para estudá-lo ininterruptamente. Foi, pois, a cultura religiosa do antigo Israel 
que trouxe à humanidade a ideia de subjugar o governante à lei.  
 
1.2 Os profetas e o anúncio da justiça 

Deus se revela no Antigo Testamento como aquele que viu a miséria de seu povo e ouviu o 
seu clamor, descendo para libertá-lo (Ex 3,7-8) e, por isso, essa experiência libertadora se constituiu 
o centro do povo de Israel (Dt 26,5-9). A partir disso, a justiça não consiste somente na obrigação 
moral de dar ao outro o que é dele ou que merece: é também dar algo a quem não possui ou não 
merece. 

É a partir dessa compreensão que são feitas advertências muito sérias às lideranças do povo 
(Am 5,24; Is 1,17; Jr 22,3). Os profetas condenam ainda aqueles que têm riquezas e desfrutam dos 
outros, aproveitando-se inclusive da religião. Se não é respeitado o direito dos pobres, de nada valem 
as orações, as peregrinações e as assembleias.  

Os profetas no antigo Israel lutaram pela justiça, chegando a denunciar o funcionamento dos 
tribunais, criticando práticas como suborno, o perjúrio, o desinteresse pelas causas dos pobres e a 
exploração dos mais necessitados. Denunciaram que legisladores, juízes e funcionários da corte 
insistiam em uma interpretação das leis a seu próprio favor (Is 10,14). 

Para os profetas, as questões sociais estão ligadas a questões religiosas, por isso lutam 
contra a idolatria e a favor de um culto comprometido com a justiça social (Is 1,10-17). Assim, nos 
indicam um modo de viver o espírito penitencial da Quaresma, ensinando que o jejum que o Senhor 
aprecia “é romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos 
e quebrar toda espécie de jugo. É repartir seu alimento com o esfaimado, dar abrigo aos infelizes sem 
asilo, vestir os maltrapilhos, em lugar de se desviar de seu semelhante” (Is 58,5-7) 
 
1.3 A sabedoria como educadora da justiça 

A sabedoria bíblica visa conduzir a vida mediante um saber capaz de orientar o 
comportamento, ou seja, sábio é quem, a partir de sua reflexão advinda de Deus, direciona o seu 
modo de viver em sociedade. Os sábios souberam formular críticas à sociedade (Ecl 3,16-4,16; 5,7-
6,10), às ideologias (Ecl 6,11-9,6) e à religião (Ecl 4,17-5,6). 

Por influências de outras culturas e grandezas político-econômicas, defendia-se a tese de que 
a sabedoria resultaria em vida longa, com base do princípio da retribuição justa. Enfim, o 
comportamento adequado traria sorte, enquanto a maldade traria desgraça. Mesmo assim, 
continuava a insistir na “sabedoria” como “um espírito amigo do ser humano” (Sb 1,6)  

O Antigo Testamento traz consigo uma ampla reflexão e insistência em convivências mais 
justas e amorosas. O Pentateuco representa algo semelhante a uma constituição em vista da 
construção de uma sociedade alternativa, com as marcas de igualdade, de fraternidade e de 
solidariedade. As tradições proféticas, por sua vez, insistem na importância da consciência crítica, da 
constante análise da conjuntura atual e da denúncia de todas as injustiças. A sabedoria representa 
um projeto de educação que inclui o diálogo com a religião, a escuta da fé. 
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2. Novo Testamento 
2.1 Jesus e seu Evangelho do Reino de Deus 

Também Jesus de Nazaré, em seu tempo, conviveu com o fenômeno do Estado e do 
exercício do poder. Acolhendo as esperanças religiosas de seu povo, as quais incluem dimensões 
sociais e políticas, anunciou o Evangelho do Reino de Deus em um determinado contexto histórico. 
Era um momento delicado, quando o povo judeu estava excluído das decisões políticas, por ser uma 
colônia pertencente ao Império Romano. O povo perdia grande parte de sua produção de riquezas 
em razão de tributos, impostos e taxas. Onde havia lideranças próprias, elas estavam subjugadas à 
situação política. Qualquer tipo de resistência corria o risco de supressão violenta (era a pax romana). 
Tal situação favorecia a fome, o endividamento e, com isso, a perda da liberdade.  

Jesus, apesar dos numerosos grupos que formavam a sociedade de sua época, entre esses 
alguns corrompidos, não desistiu do anúncio do Reino de Deus, por meio de sua atividade de ensino. 
O Evangelho segundo Marcos utiliza com ênfase os vocábulos “ensinar”, “ensino” e “mestre” (do 
grego: “aquele que ensina”). Fala cinco vezes do “ensino” de Jesus, cujo termo grego também traduz 
a palavra hebraica “Torá”, o “ensino” fundamental”, agrupado em cinco livros. E justamente doze 
vezes Jesus é apresentado como “mestre” ou “aquele que ensina”. 

Como falar de Deus hoje? Nós podemos falar de Deus, porque ele falou conosco. Portanto, a 
primeira condição para falar de Deus é a escuta daquilo que o próprio Deus disse. Deus é uma 
realidade da nossa vida, é tão grande no seu amor que tem tempo também para nós, preocupa-se 
conosco. Em Jesus nós encontramos o rosto de Deus, que desceu do seu Céu para imergir no 
mundo dos homens, e para ensinar a “arte de viver”, o caminho da felicidade; para nos libertar do 
pecado e para nos tornar filhos de Deus. Jesus veio para nos salvar e para nos mostrar a vida boa do 
Evangelho 

Jesus fala do seu Pai – Abbá - e do Reino de Deus, com o olhar cheio de compaixão, de 
misericórdia, pelas necessidades e dificuldades da existência humana. O essencial do anúncio de 
Jesus torna transparente o mundo, e revela que a nossa vida é preciosa para Deus. Ele é o rosto 
misericordioso do Pai nos indicando o Reino do da Verdade, da graça, da justiça, do amor e da paz. 

O anúncio do Reino é fundamental, e Jesus o mostra já presente entre nós. O Reino está 
acontecendo de maneira suave e nossa vida de discípulos missionários contribui na edificação. O 
Papa Francisco diz que é preciso prestar atenção e apostar no trigo, não perder a paz por causa do 
joio. Estarmos convencidos de que, com nossas ações, colaboramos para que o Reino vá se 
antecipando entre nós, mesmo que de forma parcial e imperfeita.  

Os Evangelhos revelam que Jesus se interessa por cada situação humana, participando da 
realidade dos homens e das mulheres de seu tempo, com uma confiança plena na ajuda do Pai. 
Jesus age e ensina, começando sempre a partir de uma relação íntima com Deus-Pai, atento aos 
sinais do Pai. Assim como Jesus, devemos estar atentos para captar os sinais dos tempos, ou seja, 
identificar as potencialidades, os desejos, os obstáculos que se encontram na cultura atual, de modo 
especial o desejo de autenticidade, o anseio pela transcendência, a sensibilidade pela salvaguarda 
da criação, e comunicar sem temor a resposta oferecida pela fé em Deus. A Constituição Pastoral 
Gaudium et Spes (Vaticano II) utiliza os “sinais dos tempos” como categoria teológica para perceber a 
realidade em seu tempo, convidando os cristãos a fazerem o mesmo. 
 
