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METANOIA – Encontro de reflexão teológica 

Porto, 28 Fevereiro 2015 

 

De uma "economia que mata" a uma economia mais justa 

Manuela Silva 

One of the most penetrating dangers of our epoch was stamped by the 20th Century writer C.S. 

Lewis as the “chronological snobbery”, that is, the uncritical acceptance of anything merely 

because it belongs to the intellectual trends of our present. To repulse such a danger, intelligibility 

of res novae and moral commitment are jointly required. 

(Zagmani) 

 

1. Considerações preliminares 

Este encontro decorre em torno de uma pergunta genérica. A pergunta é: Queremos uma 
sociedade mais justa? 

Todos irão afirmar sem hesitação que sim, que desejamos uma sociedade mais justa. Fica bem 
afirmá-lo. É politicamente correcto fazê-lo. Mas aqui acaba o consenso. 

Se não, vejamos: De que falamos realmente quando dizemos que desejamos uma sociedade mais 
justa? Sejamos mais precisos e concretos: 

 Qual o nosso grau de tolerância e convivência com as desigualdades sociais, que 
conhecemos, nas suas múltiplas vertentes de distribuição do rendimento, acumulação de 

riqueza, oportunidades de acesso a serviços básicos de educação, saúde, habitação, 
segurança social, emprego?  

 Qual a nossa posição relativamente à persistência e severidade da pobreza, na nossa 

comunidade local, no nosso país e no mundo que presentemente se verificam? 

 Qual o nosso grau de aceitação das disparidades salariais, entre profissões e face à situação 
na profissão, entre homens e mulheres, e, dentro de uma mesma empresa, entre 
trabalhadores/as e gestores? 

 Qual a nossa complacência com a desigual partilha de tarefas e responsabilidades entre 
homens e mulheres no interior de cada família: no cuidado com as crianças, com os idosos, 
com os portadores de deficiências ou na gestão do quotidiano da ida em comum? 

 Qual a nossa posição face à desigual participação de mulheres e homens que continua a 

verificar-se na gestão de topo nas empresas ou nos lugares de representação e decisão 

política? 

 Em geral, qual a nossa sensibilidade às desigualdades/injustiças associadas ao sexo, à idade, 
à etnia, ao status social, etc.? 

Neste questionamento, não podemos deixar de fora a sua dimensão mundial e então cabe 
perguntar: qual a nossa sensibilidade e grau de tolerância face à violação de direitos humanos em 
tantos países, ao tráfico de pessoas, ao abuso de crianças, ao trabalho escravo e à exploração de 
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trabalho infantil? Privilegiamos os negócios com empresas ou países, ocultando a denúncia das 
violações dos direitos humanos? 

Por último, há que integrar, também, nesta reflexão, a perspectiva da salvaguarda dos direitos do 
planeta em que habitamos. Uma sociedade mais justa é uma sociedade que cuida desta casa comum 
e sabe ter na devida conta os direitos das gerações futuras. Qual a nossa sensibilidade face à 
destruição de recursos não renováveis, ao desperdício das fontes energéticas, à poluição e, de modo 
geral, aos riscos de degradação do ambiente e suas incidências climáticas e outras? 

Deixo estas interrogações iniciais para sublinhar que, ao escolherem, para reflexão neste encontro, 
o tema Queremos uma sociedade mais justa? abrem uma vastíssima problemática que cobre todas 
as dimensões da vida colectiva, questiona os fundamentos em que assentam as economias e a 
organização das sociedades e obriga, inclusive, a repensar o próprio conceito de justiça social. 

 

2. A perspectiva bíblica 

Antes de discutir o conceito actual de justiça social, será interessante recordar que, tanto no Antigo 
Testamento como no Novo Testamento, está bem presente a preocupação com a justiça. 
 
A Bíblia associa a ideia de justiça à revelação de Deus (Yhavé é um Deus de justiça, Deus é... justo e 

recto (Dt 32:4)) e sustenta uma noção de justiça que hoje classificaríamos como justiça social em 

que sobressai a preocupação e o cuidado em relação aos pobres e aos aflitos (Dt 10:18, 24:17, 

27:19). São frequentes nos vários textos do Antigo Testamento referências directas aos mais 

necessitados da época, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, ou sejam as pessoas que, naquela 

época, não seriam capazes de cuidar de si mesmas e não dispunham de qualquer sistema de apoio. 

