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 A Carta Encíclica “Caritas in veritate” é 
um princípio à volta do qual gira a doutrina 
social da Igreja, princípio que ganha forma 
operativa em critérios orientadores da ação 
moral. Destes, desejo lembrar dois em 
particular, requeridos especialmente pelo 
compromisso em prol do desenvolvimento em 
uma sociedade em vias de globalização: a 
justiça e o bem comum. 

A temática optada acima, da encíclica 
Caritas in Veritate, documento publicado da 
Doutrina Social da Igreja (DSI) do Papa Bento XVI, onde ele afirma que: “A 
caridade na verdade, que Jesus Cristo testemunhou com a sua vida terrena e, 
sobretudo, com a sua morte e ressurreição, é a força propulsora principal para 
o verdadeiro desenvolvimento de cada pessoa e da humanidade inteira”1.  
Somente com esse amor, sempre iluminado pela Fé e pela Razão será 
possível, não só alcançarmos um desenvolvimento na medida da pessoa e do 
Reino, mas também ser o marco norteador dos vínculos que se estabelecem 
nas mais diversas relações: pessoais, comerciais, políticas, etc. É nessa 
compreensão profunda que poderemos realizar não somente a construção de 
um tipo de desenvolvimento, mas organismos com gestões fundamentadas em 
valores humanizantes.  
 
DIMENSÕES ESTRATÉGICAS DA DOUTRINA SOCIAL NA GESTÃO 
RELIGIOSA 

O desafio que Bento XVI nos lança tem sua fonte e fundamentação ao 
longo de toda a construção da DSI. Por meio dessa doutrina, tão desconhecida 
dos católicos, que poderemos fazer resplandecer a verdade desse amor de 
Deus para cada pessoa e para todas as pessoas expressas nas diversas 
formas de organização. A DSI é um desenvolvimento orgânico da verdade do 
Evangelho, sobre a dignidade da pessoa humana e de suas dimensões sociais 
oferecendo princípios de reflexão e orientações para sua ação. 
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Compreendida de forma real, a DSI também deve ter um papel 
importante na orientação das diversas formas de Gestão Religiosa. É muito 
comum ouvirmos críticas às outras formas de administração, principalmente 
àquelas que se referem à gestão do Estado. As críticas se tornam ainda mais 
contundentes quando se referem à questão ética; à dimensão das relações 
pessoais; ao eixo norteador de toda a gestão e aos valores que norteiam o 
empreendimento ou a empresa.  

Dentro do sistema que hoje rege essas relações, nos deparamos com 
uma negação muitas vezes sutil dos valores cristãos. Observa-se uma busca 
de viver o catolicismo ‘à sua maneira’.  Entra também nessa mesma lógica a 
gestão dos empreendimentos e das obras de origem religiosa, ou mesmo 
comandadas por organismos religiosos. Muitos a fazem à sua maneira, sem 
serem norteados pela profunda exigência ética que brota do Texto Sagrado e 
que foi sendo decodificado pela Igreja ao longo de dois milênios. Como ser 
empreendimento ‘competitivo obedecendo aos critérios evangélicos; como ser 
empresa dentro desse sistema sendo coerente com a moral da vida cristã? A 
Teologia nos ensina que “os fins não justificam os meios”, portanto não 
podemos fechar os olhos para a origem do dinheiro e do como obter do 
sistema financeiro retorno sobre nossos investimentos para oferecer 
dividendos, juros e ganhos. 

Para tanto, novamente Bento XVI mostra como a DSI deve ser a 
norteadora de toda a Gestão Religiosa: “A doutrina social da Igreja, que tem 
uma importante dimensão interdisciplinar, pode desempenhar, nesta 
perspectiva, uma função de extraordinária eficácia. Ela permite à fé, à teologia, 
à metafísica e às ciências encontrarem o próprio lugar no âmbito de uma 
colaboração ao serviço do homem; é, sobretudo aqui, que a DSI atua em sua 
dimensão sapiencial. Paulo VI compreendia de modo muito claro que, entre as 
causas do subdesenvolvimento, conta-se uma carência de sabedoria, de 
reflexão, de pensamento capaz de realizar uma síntese orientadora, que requer 
“uma visão clara de todos os aspectos econômicos, sociais, culturais e 
espirituais”2.  