2.2 O combate à fome: reflexão sobre a multiplicação dos pães em Marcos 

 Jesus, repetidamente, encontrou-se com os mais frágeis e os mais vulneráveis. Entre os mais 
necessitados, os famintos ganham destaque. Por isso, a narrativa sobre a multiplicação dos pães é 
descrita seis vezes nos quatro Evangelhos. 
 Em tais narrativas é possível descobrir indicações decisivas em vista de uma dinâmica capaz 
de, novamente, favorecer a multiplicação dos pães. Existe, por parte de Jesus, a disposição em 
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atender o povo sofrido, pois se encheu de compaixão por eles. Ele se propôs a “ensinar” a multidão, 
um ensino gratuito que era importante para a fome do povo, pois a multidão lhe parecia ser “ovelhas 
que não têm pastor”. Jesus ordenou que “todos se assentassem na relva verde”, indicando o Senhor 
como “bom pastor”. Era preciso não “despachar” o povo, mas rever os próprios recursos. A solução 
também não estava simplesmente na “compra” de alimentos, mas na partilha de um recurso que já 
estava à disposição.  
 Jesus insistiu na reorganização do povo faminto em grupos menores, cultivando assim, a 
memória do êxodo, quando o povo saíra em grupos de “cinquenta” do Egito (Ex 13,18), e a memória 
profética (grupos de cinquenta e cem profetas em 1Rs 18,31); e também cinquenta dias após a 
páscoa, a comunidade cristã iria ser agraciada com o Espírito Santo de Deus. Enfim, de massa 
dispersa passa a um povo organizado, assumindo a dinâmica exodal de libertação, sabendo-se, junto 
aos profetas, o quanto o Senhor insiste para que se faça justiça aos injustiçados, revelando a 
presença do Espírito Santo. 
 O gesto de Jesus no momento de multiplicar os pães – “tomou”, “ergueu os olhos”, 
“pronunciou a benção” e “partiu” é repetido por Ele na última ceia. Percebe-se que a solução do 
combate à miséria se encontra na postura de doar a vida, por insistir no Reino de Deus e na sua 
justiça.  
 Os bispos do Brasil afirmam que existem alimentos para todos, sendo a fome a consequência 
de um sistema iníquo. São João Paulo II já afirmara que a miséria não é fruto da fatalidade, mas de 
mecanismo perversos que se encarnam em verdadeiras estruturas de pecado. O Papa Francisco diz 
que não podemos dormir sossegados enquanto houver pessoas com fome no mundo. Portanto, é 
necessário a implementação de Políticas Públicas de combate à fome, como verdadeira obra de 
misericórdia. 
 
2.3 A atenção a doentes, crianças, mulheres e trabalhadores 

 Os Evangelhos apresentam Jesus como quem dedicou sua atenção aos doentes. Dos 
dezessete milagres que Marcos narra, catorze giram em torno de curas. Além de sua atenção aos 
doentes, Jesus indicou a postura do bom samaritano como modelo de compaixão e misericórdia ante 
a quem precisa receber cuidados. Mais ainda, “visitar doentes” significa “visitar” Jesus (Mc 25,36). 
 Outros grupos de pessoas em estado de vulnerabilidade também ganharam a atenção de 
Jesus. Ele insistiu no cuidado e acolhida às crianças, destacando como seres indefesos e 
dependentes, indicando a atenção que lhes cabe (Mc 10,13-16). Mesmo inserido numa sociedade 
marcada pela dominância do homem, Jesus cultivou, em relação às mulheres convivências e 
diálogos livres de preconceitos; reconheceu a igualdade na ordem prevista por Deus para a criação, 
incluiu-as no grupo de seus seguidores, destacou a capacidade da mulher de amar muito. As 
mulheres chegaram a fazer parte das imagens e parábolas criadas por Jesus, e se tornaram as 
primeiras testemunhas da Sua ressurreição. Também Paulo, a partir da ordem igualitária da salvação, 
contemplou homens e mulheres como sendo apenas um em Cristo (Gl 3,28). 
 Quanto aos trabalhadores, Jesus mesmo era filho de um “carpinteiro” (Mc 6,3), seus 
discípulos eram “pescadores” (Mc 1,16) e “coletores de impostos” (Mc 2,14), suas parábolas acolhem 
imagens do mundo do trabalho. A alta carga de tributos e impostos no período do Império Romano 
ameaçavam as famílias no sentido de aproximá-las à escravidão (Mt 18,24-30); além disso, nas 
propriedades rurais, os trabalhadores diaristas buscavam a sobrevivência. Jesus, de forma 
surpreendente, pensou em salários mais igualitários como expressão da justiça (Mt 20,1-16). 
 
2.4 Aprender com Jesus a ter compaixão dos sofredores 

 Jesus é o auge da história da revelação; e até mesmo seus opositores religiosos e políticos O 
descrevem como quem “era verdadeiro”, “ensinava verdadeiramente o caminho de Deus”, e por “não 
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olhar para a aparência dos homens”, guardava o princípio da equidade, da fraternidade. Esse 
princípio também é vital na procura por Políticas Públicas éticas e justas, capazes de assegurar 
direitos sociais aos mais frágeis e vulneráreis. 
 Ser discípulo de Jesus inclui a tarefa de compreender as dimensões sociais e políticas 
iluminadas pela Boa-Nova anunciada pelo Mestre único, pois o “Reino dos Céus” é a presença da 
justiça e o modelo de comportamento que a fé cristã propõe, quando dialoga com a sociedade, a fim 
de enriquecer o debate dos projetos e a eficácia das Políticas Públicas atuais.  
 
2.5 Os Padres da Igreja e o cuidado com os mais vulneráveis 

 Os Padres da Igreja deixaram em seus escritos a preocupação com o cuidado com os 
pobres, com os doentes, como expressão do seguimento de Jesus. Eles conheciam e apontavam a 
miséria, a doença, a dor e a injustiça em todas as suas variantes, como contrários à vida do 
Evangelho. Desenvolveram toda uma tradição teológica e litúrgica que despertasse os cristãos para 
viver a vida do novo Reino. São João Crisóstomo, no século IV afirmava que, no inverno a fome 

consome por dentro as entranhas, e o frio congela por fora e mata a carne. Daí a necessidade de 

mais abundante comida, vestes mais quentes, abrigo e cama, calçados e muitas outras coisas. São 
João Crisóstomo denunciou repetidas vezes aos cristãos das suas Igrejas o escândalo de adorar o 
Corpo de Cristo na mesa eucarística e de deixar morrer de fome os pobres na porta das Igrejas; 
pregou com parrésia (coragem) contra a riqueza dos ornamentos da Igreja, exortando a não separar 
jamais a honra dada ao Cristo na liturgia e a honra dada a Cristo no pobre.  
 Os Santos Padres também fazem um chamado para que o Estado promova a verdadeira 
felicidade dos homens e dos povos; Santo Agostinho pede o esforço em proporcionar o bem comum 
no desempenho dos assuntos humanos; Orígenes recorda o sentido que a pátria tem para os cristãos 
bem como os cristãos para a pátria, ao ensinar a piedade com Deus e todos os seres; São Gregório 
de Nazianzeno exorta os governantes e magistrados, lembrando o que o homem tem de divino: a 
possibilidade de praticar o bem; Santo Irineu de Lion lembra que “Deus constitui os reinos terrenos 
para o bem dos povos”; São João Crisóstomo recorda que “cada um deve empregar o que tem para o 
bem comum”; e Santo Ambrósio afirma que “cada indivíduo é tão útil quanto toda a comunidade, e 
nada havemos de considerar útil senão o que é benéfico a todos”. 
 Os Santos Padres demonstram uma relação entre liturgia e pobreza: a qualidade fundamental 
que faz do culto a Deus um culto que lhe agrada, é a justiça para com os pobres, a equidade para 
com os miseráveis, o direito em relação aos oprimidos. O fiel não pode prestar culto ao Senhor e, ao 
mesmo tempo, ignorar o irmão que está na necessidade. A partir do ensino de São João Crisóstomo 
e Santo Tomás sobre o “necessário” e o “supérfluo”, São João Paulo II ensina que a Igreja deve 
“aliviar a miséria dos que sofrem, próximos e distantes, não só com o ‘supérfluo’, mas também com o 
‘necessário’.” 
 O vínculo entre liturgia e solidariedade com os pobres, entre Eucaristia e exigência de justiça 
social foram sentidos e debatidos na Igreja, nos anos de 1960 de 1970 do século XX. Diante da atual 
crise econômica, as comunidades cristãs deveriam se deixar interpelar por essas realidades, a fim de 
verificar o modo pelo qual elas vivem e celebram a dimensão da ética e da caridade na liturgia e a 
instância de partilha com os pobres, inerente na Eucaristia.   
 