Por outro lado, as leis de Israel relativamente ao endividamento ou à propriedade da terra 

obedecem a princípios claros e ousados de justiça social. Poderia recordar vários exemplos e, entre 

eles, o jubileu e a obrigatoriedade do perdão e da remissão as dívidas, ou a norma de deixar os 

respigos das colheitas para os pobres. 

Jesus revela uma particular sensibilidade pelos direitos dos mais desprotegidos, tem palavras 

elogiosas e encorajadoras para com os pobres, os injustiçados, os marginalizados e prega aos seus 

discípulos o dever de assumirem o compromisso de pagar um salário justo ao assalariado, de prestar 

assistência ao deserdado, de defender os órfãos e as viúvas, de partilhar os bens próprios com os 

que precisam. 

As primeiras comunidades de cristãos levaram muito a sério este ensinamento de Jesus e eram 

conhecidas pelo testemunham que davam no que se refere à partilha de bens (punham em comum 

aquilo que possuíam; cuidavam dos mais pobres, tratavam os escravos como irmãos). Na Carta de 

Tiago 1: 27 vai-se ao ponto de dizer o que se entende pela verdadeira religião: visitar os órfãos e as 

viúvas e socorre-los nas suas tribulações e conservar-se isento da corrupção deste mundo. 

 

3. A perspectiva dos direitos humanos universais 

A modernidade fez deslocar a perspectiva teocêntrica com que, até então, se definia a justiça para 

a condição do ser humano, a sua dignidade e os direitos a ela inerentes. 
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Hoje, a justiça social baseia-se nos conceitos de igualdade e de direitos humanos e é considerada 

como tendo repercussão em termos do funcionamento das economias e das organizações, da 

regulação das relações sociais e políticas e, em geral, das normas e dos processos que subjazem à 

vida na sociedade. 

Concretizando, a justiça social diz respeito à equidade na repartição do rendimento e da riqueza, à 

tributação e participação nos gastos públicos, à igualdade de oportunidades no acesso a serviços 

básicos de saúde, educação, habitação, lazer, cultura, segurança social e participação. 

Na óptica da modernidade, os governos, nacionais, autárquicos ou supranacionais, são os principais 

responsáveis pela garantia de uma sociedade justa, avaliada pela igualdade das oportunidades 

oferecidas aos cidadãos e cidadãs, mas também no que se refere ao sucesso efectivamente 

alcançado na concretização dos direitos fundamentais. 

O actual contexto de globalização e financeirização das economias vem trazer dificuldades 

acrescidas na concretização de uma efectiva justiça social, uma vez que esvazia - ou no mínimo 

limita - o exercício de uma governação de raiz democrática. 

De entre a vastidão do tema que nos é sugerido, proponho-me apresentar uma reflexão acerca da 

economia, na perspectiva da construção de uma sociedade mais justa. Vou fazê-lo tomando como 

referência o pensamento do Papa Francisco expresso na Exortação Apostólica A Alegria do 

Evangelho, mas destaco também como textos de referência os seguintes: o discurso no parlamento 

europeu, o discurso ao corpo diplomático e o discurso aos dirigentes dos movimentos operários e 

populares. 

 

4. Esta economia mata ou um outro olhar sobre a economia real 

Temos de agradecer ao Papa Francisco o facto de nos ter convocado para enfrentar a realidade de 

uma economia que escraviza e exclui quando deveria ser colocada ao serviço da liberdade e da 

inclusão social. Lembrar esta finalidade última da economia é, só por si, um pensamento 

revolucionário, pois o modo de pensar dominante e a realidade que conhecemos é a de uma 

economia orientada em função do lucro e em que o dinheiro se tornou o centro. 

Não faltam diagnósticos sobre a situação económica e financeira, em Portugal como no espaço da 

União Europeia ou do Mundo, mas muitas vezes esses diagnósticos não só passam ao lado dos 

verdadeiros problemas como são influenciados por posições ideológicas e pelos interesses de quem 

as produz.  

Daí a importância da clarificação do lugar donde fazemos a leitura da realidade e da desmontagem 

dos preconceitos de que tais leituras muitas vezes enfermam. 

Por exemplo, quando nos vêm dizer que existem sinais de crescimento na economia portuguesa há 

que saber como é avaliado esse crescimento, em que produções de bens e serviços se baseia esse 

pseudo crescimento económico e como se traduz na qualidade de vida dos cidadãos, quem 

beneficia, em que territórios se localiza, com que impactos na utilização dos recursos, com que 

incidência no ambiente, … Ou, também, se um aumento de algumas décimas percentuais vem 

compensar diminuições ocorridas em anos anteriores… Ou, ainda, saber a que factores se deve tal 
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crescimento, se estão mais ou menos dependentes de acontecimentos exteriores e ocasionais, se 

vão – ou não - repetir-se no futuro. 