O desafio consiste em, a partir das orientações que a igreja nos 
oferece, construir relações  gestoras que sejam embasadas na “…convicção 
segundo a qual a gestão da empresa não pode levar em conta unicamente o 
interesse de seus proprietários, mas também o de todos os outros sujeitos que 
contribuem para a vida da empresa: trabalhadores, clientes, provedores, a 
comunidade”3. Isto significa que “é preciso dar forma e organização àquelas 
iniciativas econômicas que, embora sem negar o lucro, pretendam ir mais além 
da lógica da troca de equivalentes e do lucro como fim em si mesmo”4. 

 
FATORES QUE AJUDAM NA GESTÃO 

A DSI em todo o seu percurso documental ressalta “a centralidade do 
homem dentro da sociedade”, enquanto “ser social”5, constituindo-se no 
“primeiro caminho que a Igreja deve percorrer na realização de sua missão”6, e 
nenhum empreendimento católico poderá dispensar essa centralidade. Quando 
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mergulhamos nos documentos e pronunciamentos do magistério pontifício, 
constatamos que estes nos ajudam e orientam em como manteremos essa 
centralidade, apesar de todas as forças contrárias que querem tirar da pessoa 
o seu verdadeiro lugar dentro da constituição social. Provavelmente, se 
houvesse um verdadeiro conhecimento da DSI pelos gestores católicos, 
teríamos uma melhor indicação dos caminhos a serem seguidos e percorridos 
e ainda mais, veríamos o grande desafio de ‘estar no mundo sem sermos do 
mundo’7.  

Nesse aspecto, gostaria de salientar alguns dos princípios norteadores 
oferecidos pela DSI, para que sejam os pilares de toda nossa forma de pensar 
a organização de nossos organismos e obras: 

 
1. A dignidade inalienável da pessoa humana. Princípio 
fundamental da DSI. Dignidade fundamentada teologicamente no 
Imago Dei, onde todo homem e mulher foram criados a Imagem e 
Semelhança de Deus. “O homem é o caminho da Igreja”. 
2. A destinação universal dos bens. Os bens criados destinam-se a 
todos os homens, portanto todos os homens e mulheres devem 
participar destes bens. Isso eliminaria uma compreensão exacerbada 
da posse. 
3. A primazia do trabalho sobre o capital. O capital só é legítimo na 
medida em que serve ao trabalho. O capital é o fruto do trabalho e a 
ele se destina.  
4. O princípio da subsidiariedade. Segundo este princípio, às 
instâncias superiores de poder não se deve atribuir o desempenho 
daquilo que as instâncias inferiores podem melhor realizar.  
5. O princípio da solidariedade. Neste princípio o crescimento de 
cada pessoa está diretamente relacionado com a promoção de suas 
capacidades. 
 

A vida deve se construir a partir e com o outro e todos os outros. A 
cultura neoliberal insiste em ignorar efetivamente esses princípios. O processo 
neoliberal impôs um individualismo, que hoje percebemos claramente com as 
crises que se apresentam uma após outra. Tudo gira em torno do indivíduo e a 
gestão parte, em muitos casos, dessa mesma ótica.  Constatamos as 
consequências em nosso cotidiano, pois diariamente, esses princípios se 
contrapõem a uma lógica perversa onde o que se busca é um monopólio do 
ganho.  