3. A contribuição da Doutrina Social da Igreja 
 A Doutrina social da Igreja nasce das Sagradas Escrituras e da fé viva da Igreja, voltando-se 
para a dignidade da pessoa humana, com especial atenção aos sofrimentos dos mais pobres. Não se 
trata de uma teoria social, pois tem uma finalidade prática. O Papa São Paulo VI, na Encíclica 
Populorum Progressio afirmou que a “mudança das estruturas” deve ocorrer através de iniciativas 
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pessoais, comunitárias e governamentais. São João Paulo II falou de “pecado social e de estruturas 
de pecado”, sendo um dever do cristão, mudar essas estruturas que obstaculizam o Reino de Deus.   
 O Papa Francisco afirma que a Doutrina Social da Igreja não pode ficar em generalidades, 
pois “não podemos evitar de ser concretos para que os grandes princípios sociais não fiquem meras 

generalidades que não interpelam ninguém”. Destaca também que a dimensão transformadora que 
comporta a fé cristã não pode ter uma perspectiva individualista: “uma fé autêntica comporta sempre 
um profundo desejo de mudar o mundo. Embora a justa ordem da sociedade e do Estado seja dever 
central da política, a Igreja não pode nem deve ficar à margem na luta pela justiça.” 
 A partir da Doutrina Social da Igreja importa olhar para a questão das Políticas Públicas a 
partir de três palavras que aparecem no Objetivo Geral desta Campanha: 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.  
 
3.1. Participação 

 O quadro pintado por Pedro Américo sobre o grito de independência evidencia um traço 
marcante da cultura política brasileira: o povo está sempre assistindo aos fatos políticos, ao invés de 
participar deles diretamente. A pintura sugere que alguns iluminados sabem o que é bom e o realizam 
“para” o povo, e não “com” o povo.  
 A Doutrina Social da Igreja evidencia a necessidade de uma participação ativa e consciente 
dos cristãos leigos e leigas na vida da sociedade. Um governo verdadeiramente democrático é 
definido não somente porque foi legitimamente eleito, mas também enquanto envolve todos os 
sujeitos da sociedade civil em seus diversos níveis. 
 É fundamental o papel da comunidade cristã nessa participação ativa, uma vez que essa não 
é uma ação individual, por meio de um processo de discernimento, com o auxílio do Espírito Santo, 
que deve incluir: comunhão com os bispos, diálogo com outros irmãos cristãos e pessoas de boa 
vontade, buscando as opções e os compromissos que convém tomar para realizar as transformações 

sociais, políticas e econômicas necessárias e urgentes. 
 O Papa Bento XVI afirma a necessidade de um princípio da gratuidade como expressão da 
fraternidade: a caridade na verdade é uma força que constitui a comunidade, unifica os homens 
segundo modalidades que não conhecem barreiras; a comunidade, feita de homens não pode ser 
uma comunidade fraterna por simples forças humanas: a unidade do gênero humano, uma comunhão 
fraterna para além de qualquer divisão, nasce da convocação da palavra de Deus-Amor. 
 A questão das Políticas Públicas se coloca, portanto, dentro do quadro de uma cultura política 
da participação, onde as pessoas sejam protagonistas na vida social e sejam atendidas as exigências 
do bem comum, com atenção às reais necessidades das parcelas mais carentes. Por isso, na ação 
pastoral da Igreja, deve ser estimulada a participação das comunidades eclesiais, em parceria com 
outras instituições privadas ou públicas, bem como com movimentos populares e entidades da 
sociedade civil, em favor da implantação e da execução de Políticas Públicas voltadas para a defesa 
e a promoção da vida e do bem comum. 
 
3.2 Cidadania 

 Afirmando o princípio da participação, a Doutrina Social da Igreja pede que os cidadãos 
intervenham nas tarefas governamentais, exercendo sua cidadania em prol do bem comum, sendo 
essa uma mediação concreta da caridade. Tomar consciência da necessária participação na política 
deve ser uma tarefa prioritária da educação para a democracia em todos os níveis, seja na militância 
da política partidária, quanto na vivência da de uma cidadania ativa. 
 É preciso realçar a importância dos cristãos leigos e leigas e outras pessoas de boa vontade 
que estão na política partidária exercendo cargos públicos eletivos, pois a consecução e aprovação 
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das Políticas Públicas passam por essa esfera. Os cristãos leigos e leigas devem estar presentes no 
vasto mundo da política. Pode-se dizer que Cristo estará presente nesse meio se os cristãos lá 
estiverem, vivendo e fazendo como Ele ensinou e fez, sobretudo no compromisso com os mais 
pobres. Essa dimensão profética não permite ao político cristão entrar nas regras do jogo ou se 
submeter sumariamente ao seu Partido, pois deve obedecer, primeiramente, a Deus, depois aos 
homens. 
 Não são poucos os que se recusam a entrar na vida político-partidária por entenderem que 
não se pode mudar nada no difícil jogo político. Essa é uma área da existência humana onde 
estamos carentes de profetas, mesmo que as mudanças não ocorram de imediato. 
 Para a Doutrina Social da Igreja, “a política é uma forma exigente de se viver a caridade 
cristã, embora não seja a única” e por isso o exercício do poder político deve se caracterizar por um 
serviço desinteressado a todos, mas privilegiando os mais pobres. Pede-se, por isso, aos cristãos 
leigos e leigas inseridos na ação política o empenho para a criação de estruturas sociais mais justas, 
a partir do princípio ético do bem comum. 
 Não menos importante do que a atuação político-partidária é a questão relativa à uma 
cidadania ativa. Essa questão tem raízes nos modelos políticos grego e romano. No primeiro, 
malgrado a exclusão de estrangeiros, escravos e mulheres, a atividade política se desenvolvia como 
gestão da coisa pública, no qual buscar o bem da pólis (cidade) ao invés do individual era 
considerado uma virtude cívica. No modelo romano, essa gestão se transfere para uma esfera 
autônoma da sociedade, que é o Estado; a política se institucionaliza e se torna prerrogativa de um 
pequeno grupo dirigente, despolitizando o cotidiano, excluindo os cidadãos da administração da res 

publica (coisa pública). Na configuração do pensamento político ocidental, assumiu-se o conceito do 
modelo grego, mas a prática segue o modelo romano. É, pois urgente cruzar esses dois modelos, 
desalienando a política e aproximando-a da vida dos cidadãos. 
 O conceito de “cidadania” tem vários sentidos, seja a perspectiva natural, como lugar de 
nascimento, seja jurídica, a partir da noção de direitos e deveres, seja a perspectiva ético-teológica, 
que brota do coração mesmo da Igreja, inspirada no núcleo do Evangelho. É essa perspectiva ético-
teológica de cidadania, evidenciada no Documento 105 da CNBB, que serve de fundamento teológico 
ao tema desta Campanha da Fraternidade. 
 Importa ressaltar que as questões referentes à fé e à política não são as mesmas que entre 
Igreja e Estado. A fé refere-se às motivações profundas que movem o cristão a se inserir na política, 
entendida em sentido geral, de empenho pelo bem comum, mas também como atuação direta nas 
instâncias de organização da sociedade, como partidos políticos e cargos de governo.  
 Historicamente, a questão da cidadania em nosso país se apresenta problemática, pois as 
relações entre fé e política foram sempre entendidas na linha da relação entre Igreja e Estado. O 
cidadão cristão não tinha, como cidadão, nenhum peso na área política e, como cristão, nenhuma voz 
na área religiosa. Na prática, a maioria das pessoas é meio-cidadã, isto é, sabe que tem direito e 
espera que alguém os consiga para elas; uma grande parte é cidadão ativo, isto é, sabe que tem 
direito e os exige; somente uma parcela reduzida da população é cidadão ativo e solidário, luta não 
só pelos seus direitos, mas pelo de todos e se torna sujeito de Políticas Públicas. 
 São João Paulo II afirmou que “todos têm o direito e o dever de participar da política, embora 
em diversidade de formas, níveis, funções e responsabilidades.” O Papa Bento XVI falou do grave 
dever da participação na política: “Na sua dimensão social e política, esta diaconia da caridade é 
própria dos leigos, chamados a promover organicamente o bem comum, a justiça e a configurar 
retamente a vida social.” O Papa Francisco lembra que desenvolvemos a dimensão social de nossa 
vida quando nos configuramos como “cidadãos responsáveis dentro de um povo, não como uma 
massa arrastada pelas forças dominantes”; também lembra que “ser cidadão fiel é uma virtude, e a 
participação na vida política é uma obrigação.” 
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3.3 Bem comum 