Dou ainda outro exemplo: os indicadores de diminuição do desemprego. Importa saber que tais 

indicadores assentam num certo conceito. Consideram-se em situação de desemprego as pessoas 

que em situação de população activa, mas estando fora da actividade económica regular, não 

tenham tido qualquer trabalho remunerado por mais de 15 horas e tenham procurado emprego nos 

últimos quinze dias a que se refere o inquérito. Como se vê, este conceito não abrange as pessoas 

com desemprego de longa duração que já desistiram de procurar novo emprego e por isso não se 

apresentaram nos centros de emprego, nem as pessoas que tiveram um trabalho ocasional por mais 

de 15 horas. Acresce que o desemprego pode diminuir por efeito da emigração, como 

presentemente está a suceder em Portugal com a saída para o estrangeiro de pessoas 

desempregadas à procura de emprego, nomeadamente no caso de jovens licenciados. 

Estes dois exemplos servem para ilustrar como é importante aprender a pensar sobre estas 

realidades com lucidez, discuti-las e aprofundá-las, sem cair na tentação de seguir acriticamente o 

pensamento dominante.  

É igualmente importante aprender a converter o nosso olhar, ou seja não tomar a realidade com 

que deparamos como se fosse uma inevitabilidade, uma fatalidade ou um castigo. 

O Papa Francisco interpela-nos a vencer a barreira da indiferença diante do que se passa à nossa 

volta e a ultrapassar o apego que porventura tenhamos ao nosso lugar de conforto. 

O discernimento cristão consiste, precisamente, na prática do saber olhar a realidade à luz do 

Evangelho do qual se retiram consequências para o nosso modo de pensar e de agir, no plano 

individual como na apreciação das diferentes instâncias da nossa vida colectiva. 

No essencial é esta a recomendação da Exortação Apostólica do Papa Francisco, A Alegria do 

Evangelho: É habitual hoje falar-se dum «excesso de diagnóstico», que nem sempre é acompanhado 

por propostas resolutivas e realmente aplicáveis. Por outro lado, também não nos seria de grande 

proveito um olhar puramente sociológico, que tivesse a pretensão, com a sua metodologia, de 

abraçar toda a realidade de maneira supostamente neutra e asséptica. O que quero oferecer situa-

se mais na linha dum discernimento evangélico. É o olhar do discípulo missionário que «se nutre da 

luz e da força do Espírito Santo».  

No mundo globalizado em que vivemos é obrigatório ter um olhar atento sobre as grandes 

transformações que ocorrem a nível mundial e que, obviamente, influenciam a nossa própria vida 

pessoal e colectiva. 

O Papa Francisco lembra os sinais do tempo, considerando como positivos, nomeadamente: os 

progressos feitos no campo da saúde, da educação, da comunicação e nos demais aspectos que 

concorrem para o bem-estar das pessoas. Mas acrescenta: Todavia não podemos esquecer que a 

maior parte dos homens e mulheres do nosso tempo vive o seu dia-a-dia precariamente, com 

funestas consequências. Aumentam algumas doenças. O medo e o desespero apoderam-se do 

coração de inúmeras pessoas, mesmo nos chamados países ricos. A alegria de viver frequentemente 

se desvanece; crescem a falta de respeito e a violência, a desigualdade social torna-se cada vez mais 

patente. É preciso lutar para viver, e muitas vezes viver com pouca dignidade.  
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No que concerne ao plano mundial, podemos dizer que estamos a assistir a uma vertiginosa 

mudança de época resultante de saltos quantitativos e qualitativos em múltiplos domínios, dos 

quais destaco: o conhecimento científico e a inovação tecnológica, a facilidade de comunicação e 

de mobilidade geográfica, a globalização da economia e a sua crescente financeirização, a 

emergência de novos estados e de uma nova geopolítica, a concentração da riqueza e do poder 

tanto à escala mundial como no interior de cada País, com risco para a democracia e perigos vários 

de implosão social. 

Neste contexto de acelerada mudança, são cada vez mais preocupantes as ameaças à paz. 