No liberalismo, a liberdade existe apenas para os mais fortes, o que é 
contrário a toda concepção antropológica cristã. Infelizmente estamos todos 
envolvidos nessa desumanização latente, onde vamos, lentamente, 
deformando nossa consciência, tornando-a laxas e insensível. “Desejamos e 
ansiamos o que com lucidez deveríamos rejeitar”. Um estilo de vida foi se 
configurando e a concepção de vida foi se alterando e se “conformando” a esta 
sociedade de consumo. 

 
CAMINHOS PARA UMA GESTÃO MAIS HUMANA 
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Toda gestão de cunho cristão deveria se contrapor a este esquema, 
pois é urgente testemunhar que é possível administrar de forma mais humana, 
mais plena de vida. O considerar em primeiro lugar a pessoa e não o lucro, 
passa a ser um desafio enorme. Considerar o bem de cada pessoa e de todas 
as pessoas que estão envolvidas dentro do projeto em questão, se faz urgente 
para testemunhar uma adesão de fé ao projeto do Reino que Jesus anuncia. 

Aliás, este é um grande desafio da DSI, não só apresentar o projeto de 
Jesus, mas anunciá-Lo como ato de fé. A DSI fala de que possa haver uma 
participação dos trabalhadores na própria vida da empresa e isso significa 
também naquilo que ela ganha. Nenhuma gestão que tenha a pessoa como 
centro, pode desconsiderar que seu sucesso não pode vir a ser considerada 
um simples alcance de metas, mas este alcance pressupõe todos os 
envolvidos neste processo.  A pessoa é o centro das atividades. Bento XVI 
embasa este princípio: 

 
“E reconhecemos que eram fundadas as preocupações da Igreja acerca das 
capacidades do homem meramente tecnológico conseguir impor-se objetivos 
realistas e saber gerir, sempre adequadamente, os instrumentos à sua 
disposição. O lucro é útil se, como meio, for orientado para um fim que lhe 
indique o sentido e o modo como o produzir e utilizar. O objetivo exclusivo de 
lucro, quando mal produzido e sem ter como fim último o bem comum, arrisca-
se a destruir riqueza e criar pobreza. [...] A complexidade e gravidade da 
situação econômica atual preocupa-nos, com toda a justiça, mas devemos 
assumir com realismo, confiança e esperança as novas responsabilidades a 
que nos chama o cenário de um mundo que tem necessidade duma renovação 
cultural profunda e da redescoberta de valores fundamentais para construir 
sobre eles um futuro melhor.  
A crise obriga-nos a projetar de novo o nosso caminho, a impor-nos regras 
novas e encontrar novas formas de empenhamento, a apostar em experiências 
positivas e rejeitar as negativas. Assim, a crise torna-se ocasião de 
discernimento e elaboração de nova planificação. Com esta chave, feita mais 
de confiança que resignação, convém enfrentar as dificuldades da hora atual8.  
E é ainda a ciência econômica a dizer-nos que uma situação estrutural de 
insegurança gera comportamentos antiprodutivos e de desperdício de recursos 
humanos, já que o trabalhador tende a adaptar-se passivamente aos 
mecanismos automáticos, em vez de dar largas à criatividade. Também neste 
ponto se verifica uma convergência entre ciência econômica e ponderação 
moral. Os custos humanos são sempre também custos econômicos, e as 
disfunções econômicas acarretam sempre também custos humanos”9. 

 
Espelhar esses princípios em nossas organizações é fazer que a DSI 

saia do papel e deixe de ser belas palavras para se tornar viável e indicadora 
de novos caminhos. Somos sabedores de que a humanidade sempre buscou a 
liberdade e com ela a construção de uma sociedade de relações justas, mas 
acabamos por ter construído muitas vezes o contrário, uma sociedade de 
relações iníquas. O desafio está em fazer de nossas obras o exemplo coerente 
de nossa fé. Administrar, gerir com uma nova maneira de ser empresa. A DSI 
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está aí, ainda como um tesouro escondido, pronto para ser descoberto e 
explorado. Quem se habilita?! 
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