 O Bem Comum é um dos princípios permanentes da Doutrina Social da Igreja, relacionado 
com outro fundamental, que é o da dignidade da pessoa humana. Qualquer Política Pública deverá 
levá-lo em conta, privilegiando, no entanto, os mais vulneráveis da população. A situação em que 
vivem os pobres é critério para medir a bondade, a justiça, a moralidade, enfim, a democracia. Os 
pobres são os juízes da vida democrática de uma nação. 
 Este princípio foi compreendido em uma perspectiva personalista, sendo definido por Pio XII 
como “as condições externas, que são necessárias ao conjunto dos cidadãos para o desenvolvimento 
das suas qualidades e dos seus ofícios, da sua vida material, intelectual e religiosa”; São João XXIII 
entendeu como o “conjunto das condições da vida social que permitem, tanto aos grupos como a 
cada membro, alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição.” 
 São João Paulo II apresentou uma lista das condições sociais que seriam exigências do bem 
comum: dar emprego, justa proporção entre salários e preços, tornar acessíveis bens e serviços de 
interesse geral, eliminar ou reduzir os desequilíbrios entre os setores da agricultura, da indústria e 
dos serviços, realizar o equilíbrio entre a expansão econômica e o desenvolvimento dos serviços 
públicos essenciais; adaptar as estruturas produtivas aos progressos das ciências e das técnicas; 
moderar o teor de vida. 
 O Compêndio da Doutrina Social da Igreja apresenta uma lista de quais seriam hoje essas 
exigências: empenho pela paz, organização dos poderes do Estado, sólida ordem jurídica, 
salvaguarda do ambiente, prestação dos serviços essenciais às pessoas, os quais são direitos do 
homem: alimentação, moradia, trabalho, educação, cultura, saúde, transportes, livre circulação das 
informações e tutela da liberdade religiosa. 
 O princípio do bem comum, que se apresenta na Doutrina Social da Igreja de forma concreta, 
vem perdendo sua força política capaz de engendrar Políticas Públicas. É necessário que os gestores 
públicos, os cristãos leigos e leigas e todas as pessoas de boa vontade o coloquem na pauta de 
discussão. 
 Outra perspectiva que decorre da perspectiva personalista é a relacionada com os direitos. As 
encíclicas Pacem in terris de São João XXIII, e Centesimus annus de São João Paulo II, indicam um 
conjunto de direitos que devem ser reconhecidos, harmonizados e promovidos:  
 a) Direitos econômicos e sociais: estradas, transportes, comunicações, água potável, 
moradia, assistência de saúde, condições idôneas para a vida religiosa e ambiente para o 
espairecimento do espírito, seguridade social, trabalho remuneração adequada, participação na 
empresa. 
 b) Direitos políticos e civis: direito à vida e a viver em família; facilitar a constituição de 
organismos intermediários; participar nos bens da cultura. 
 A Conferência Episcopal da Inglaterra e do País de Gales (CBCEW) definiu o bem comum 
como “a obrigação de cada indivíduo de contribuir para o bem da sociedade, no interesse da justiça e 
na perspectiva da opção pelos pobres”, destacando novos tipos de “bens comuns”, como o bem 
comum global e o bem comum ambiental. 
 O Papa Francisco relaciona o bem comum com a paz social, afirmando que não haverá paz 
verdadeira enquanto não se atenderem a três reinvindicações sociais: distribuição das riquezas, 
inclusão social dos pobres e respeito aos direitos humanos. 
 Esse princípio do bem comum é fundamental para orientar as comunidades eclesiais e todas 
as pessoas de boa vontade a exigirem Políticas Públicas para que ele se concretize. Hoje, 
infelizmente, observa-se a “perda de direitos e conquistas sociais, resultado de uma economia que 
submete a política aos interesses do mercado”. A CNBB se manifestou contra a PEC 241, conhecida 
como PEC da Morte, afirmando que ela é “injusta e seletiva, enquanto elege, para pagar conta do 
descontrole dos gastos, os trabalhadores e os pobres”; pois beneficia os detentores do capital 
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financeiro, quando não coloca teto para o pagamento de juros, não taxa grandes fortunas e não 
propõe auditar a dívida pública. A PEC 241 supervaloriza o mercado em detrimento do Estado.” 
 Apesar de algumas conquistas no campo social nos últimos 10 anos, persistem algumas 
situações que devem ser mudadas para a concretização dos direitos humanos em todos os campos. 
Por isso a Doutrina Social da Igreja comparece no areópago de discussões sobre Políticas Públicas 
com aquilo que ela tem de melhor, isto é, a defesa da eminente dignidade da pessoa humana, 
sobretudo a dos mais vulneráveis, na função de “ajudar eficazmente a iluminar as consciências, a 
mudar os corações e a promover a vontade de todos os cidadãos, especialmente daqueles que têm a 
possibilidade e a responsabilidade de prover os meios para criar uma ordem social mais justa, capaz 
também de superar as dificuldades que se apresentam nas situações mais adversas.” 
 Seguindo o princípio da subsidiariedade, a Doutrina Social da Igreja quer conclamar a todos 
os cristãos e pessoas de boa vontade a não esperarem de braços cruzados pela ação do Estado no 
campo das Políticas Públicas, mas a colocarem em prática sua criatividade social, que São João 
Paulo II chamou de “uma nova fantasia da caridade”, a qual se manifesta “não só e nem sobretudo na 
eficácia dos socorros prestados, mas na capacidade de pensar e ser solidário com quem sofre”. 
 O documento de Aparecida afirma que, “com criatividade pastoral, devem-se elaborar ações 
concretas que tenham incidência nos Estados para a aprovação de políticas sociais e econômicas 
que atendam as várias necessidades da população e que conduzam para um desenvolvimento 
sustentável”.  
 A Doutrina Social da Igreja, por meio de Paulo VI, faz um chamado à ação: “Pertence aos 
leigos, pelas suas livres iniciativas e sem esperar passivamente ordens e diretrizes, imbuir de espírito 
cristão a mentalidade e os costumes, as leis e as estruturas da sua comunidade de vida. [...] Não 
basta recordar os princípios, afirmar as intenções, fazer notar as injustiças gritantes e proferir 
denúncias proféticas; estas palavras ficarão sem efeito real, se elas não forem acompanhadas, para 
cada um em particular, de uma tomada de consciência mais viva da sua própria responsabilidade e 
de uma ação efetiva.” 
 
 

AGIR 
 
 No seguimento de Jesus, somos enviados ao encontro dos irmãos e irmãs, especialmente no 
cuidado para com os pobres, para sermos misericordiosos. As Políticas Públicas são ações do 
Estado ou do Governo na solicitude para com os mais necessitados, são expressão do direito e da 
justiça. 
 Somos convidados a participar da discussão, elaboração e execução das Políticas Públicas, 
porque somos discípulos missionários, anunciadores de um novo Reino, o Reino de Deus. Nosso agir 
poderá ser verdadeira obra de misericórdia. 
 