Em Portugal, vivemos a turbulência de uma crise que inicialmente se revelou como crise financeira, 

apresentada à opinião pública como sendo devida a endividamento excessivo do sector público, 

mas que, por efeito das políticas adoptadas, assume, hoje, contornos de crise económica e social 

grave. Haja em vista algumas situações que todos conhecem: elevado nível de desemprego, 

generalizada precariedade do trabalho e perda de direitos de quem trabalha, inclusive no sector 

público, níveis de incidência e severidade de pobreza inaceitáveis, elevada e crescente desigualdade 

na repartição do rendimento e concentração da riqueza, um estado social em risco, com reflexos 

preocupantes nos cuidados de saúde, na qualidade da educação, na cobertura da segurança social, 

desmoronamento da Administração Pública em vários sectores. 

Acresce que estamos também perante um processo de desumanização em marcha, de que são 

sinais visíveis: o stress que se vive em certos ambientes de trabalho, tanto nas empresas como nos 

serviços públicos, com repercussões negativas nos atendimentos do público, como também na 

saúde e na vida pessoal de quem trabalha; a difícil conciliação entre vida profissional e vida pessoal 

e familiar; o desrespeito por direitos adquiridos no trabalho ou na segurança social; a falta de 

consideração pelos idosos; a violência latente ou declarada; a desatenção do valor da pessoa 

humana. 

Por último, devemos assinalar, como particularmente preocupante, a corrupção de larga escala de 

que vamos tendo conhecimento e que, obviamente, abala a confiança dos cidadãos nas instituições. 

Diante deste quadro sombrio, que importa ter a coragem de reconhecer, há, porém, sinais que 

podem ser de esperança num futuro melhor. Destaco os seguintes: o maior nível de conhecimento 

por parte de largos estratos da população, de que são exemplo os indicadores de frequência dos 

vários níveis de ensino e número de conclusões de cursos superiores; a propensão à inovação e ao 

empreendorismo, sobretudo a nível local; as facilidades de acesso a novos recursos potenciais em 

domínios estratégicos no âmbito da agricultura, dos recursos marítimos, da energia, dos transportes 

e comunicações, etc. Constitui também um capital a ter em conta a qualidade das infra-estruturas 

(meios de comunicação, energia e transporte) de que o País dispõe. De relevar, ainda, o património 

dos valores fundamentais que inspiram a nossa matriz cultural os quais devem ser reconhecidos, 

exaltados e cultivados, nomeadamente, a solidariedade, o cuidado, a entreajuda, etc. 
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5. Dizer não a uma economia de exclusão e de desigualdade social.  

 

Face ao diagnóstico feito, devemos perguntar-nos: como reagir? Encontramos nas palavras do Papa 

Francisco uma resposta clara e ousada: Dizer não a uma economia de exclusão e de desigualdade 

social. Esta economia mata. 

O Papa Francisco concretiza: Assim como o mandamento «não matar» põe um limite claro para 

assegurar o valor da vida humana, assim também hoje devemos dizer «não a uma economia da 

exclusão e da desigualdade social». Esta economia mata. Não é possível que a morte por 

enregelamento dum idoso sem abrigo não seja notícia, enquanto o é a descida de dois pontos na 

Bolsa. Isto é exclusão. Não se pode tolerar mais o facto de se lançar comida no lixo, quando há 

pessoas que passam fome. Isto é desigualdade social. Hoje, tudo entra no jogo da competitividade 

e da lei do mais forte, onde o poderoso engole o mais fraco. Em consequência desta situação, 

grandes massas da população vêem-se excluídas e marginalizadas: sem trabalho, sem perspetivas, 

num beco sem saída. O ser humano é considerado, em si mesmo, como um bem de consumo que se 

pode usar e depois lançar fora. Assim teve início a cultura do «descartável», que aliás chega a ser 

promovida. Já não se trata simplesmente do fenómeno de exploração e opressão, mas de uma 

realidade nova: com a exclusão, fere-se, na própria raiz, a pertença à sociedade onde se vive, pois 

quem vive nas favelas, na periferia ou sem poder já não está nela, mas fora. Os excluídos não são 

«explorados», mas resíduos, «sobras».  

O Papa Francisco denuncia não só a injustiça social como os fundamentos em que assenta o modelo 

económico vigente, salientando na sua base está a idolatria do dinheiro. Nas palavras da Evangelii 

Gaudium: Uma das causas desta situação está na relação estabelecida com o dinheiro, porque 

aceitamos pacificamente o seu domínio sobre nós e sobre as nossas sociedades. A crise financeira 

que atravessamos faz-nos esquecer que, na sua origem, há uma crise antropológica profunda: a 

negação da primazia do ser humano. Criámos novos ídolos.  

Esta idolatria do dinheiro, de que fala o Papa Francisco tem muitas consequências nefastas, a 

primeira das quais consiste em considerar o ser humano apenas pela sua função no sistema, seja 

como produtor/trabalhador, consumidor ou pagador de impostos. 

Enquanto trabalhador, a idolatria do dinheiro leva a uma cultura da precariedade, da 

competitividade agressiva e do descartável. Ou seja: conduz ao trabalho mal pago, ao despedimento 

fácil e à perda de direitos na empresa. 

Por outro lado, a tirania do dinheiro encontrou meios para influenciar as pessoas e atraí-las a 

consumos nem sempre em consonância com as suas verdadeiras necessidades. O híper consumismo 

tornou-se numa doença para alguns e motivo de frustração e desânimo para muitos. O excessivo 

consumo de alguns tornou-se também numa séria causa de degradação ambiental. 

A tirania do dinheiro leva a que não se atente devidamente nas necessidades básicas dos menos 

afluentes, que aumente a pobreza, mesmo nos países economicamente mais prósperos, que 

cresçam as desigualdades e a concentração da riqueza e do poder. 

De destacar ainda que a tirania do dinheiro vai a par com a exaltação do mercado e a subestimação 

do papel de regulação por parte dos Estados, como vem sendo defendido e posto em prática pelo 

pensamento neoliberal e os governos que nele se fundamentam. 
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Vejamos o que diz o Papa Francisco: Enquanto os lucros de poucos crescem exponencialmente, os 

da maioria situam-se cada vez mais longe do bem-estar daquela minoria feliz. Tal desequilíbrio 

provém de ideologias que defendem a autonomia absoluta dos mercados e a especulação financeira. 

Por isso, negam o direito de controlo dos Estados, encarregados de velar pela tutela do bem comum. 

Instaura-se uma nova tirania invisível, às vezes virtual, que impõe, de forma unilateral e implacável, 

as suas leis e as suas regras. Além disso, a dívida e os respetivos juros afastam os países das 

possibilidades viáveis da sua economia, e os cidadãos do seu real poder de compra. A tudo isto vem 

juntar-se uma corrupção ramificada e uma evasão fiscal egoísta, que assumiram dimensões 

mundiais. A ambição do poder e do ter não conhece limites. Neste sistema que tende a devorar tudo 

para aumentar os benefícios, qualquer realidade que seja frágil, como o meio ambiente, fica 

indefesa perante aos interesses do mercado divinizado, transformados em regra absoluta. 

A lição que retiramos desta Exortação apostólica é a de que não podemos fechar os olhos à 

realidade, temos de aprender a ler os seus sinais, ter a coragem de denunciar os males e de 

questionar as suas causas, não só as mais superficiais como as mais profundas. Há que ir às raízes 

dos problemas e ousar percorrer os caminhos que nos levem de uma economia de exclusão a uma 

economia de comunhão. 

Chegados a este ponto, adivinho uma interrogação: Que fazer para criar uma sociedade mais justa? 

Considerando o papel relevante que a economia tem na configuração da vida em sociedade, limitar-

me-ei a exemplificar com alguns caminhos que poderão/deverão conduzir a uma economia mais 

justa. 

 

6. Caminhos para uma economia mais justa 

 

6.0. Uma questão prévia 

 Há que recentrar a economia na pessoa, no seu bem-estar e qualidade de vida e no bem comum, 

incluindo a sustentabilidade do desenvolvimento e a coesão social. Este é o grande desafio com que 

o século XXI está confrontado. Se não souber enfrentá-lo, positivamente, são de recear sérios 

conflitos sociais e políticos e múltiplas ameaças à paz mundial. 

 

6.1 Reformar a empresa 

A base da economia é a empresa. É ao nível da empresa que se tomam decisões básicas quanto 

aquilo que se produz, como se produz, com que trabalho, com que financiamento, com que 

tecnologia, como se colocam os produtos nos mercados, etc. 

É fundamental mudar a ideia que se tem da empresa e das responsabilidades de quem a dirige. Hoje 

a empresa é considerada apenas como propriedade dos detentores do capital e por isso quem a 

dirige procura satisfazer esses interesses maximizando os lucros do capital. Não tem – não deve – 

ser assim. 