1. Superando a dualidade no campo da fé e da política 
 Superar as dualidades sociais e existenciais que interferem ou comprometem nossas ações e 
comportamentos cotidianos em relação à fé e a política, é o primeiro passo para o agir na Campanha 
da Fraternidade. Ao afirmar que o direito e a justiça são condições para liberdade (Is 1,27), ela 
reconhece que a política é intrínseca à fé, e que a prática da fé também é um exercício político. 
Fraternidade e Políticas Públicas fazem parte da vocação humana e deve nortear as ações dos 
homens e mulheres que na política, defendem a dignidade humana. 
 As dicotomias observadas entre a fé e a vida na espiritualidade humana são manifestações 
conscientes ou inconscientes, que se estabeleceram ou foram provocadas pelo sofrimento delineado, 
por se entender que a vida se desenvolve apenas entre “bem ou mal”. Nesse circunstancial, o medo 
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pode nos distanciar das realidades sociais que foram ou são construídas para legitimar o poder e 
fracassar os processos coletivos e as organizações populares do “bem viver”. 
 Outros condicionantes que interferem ou dificultam a conexão entre fé e vida são as 
afirmações institucionais ou pessoas apresentadas de um determinado “lugar” em que a 
predominância é o poder. Tais afirmações apresentadas como verdades absolutas, excluem os 
demais posicionamentos, como é o caso do poder midiático, que criminaliza um lado para favorecer o 
outro. 
 Estar atento ao Evangelho, e fazer dele o caminho para uma espiritualidade integral, além de 
eliminar as distorções entre fé e vida, que a sociedade moderna utiliza para legitimar o analfabetismo 
político e religioso, nos condiciona a perceber que a ausência das Políticas Públicas impossibilita a 
própria prática do Evangelho. Ao reconhecer que a fraternidade exige Políticas Públicas, a Igreja nos 
desafia a testemunhar a justiça participando efetivamente da política, quer seja defendendo, exigindo 
ou construindo Políticas Públicas que assegurem a vida e a dignidade. 
 A prática de Jesus de Nazaré, seus discípulos, mártires e santos não deixam dúvida sobre a 
necessária construção humana e social do Reino. Enganam-se os que asseguram que ele é apenas 
uma construção pessoal, pois o Reino é de todos e sua construção é coletiva. Ignorar essa 
construção ou desvinculá-las de nossas ações sociais é ser surpreendido pelo mesmo 
questionamento que Deus fez a Caim: “Onde está o teu irmão?” 
 Deus não surpreende Caim pela dimensão do culto, mas por perguntar pelo seu irmão. 
Também estamos sendo surpreendidos por Deus nesta Campanha da Fraternidade, pois sabemos 
onde estão os nossos irmãos. Os que ainda não morreram, agonizam de fome ou por não terem 
direito à moradia, trabalho, transporte público, educação e saúde de qualidade. Ser indiferente a esse 
sofrimento é responder a Deus com a mesma dureza de Caim “Por acaso, eu sou responsável pelo 
meu irmão?” Quando desvinculamos nossa fé de nossas ações sociopolíticas, também estamos 
facilitando a exclusão social. 
 A Campanha da Fraternidade nos alerta para o exercício de uma escuta qualificada em 
relação à questão de moradia. A “voz” de Deus nos indagando sobre o “lugar” em que os nossos 
irmãos e irmãs sem teto estão neste momento da história. A falta de sensibilidade à voz de Deus, que 
ecoa nas “periferias existenciais” e geográficas, pode nos tornar diferentes aos seus gemidos, como 
no desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo Paissandu. As possíveis dicotomias 
humanas, fortalecidas pelas ingerências e pelo mau uso dos recursos públicos, prática comum entre 
os agentes políticos, associadas à especulação imobiliária, fez com que as pessoas que ocupavam 
os 24 andares do edifício Wilton Paes de Almeida se tornassem invisíveis. 

Neste momento da história, em que a vida se tornou um objeto de discussão para o mercado 
econômico e, nele, as pessoas só são “compreendidas” se representarem “lucro”, a Campanha da 
Fraternidade nos alerta para a conversão social entre muitas dicotomias existenciais. Ao nos 
convencermos de que a efetivação das Políticas Públicas é condição para dignidade humana, 
experimentaremos uma espiritualidade encarnada. 
 
2. A participação da sociedade e os valores fundamentais 
2.1 Participação 

 Reconhecer que somos filhos e filhas de Deus e que fomos criados para cuidar de sua obra, 
é o primeiro modo de participação que o cristão, cidadão do mundo e do Evangelho, deve exercitar 
na sociedade. Quando ela acontece nas dimensões pessoais, eclesiológicas e sociais, não só 
fortalece a democracia, como também transforma a prática em ações coletivas e fraternas e, 
consequentemente, em resolução de problemas. 
 Mesmo que na participação popular permaneçam “encontros e desencontros”, é nela que se 
consolida a realização e a missão humana na terra, nos possibilitando ser sujeitos e fazer da 
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sociedade um “lugar” do direito, da justiça e da fraternidade. Participar da sociedade, além de ser um 
exercício de cidadania, é também um ato de fé, pois inibe as práticas de corrupção, das didáticas do 
poder pelo poder e fomenta novos caminhos para a política. 
 O controle social das Políticas Públicas pode ser feito com a participação sistemática nos 
conselhos de direitos, audiências públicas, nos fóruns, nas pastorais sociais, nas associações, 
escolas de fé e política, nos partidos políticos. Contudo, isso só é possível se o cristão, nesses 
espaços, for sal e luz. 
 Ao afirmar ser o caminho, a verdade e a vida, Jesus não só nos convida para caminhar com 
Ele, como também para entender e compreender o seu caminho. Caminhar com Ele significa praticar 
e viver o amor, principalmente entre os mais empobrecidos e vulneráveis. 
 
2.2 Participação nos conselhos. 

 Nossa atuação nos Conselhos Paritários de Direitos é uma das possibilidades de avançarmos 
no desenvolvimento das Políticas Públicas, principalmente naquelas em que o controle social é 
atribuição desses conselhos. 
 Diante dessas necessidades, e considerando a pouca participação de nossas comunidades 
nos conselhos locais, uma das indicações de ação para esta Campanha da Fraternidade é o 
acompanhamento e a participação dos nossos agentes de pastorais nesses espaços. 
 Procure saber quais são os que estão ativos em sua cidade. Verifique em qual deles temos 
cristãos comprometidos participando e que tipo de ajuda ou a forma de comprometimento que sua 
comunidade tem para com esses representantes. O acolhimento e apoio sistemático a esses 
conselheiros(as) é fundamental para que eles se mantenham comprometidos com as causas do bem 
das pessoas. 
 Considerando que o comportamento da sociedade atual se mantém pela defesa do mercado 
ou de uma política que não centraliza suas decisões na perspectiva do desenvolvimento humano, a 
participação de nossos representantes nos conselhos também é um exercício para o fortalecimento 
da democracia representativa em nosso país. Fortalecer as Políticas Públicas sociais em que a 
dignidade humana, a solidariedade e o “direito de se ter direito” sejam condição política e religiosa da 
missão humana da na terra é viver a prática do Evangelho.  
 A participação do cristão nos conselhos é uma das possibilidades de se praticar o Evangelho, 
a ética e viver a justiça; esta Campanha da Fraternidade convoca os cristãos a serem agentes de 
transformação da sociedade e sementes do Reino. 
 
2.3 Participação ativa 

 A dificuldade de reconhecer Deus na pessoa humana e o medo em lidar com as ideologias 
políticas têm provocado o distanciamento das construções coletivas e, consequentemente, das 
relações pessoais e sociais. A Campanha da Fraternidade fortalece a esperança e nos assegura que 
a imagem e semelhança de Deus permanecem na pessoa humana. Também nos desafia a sair dos 
referenciais mercadológicos e reforçar a democracia, participando da sociedade a partir dos 
processos e das construções coletivas. A crise econômica é resultado da busca do lucro pelo lucro, 
desencadeante de outras crises como a cultural, ecológica, energética, política entre outras. 
 Ao observar que a ausência de Políticas Públicas ou a falta de responsabilidade social em 
sua execução é uma opção pessoal ou de algumas ideologias institucionais, e que a maioria dos 
agentes públicos ignora a prática da política do bem comum, a Igreja encoraja e estimula os leigos e 
leigas para serem sal da terra e luz do mundo nos espaços políticos e coletivos de decisão. 
 Com a efetiva participação da sociedade civil e do testemunho dos cristãos nas instâncias de 
controle social, vamos avançar com as Políticas Públicas e, consequentemente, com a dignidade 
humana. A falta de sensibilidade sociopolítica e a dissociação da política no contexto da fé 
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desfavorece a atuação dos leigos e enfraquece sua missão. Por isso é fundamental que os leigos e 
leigas que atuam e dão testemunho cristão na política sejam acolhidos e acompanhados por suas 
comunidades e paróquias. 
 A sociedade civil organizada, as comunidades, movimentos e pastorais não podem se calar 
diante dos desmandos, escândalos e desrespeito com que os agentes políticos e as grandes 
corporações têm apresentado ao “cuidar” do que é público. Precisamos ter coragem e agir com 
efetiva participação nos processos políticos. 
 Considerando que o fortalecimento das Políticas Públicas passa pelas ideologias partidárias, 
é fundamental que as comunidades realizem rodas de conversas sobre os processos eleitorais e 
sobre a responsabilidade de escolher pessoas comprometidas com as Políticas Públicas para atuar e 
representar a comunidade na política partidária. Faz-se necessário perguntar: 
1. Como sua comunidade acolhe as pessoas que atuam na política partidária? 
2. Ela conhece os trabalhos desenvolvidos pelos conselhos paritários de direitos? 
3. Há membros de sua comunidade/paróquia que participam em conselhos. O que está sendo 
realizado para favorecer o trabalho dessas pessoas? 
 