Com efeito, a empresa é, na realidade, um sistema complexo de relações em que devem ser tidos 

na devida conta, além dos detentores do capital, todos os demais actores: clientes, fornecedores, 

trabalhadores e a própria sociedade como um todo. Este conceito alargado de empresa deve 
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merecer a maior atenção por parte do legislador para que fiquem devidamente acautelados os 

legítimos interesses de todos e para garantir que os responsáveis respondam perante todos eles e 

não, como presentemente sucede, apenas perante os detentores do capital. 

 

6.2 Dinamizar as autarquias para o desenvolvimento local 

As autarquias podem desempenhar um papel relevante na viabilização de uma economia de não 

exclusão, na medida em que levem por diante projectos de melhoria das condições de vida e de 

bem-estar das respectivas populações, promovendo serviços básicos de proximidade nos domínios 

da saúde, educação, habitação, desporto e cultura e promovendo o melhor aproveitamento e 

valorização dos recursos locais, designadamente os recursos humanos desempregados. À escala 

local, é possível conseguir melhorias significativas na qualidade de vida dos respectivos habitantes. 

Existem iniciativas de desenvolvimento local que bem mereceriam ser mais valorizadas e difundidas. 

 

6.3 Reforçar o papel do Estado enquanto regulador do mercado e promotor do desenvolvimento 

Comecei por referir o papel das empresas e das autarquias no combate à economia de exclusão e 

no caminho em direcção a uma economia mais justa. Queria agora referir o papel do Estado. 

Escusado será dizer que estamos perante uma opção política. Se os governantes defendem um 

modelo neoliberal de economia assente no mercado, no máximo lucro do capital investido e na 

mera iniciativa privada, se entendem que as funções do Estado se devem restringir ao domínio da 

provisão de alguns bens públicos, como seja a segurança e pouco mais, se apontam metas de 

crescimento económico mas não definem nem se comprometem com estratégias de 

desenvolvimento sustentável, emprego, repartição equitativa dos bens; se, em suma, praticam uma 

ideologia neoliberal e por ela guiam as políticas públicas, não é de esperar mudanças significativas 

no status quo. Os resultados estão à vista e exigem uma urgente mudança de paradigma. 

Pelo contrário, podemos esperar – ou desejar - uma governação que aposte no desenvolvimento 

sustentável e na coesão social, empenhada em definir estratégias de desenvolvimento baseadas na 

satisfação das necessidades da população, especialmente as mais carenciadas, que potencialize a 

valorização dos recursos, que promova oportunidades de emprego, defenda padrões equitativos 

para as remunerações do trabalho e demais direitos dos trabalhadores, combata a corrupção e o 

abuso do poder, corrija as desigualdades na apropriação do rendimento e na acumulação de riqueza 

improdutiva, salvaguarde e desenvolva um modelo social na educação, saúde, segurança social que 

assegure acesso universal a estes bens públicos e seja garante da sua qualidade. 

Anoto, por último, que, como se depreende do que vimos dizendo, a mudança de uma economia 

de exclusão para uma economia mais justa depende de uma alteração de paradigma do próprio 

pensamento económico com consequências no ensino, na investigação e na fundamentação das 

políticas públicas. Daí a necessidade de envolver, quanto antes, as Universidades nesta 

problemática. 
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7. Que responsabilidade para os cristãos e as comunidades eclesiais? 

  

Na nossa sociedade, pese embora a sua crescente laicidade e uma notória diminuição daquilo a que 

chamamos prática religiosa, são ainda em largo número os homens e as mulheres que se dizem 

cristãos e, inclusive, frequentam as assembleias litúrgicas e outras assembleias eclesiais e como tal 

têm peso significativo entre os dirigentes de empresas, os trabalhadores, os governantes, os 

funcionários públicos, os médicos, os professores e educadores, os estudantes, os juízes, os polícias, 

os autarcas, os membros das diferentes forças político-partidárias, os pais e mães de família, ou seja 

nos diferentes sectores socioprofissionais, o que nos obriga a reflectir, pois daqui decorre uma 

conclusão: A economia que temos e as cidades em que habitamos são em boa parte o resultado das 

acções e das omissões de mulheres e homens cristãos. 

Assim sendo, há que recordar a todos nós, que nos cabe fazer a diferença nos locais em que estamos 

inseridos, através de uma denúncia atenta, lúcida e corajosa de tudo o que mata e ousando soluções 

inovadoras que vão no sentido da construção do reino de Deus, isto é, um reino de Verdade, Justiça 

e Amor, onde não haja excluídos, mas irmãos. 

 

28 Fevereiro 2015 

Manuela Silva 

 