2.4 Participação, mídia tradicional, internet e mídias sociais 

 É preciso admitir tanto o papel das mídias tradicionais, quanto o uso de um elemento que 
começou a se consolidar no Brasil há menos de duas décadas: as novas tecnologias de comunicação 
e informação. Torna-se necessário formar tanto agentes quanto o povo em geral sobre a forma de 
lidar com uma sociedade da informação. 
 No âmbito das mídias tradicionais, é possível estimular a discussão sobre direitos e 
necessidades públicas, por meio da divulgação de ideias, iniciativas e projetos. Também a criação de 
materiais específicos, que permitam informar, ensinar e divulgar sobre como fazer políticas públicas. 
 Outro campo é da comunicação enquanto expressão individual e comunitária, no qual se 
exige uma clara abordagem sobre uso da internet e a necessidade de não disseminação, ou mesmo 
exclusão, das chamadas “notícias falsas”, que ajudam a explorar falsos pontos de vista e, por muitas 
vezes, dificultam o diálogo. Qualquer informação que possa ser divulgada deve antes passar pelo 
crivo da análise das fontes, com atenção sempre à veracidade, à credibilidade e aos interesses 
envolvidos.  
 Quanto às redes sociais é preciso incentivar sua utilização para fomentar grupos de 
discussões de Políticas Públicas e não como campo apenas para registrar opiniões e concepções 
individuais ou mesmo como campo para semear agressões e preconceitos. A web pode se tornar um 
elemento fomentador de redes de ação social e criação de Políticas Públicas, que começam no 
ambiente virtual e se solidificam essencialmente nas áreas mais marginalizadas. 
 
2.5 A responsabilidade de todos 

 Todo cristão é convidado a se responsabilizar pelo outro. Cuidar para que direitos e deveres 
se tornem uma realidade vigente é papel do cristão. A política é um meio para que o viver em 
sociedade possa promover a vida digna de todos os cidadãos. 
 A Doutrina Social da Igreja Católica promove a participação de seus fiéis leigos no campo 
político, em especial alerta sobre a importância da participação da juventude. É realista, ensinando a 
ter discernimento diante das escolhas dos instrumentos políticos para fazer uma escolha coerente 
com os valores, tendo em conta as circunstâncias reais. Não existe um partido político ideal, mas 
nossas escolhas devem ser baseadas na “caridade e na busca do bem comum”. Os partidos são 
chamados a interpretar as aspirações da sociedade civil, orientando-as para o bem comum. 
 O jovem é impetuoso, lutador, destemido e alegre. Portanto, é necessário combinar a 
experiência com a vontade de crescer e fazer crescer. Faz-se necessário, hoje, convidar e promover 
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a juventude ao engajamento e à participação política, não apenas o incentivo e esclarecimento para o 
voto consciente, mas como assumir o compromisso social com sua comunidade, com seus irmãos. 
Promover a vida e a dignidade das pessoas é inerente à religião. Somos despertados a acolher e a 
proporcionar uma renovação que leve a pessoa a uma verdadeira conversão. 
 
3. Educar para o humanismo solidário 
 São Paulo VI na Encíclica Popularum Progressio, convida mulheres e homens de boa 
vontade a olharem para as questões sociais e abraçar um modelo ético-social. Os pressupostos 
dessa ética partem da interdependência global e do destino comum de todos os homens. Por isso, 
“ninguém pode, a priori, sentir-se seguro em um mundo em que há sofrimento e miséria”. 
 Para a participação nas Políticas Públicas, a Doutrina Social da Igreja propõe um caminho de 
subsidiariedade, para uma melhor integração social que nasça do encontro das dimensões individual 
e comunitária. É preciso criar caminhos para uma educação de participação nas Políticas Públicas. 
Esse processo educacional ajuda a se libertar de certas visões antropológicas permeadas de valores 
antiéticos como: materialismo, ideais que desrespeitam a dignidade e a vida humana, individualismo 
e coletivismo. 
 Nesse contexto antiético, a formação da pessoa, infelizmente, tem respondido a outras 
exigências: a afirmação da cultura do consumo, da ideologia do conflito, do pensamento relativista. É 
necessário humanizar a educação para que cada pessoa possa desenvolver as próprias atitudes 
profundas e contribuir para a vocação da própria comunidade. “Humanizar a educação” significa 
colocar a pessoa no centro da educação, em um quadro de relações que compõem uma comunidade 
viva, interdependente, vinculada a um destino comum. É dessa maneira que é caracterizado o 
humanismo solidário. 
 A educação para uma eficaz participação na elaboração das Políticas Públicas coloca a 
pessoa humana e o seu modo de viver em sociedade no centro das suas elaborações, não prevendo 
espaços de divisão e contraposição, oferecendo, ao contrário, lugares de encontro e debate. Nesse 
processo derrubam-se os muros da exclusividade e se promove a riqueza e a diversidade dos 
talentos individuais, tornando-se uma experiência social geradora de solidariedade, partilha e 
comunhão. 
 
a. Políticas Públicas que despertem para a cultura do diálogo 

 Uma questão quanto a participação na elaboração de Políticas Públicas é a disparidade das 
opiniões presentes em uma convivência multicultural. A cultura dialogal não significa somente 
conversar para se conhecer, mas para facilitar o encontro entre os cidadãos de diferentes setores da 
sociedade, levando em conta a liberdade e a igualdade. Os envolvidos no diálogo devem estar livres 
de seus interesses pessoais e estarem dispostos a reconhecer a dignidade de todos, guiados pelo 
direito e pela justiça. É preciso assegurar uma adequada formação dos cidadãos para a cultura do 
diálogo. 
 
b. Políticas públicas e a globalização da esperança 

 Em uma sociedade globalizada, que respalda muitas de suas decisões na ciência, cabe a 
pergunta de como fortalecer que a cultura leve em conta o ser humano e sua busca de sentido e da 
verdade. Tal cultura deve partir da certeza da mensagem de esperança contida na verdade que é 
Jesus Cristo. 
 Globalizar a esperança é um indicativo na elaboração de Políticas Públicas e se realiza por 
meio da construção de relações educativas e pedagógicas que cooperem para a criação de grupos 
embasados na fraternidade, na solidariedade, na justiça e na verdade. É também promover as 
esperanças da globalização. Por um lado, a globalização multiplicou as oportunidades de crescimento 
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e abriu as relações sociais para novas e inéditas possibilidades. Por outro lado, além de alguns 
benefícios, produziu desigualdades, explorações e uma exclusão dramática. Uma globalização sem 
visão, sem esperança, sem uma mensagem que seja ao mesmo tempo, anúncio e vida plena, está 
destinada a produzir conflitos e a gerar sofrimentos e misérias. 
  
c. Políticas Públicas e a verdadeira inclusão 

Para cumprir sua função, os projetos de elaboração de Políticas Públicas visam alguns 
objetivos fundamentais. Primeiro, o objetivo principal é permitir que cada cidadão se sinta ativamente 
participante na construção das Políticas Públicas. Os instrumentos utilizados devem promover o 
pluralismo, estabelecendo espaços de diálogo destinados à representação das questões éticas e 
normativas e assegurar os direitos elementares. 

O progresso científico e tecnológico tem mostrado, nestes últimos anos, como as escolhas 
feitas no presente podem influenciar os estilos de vida e, em alguns casos, a própria existência dos 
cidadãos das futuras gerações. Os cidadãos de hoje, de fato, devem ser solidários com os seus 
contemporâneos onde quer que estejam, mas também com os futuros cidadãos do planeta. Uma 
tarefa da elaboração de Políticas Públicas é contribuir na construção de uma cultura baseada na ética 
intergeracional. 

Na elaboração de Políticas Públicas que visam o bem de todos os cidadãos, cuidamos da 
humanidade do futuro. Para que haja verdadeira inclusão, é preciso dar outro passo, entrando, em 
uma relação de solidariedade com as gerações que nos antecederam, reconhecendo como 
enfrentaram e superaram os seus desafios.  

As sociedades humanas, as comunidades, os povos, as nações são o fruto das passagens da 
história, nas quais se revela uma identidade específica em contínua elaboração. Perceber o nexo 
entre a evolução histórica de uma comunidade e sua vocação para o bem comum é preciso para a 
formação de uma consciência histórica. 
 
d. Políticas Públicas e as redes de cooperação 

Tecer redes de cooperação, em prol das Políticas Públicas, significa ativar dinâmicas 
inclusivas, principalmente dos mais pobres. Considerando que os recursos são limitados aos mais 
vulneráveis e que há parcelas da humanidade que sofrem com a falta de instituições idôneas para o 
desenvolvimento, a elaboração de Políticas Públicas deve consistir na socialização delas, por meio 
da organização de redes de cooperação. 

A elaboração das Políticas Públicas precisa superar as armadilhas dos processos de 
massificação, que produz o efeito nocivo do nivelamento e, com isso, da manipulação consumista. O 
surgimento de redes de cooperação oferece uma perspectiva de subsidiariedade, tanto a nível 
nacional como internacional; cria-se uma rede não somente de elaboração ou luta pelos direitos, mas, 
sobretudo, de serviços nos quais prevalecem a ajuda recíproca. 
 
e. Políticas Públicas e honestidade 

Em todas as culturas existem multíplice convergências éticas, expressão de uma comum 
sabedoria moral, em cuja ordem objetiva se funda a dignidade da pessoa, na qual se baseiam-se os 
fundamentais direitos e deveres do homem. Essa ordem ética, enraizada na sabedoria de Deus 
Criador, é, portanto, o indispensável fundamento para edificar uma digna comunidade humana 
regulada por leis baseadas na justiça. Os homens frequentemente sucumbem a interesses de partes, 
a abusos e a práticas iníquas, fontes de graves sofrimentos para todo o gênero humano. 

Para libertar cada âmbito do agir humano daquela desordem moral, a Igreja reconhece entre 
as suas atividades a de recordar a todos alguns claros princípios éticos. É a razão humana, que 
caracteriza cada pessoa, que exige um iluminante discernimento a esse respeito. 
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Toda a atividade humana é chamada a produzir o fruto da honestidade, na liberdade 
autenticamente humana, alargando, assim, os horizontes para reconhecer com lealdade aquilo que 
provêm das exigências da verdade e do bem. 
 
4. Bem comum 

O cenário atual de definição e aplicação de Políticas Públicas mostra que não pode existir 
democracia verdadeira e estável sem justiça social, sem divisão real de poderes e sem vigência do 
estado de direito. Percebe-se nestes anos de ajuste do modelo neoliberal um importante descuido do 
gasto social, ao dar preferência ao pagamento da dívida externa ou a desvios dos escassos recursos 
públicos para interesses de uma minoria. Ainda urge estabelecer Políticas Públicas de inclusão social 
a milhares de excluídos e promover uma renovação ampliada e imprescritível no quadro de agentes 
políticos responsáveis pela condução da coisa pública. 
 
 
5. Pistas de ação 

Apresentamos algumas sugestões de ações transformadoras, agrupadas em 3 linhas de 
atuação: 
 
Participação 

a. Buscar uma participação mais efetiva, com a atuação voluntária nas pastorais sociais, buscando 
priorizar a solicitude e o cuidado com as pessoas em situações de marginalização. 
b. Estimular o uso dos serviços públicos de forma consciente, organizada e cuidadosa, visando 
melhor otimização dos recursos existentes. 
c. Pensar em formas de contribuir para a resolução de situações agravantes aos direitos sociais. 
d. Promover seminários, debates, rodas de conversa ou outras formas de encontros, visando 
contribuir com a necessária reforma política e renovação do quadro de agentes políticos nos 3 níveis 
de governo. 
e. Estimular a participação de pessoas idôneas e de caminhada ilibada, como discípulos 
missionários, no bem comum e por um processo político de pleno exercício da cidadania e isento de 
interesses não condizentes à grande maioria da população. 
f. Incentivar a criação de observatórios sociais, com membros competentes e idôneos e com estrutura 
mínima de ouvidoria, diagnóstico, pesquisa, comunicação e monitoramento das iniquidades, para que 
se tornem uma referência de seriedade e um porto seguro e isento a qualquer cidadão brasileiro. 
g. Encorajar a participação dos cristãos leigos e leigas na política, rompendo o preconceito comum de 
que a política é coisa suja. 
h. Impulsionar os cristãos a construírem mecanismos de participação popular. 
i. Incentivar e preparar os cristãos leigos e leigas a participarem de partidos políticos e serem 
candidatos para o executivo e o legislativo. 
j. Mostrar aos membros das nossas comunidades e à população maneiras de tomar parte na política. 
 
Cidadania  

a. Incentivar as comunidades a promoverem seminários, cursos e encontros de conscientização e 
formação política, visando desenvolver a participação cidadã cada vez mais responsável. 
b. Fortalecer canais de participação efetiva da sociedade e de suas entidades representativas na 
formulação, implantação e controle das Políticas Públicas. 
c. Articular a participação efetiva de membros das comunidades nas instancias colegiadas do controle 
social nas Políticas Públicas, oferecendo respaldo e acompanhamento. 
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d. Reivindicar atendimento humanizado, acolhedor, de qualidade e digno a todo cidadão em qualquer 
estabelecimento público. 
e. Dar continuidade às discussões iniciadas com as CF de 2012; 2015 e 2017 reforçando a 
necessidade de um equilíbrio justo de todos os brasileiros nos campos sociais. 
f. Estabelecer parcerias com Defensoria Pública, Controladoria Geral, Advocacia Geral, Procuradoria, 
Procons, Ministério Público, Fóruns de Justiça, para acompanhar e denunciar situações de 
irregularidades na condução da coisa pública. 
 
Bem comum 

a. Conhecer serviços mediantes os quais a Igreja se faz solidária com os pequeninos e se empenha 
na superação das injustiças e na construção de relações segundo o Evangelho. 
b. Garantir que a prevenção avance para além da informação, visando não só ao bem-estar 
individual, mas também ao familiar e de todos, através de ações educativas abrangentes e inclusivas. 
c. Promover momentos para exercer o discernimento evangélico acerca do que ocorre no cenário 
político e identificar eventuais ameaças à harmonia e boa convivência familiar. 
d. Incentivar a intersetorialidade das ações para a promoção, prevenção, proteção, tratamento, 
reabilitação e recuperação do bem-estar, construindo uma sociedade justa e saudável. 
e. Refletir nas famílias sobre o que edifica uma sociedade justa e solidária, buscando estratégias de 
solução efetivas, viáveis e adequadas ao bem comum. 
f. Rediscutir a própria responsabilidade (em relação à sociedade). 
 
6. Observatório Social do Brasil 

Como exemplo da participação, da cidadania e do bem comum, pode-se apresentar o 
Observatório Social do Brasil (OSB). O OSB é um espaço para o exercício da cidadania, que deve 
ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de entidades representativas da 
sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública. 

Cada OSB é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de se 
indignar em atitude, em favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. 
Atuando como pessoa jurídica, o OSB prima pelo trabalho técnico, fazendo uso de uma metodologia 
de monitoramento das compras públicas em nível municipal, agindo preventivamente no controle 
social dos gastos públicos... atua em outras frentes como: 
- a educação fiscal, demonstrando a importância social e econômica dos tributos e a necessidade de 
o cidadão acompanhar a aplicação dos recursos públicos. 
- a inserção da micro e pequena empresa nos processos licitatórios. 
- a construção de Indicadores da Gestão Pública, com base na execução orçamentária e nos 
Indicadores sociais do município, fazendo o comparativo com outras cidades. 

Um bom exemplo vem de Maringá/PR, onde a população uniu esforços e criou o Observatório 
Social de Maringá (OSM), que reúne profissionais liberais, empresários, servidores e com a 
participação da comunidade Católica. O Observatório Social é o pioneiro no controle da legalidade do 
gasto público. Uma equipe contratada e dezenas de voluntários acompanham editais, análise dos 
processos e a entrega de serviços contratados. Se constatadas irregularidades, o órgão solicita ao 
poder público alterações ou a impugnação da licitação. Em 2017, o OSM acompanhou 87 processos 
da Prefeitura de Maringá, equivalente a 30,7% das despesas empenhadas. Desde 2006 houve um 
proveito de mais de R$ 124 milhões, em valores que deixaram de ser gastos indevidamente. A equipe 
também acompanha compras da Câmara Municipal de Maringá e da Universidade Estadual de 
Maringá. O trabalho é custeado por associações, pessoas físicas e empresas e foi premiado como 
melhor projeto de Inovação Social de América Latina e Caribe, em 2009, pela ONU, e o primeiro lugar 
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no Innovare em 2018. O OSM serve como referência para mais de cem observatórios espalhados 
pelo Brasil e em países como Argentina, México e Colômbia. 
 
7. Jornada Mundial do Pobre 

O Papa Francisco propôs a toda Igreja a Jornada Mundial do Pobre para que as comunidades 
cristãs se tornem, em todo o mundo, cada vez mais sinal concreto do amor de Cristo pelos mais 
pobres. O tema escolhido para 2018 foi “Este pobre grita, e o Senhor o escuta” (Sl 34,7). As palavras 
do salmista tornam-se também as nossas no momento em que somos chamados a nos encontrar 
com as diversas condições de sofrimento e marginalização em que vivem tantos irmãos e irmãs. 

O salmo expressa com três verbos a atitude do pobre e a sua relação com Deus. “Gritar”! A 
condição de pobreza não se esgota em uma palavra, mas se torna um grito que atravessa os céus e 
chega até Deus. Podemos nos perguntar: como é que esse grito, que sobe até à presença de Deus, 
não consegue chegar aos nossos ouvidos e nos deixa indiferentes e impassíveis? 

O segundo verbo é “responder”. O Senhor, diz o salmista, não só escuta o grito do pobre, 
como também responde. Sua resposta é um cuidado cheio de amor para com o pobre. Foi assim 
quando Abraão apresentou seu desejo de ter uma descendência, com Moisés, através do fogo de 
uma sarça e ao longo de todo o caminho do povo no deserto. 

O terceiro verbo é “libertar”. O pobre da Bíblia vive com a certeza que Deus intervém a seu 
favor para lhe restituir a dignidade. A ação com a qual o Senhor liberta é um ato de salvação para 
com os que lhe apresentaram a sua tristeza e angústia. 

O Papa convida a Igreja inteira e os homens e as mulheres de boa vontade a fixarem o olhar, 
neste dia, em todos aqueles que estendem as suas mãos invocando ajuda e pedindo a nossa 
solidariedade. Esse dia pretende estimular, em primeiro lugar, os crentes, para que reajam à cultura 
do descarte e do desperdício, assumindo a cultura do encontro. O convite também é dirigido a todos, 
independentemente da sua pertença religiosa, para que se abram à partilha com os pobres em todas 
as formas de solidariedade. O Santo Padre dirige uma palavra específica aos ministros ordenados, 
convidando a viver este Dia Mundial como um momento privilegiado de nova evangelização. Os 
pobres nos evangelizam, ajudando-nos a descobrir cada dia a beleza do Evangelho. 

A Jornada Mundial do Pobre (JMP – 2019) será em 17 de novembro. O desejo do Santo 
Padre é que, na semana anterior ao Dia Mundial dos Pobres, sejam realizadas ações concretas, tais 
como: 
a. As comunidades cristãs se empenhem na criação de momentos de encontro e amizade, de 
solidariedade e ajuda concreta. 
b. Convidar os pobres e voluntários para participarem, juntos, na Eucaristia desse domingo, de modo 
que, no domingo seguinte, a celebração da Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do 
Universo seja ainda mais autêntica. A realeza de Cristo aparece em todo o seu significado 
precisamente no Gólgota, quando o Inocente, pregado na cruz, pobre, nu e privado de tudo, encarna 
e revela a plenitude do amor de Deus. 
c. Nesse domingo, se em nossos bairros vivem pobres que buscam proteção e ajuda, aproximemo-
nos deles; será um momento propício para encontrar o Deus que buscamos. 

Ouvindo o apelo do Papa Francisco também propomos com a Caritas brasileira iniciativas 
concretas que ajudam na celebração: 
a. Ruas Solidárias: a rua é um entre os vários espaços que podem ser bairro, sítio, aldeia, a praça, a 
paróquia para realização de atividades comuns, como mutirões de cidadania, gincanas para 
arrecadação de alimentos, bazares, concursos com crianças e adolescentes, atividades nas escolas. 
b. Visitas e realização de atividade em orfanatos ou abrigos de crianças e adolescentes, asilos, 
presídios, hospitais. 
c. Círculos bíblicos com roteiros de reflexão bíblica. 
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d. Oração do terço na intenção das pessoas empobrecidas.  
e. Rodas de conversa sobre as questões sociais relacionadas às desigualdades sociais. 
f. Realização do prêmio Odair Firmino de Solidariedade, premiando iniciativas de superação da 
violência. 
g. Celebrações da Palavra e da Eucaristia. 
h. Mesas fraternas: realizar café da manhã, almoços, lanches ou jantares coletivos, para alimentar 
pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. 
 
Quem são os sujeitos destinatários dessas ações? 

Pessoas em situação de rua; crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social; povos e 
comunidades indígenas e quilombolas; trabalhadores sem-teto; mulheres e homens encarcerados; 
pessoas com necessidades especiais; doentes; vítimas de violências; catadores(as) de materiais 
recicláveis; comunidades e paróquias; pessoas que, de acordo com a realidade local, necessitam da 
solidariedade e ações de acolhimentos, escuta e mobilização para efetivação dos direitos. 
 
 

CONCLUSÃO 
 

O Reino de Deus, um novo modelo de sociedade, diferente do modelo neoliberal dominante, 
inclui mudanças radicais na concepção do trabalho e do lazer, da educação e da cultura, dos 
impostos e das responsabilidades sociais dos cidadãos. Uma nova sociedade não acontece por meio 
de leis e decretos, mas com a participação de todas as pessoas. 

A Campanha da Fraternidade 2019 é um convite para uma maior participação das pessoas 
na elaboração e na implementação de Políticas Públicas, projetando, assim, o presente e o futuro do 
Brasil, amparado no direito e na justiça, livre das desigualdades que atingem os mais pobres. A 
participação nas Políticas Públicas na ótica da misericórdia, torna-se caminho inspirador para a vida 
não só dos cristãos, mas de todas as pessoas de boa vontade. 

Jesus e seus discípulos passam de aldeia em aldeia fazendo o bem e semeando os sinais do 
Reino de Deus. Todo lugar e todo momento são oportunidades de exercer a misericórdia para 
reconstruir a humanidade, resgatar a dignidade dos filhos e filhas de Deus e, consequentemente, 
restabelecer a fraternidade e a justiça. Jesus revelou a misericórdia plenamente por meio de suas 
palavras, gestos e obras. Por sua encarnação, o Filho de Deus uniu-se de algum modo a todo ser 
humano. O Papa Francisco tem interpelado a Igreja a contemplar o mistério da misericórdia, como o 
caminho que une Deus e o ser humano. A prática de Jesus é o horizonte iluminador da ação 
evangelizadora da Igreja, da comunidade cristã.  

“Serás libertado pelo direito e pela justiça”. É um direito participar das Políticas Públicas. A 
justiça indica o caminho para propor e receber Políticas Públicas. Nossa Senhora, Mãe de Jesus e 
nossa, nos acompanhe na caminhada quaresmal, despertando para o cuidado dos irmãos e das 
irmãs através das Políticas Públicas. 
 
 
  


