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C(JNFEBENCIA SÕBRE A ENCICLICA "POPt'-
LORU1L PROGRESSIO"

Conferencista: Prof. Alceu Amoroso Lima

O Sr. Presidente	MANUEL COSTA -- Minhas
senhoras, meus senhores,

Tenho o prazer (te declarar aberta esta sessão que
se destina, por iniciativa da ASSeIfll)léia Legislativa (te Minas
Gerais, a ouvir, neste Plenário, que é a Casa do povo
mineiro, a conferência do insigne pensador católico, Prol.
Alceii Amoroso Lima, que, com sua inteligência e sua
cultura, irá discorrer sôbre a encíclica papal Populoruin
!roqressio.

Convido OS Senhores Deputados Martins Silveira,
1 lomero Santos e Sílvio Meniccuci para aconipanharem o
conferencista e as autoridades (JUC Se encontram no Gabi-
miete da Presidência

(O conferencista e as autoridades (180 entrada (II)
Plenário, sob aplausos)

Para comporem a Mesa convido o De. Ornar de
Castro Ribeiro, Secretário de Estado do Trabalho e repre-
sentante do Exmo. Sr. Governador do Estado e o Prof.
Gerson Boson, Magnífico Reitor da Universidade Federal de
Minas Gerais.

Senhor Dr. Alceu Amoroso Lima, minhas senhoras,
meus senhores.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais decidiu
iniciar, neste ano, uma série (te conferências sôbre temas
do maior interêsse e da maior importância para a cornu-
nidade brasileira.
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Por iniciativa cio Deputado Geraldo Santana, em feliz
e oportuna lembrança, foi o nome de V. Ex., Dr. Alceu
Amoroso Lima, o primeiro lembrado para a abertura (lêSses
trabalhos.

Desnecessário será dizer - e estou certo o fará com
autoridade o orador que irá saudá-lo - de suas qualidades
de intelectual, de líder católico e d( pensador orientador
da opinião pública nacional.

Sabemos que V. Ex. k, terá como tema nesta confe-
rência a encíclica papal Populorum Progressio. Iste
auditório está ávido de receber seus ensinamentos, certo
de que, nesta noite, recolherá, sem dúvida, magnífica orien-
tação para os dias tumultuosos em que vivemos.

Assim, para a saudação oficial, defiro a palavra ao
Deputado Geraldo Santana.



-- Saudação a Tristão de Athayde, pelo Dep. Geraldo
San!anna (Arena/MG)	Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais, em 1i/agôsto11967

Autoridades presentes,
Senhor Presidente,
Senhores Deputados,

Antes de tudo quero agradecer a Vossas Excelências
o acolhimento (lado a meu requerimento, a cuja aprovação
se deve a honrosa presença hoje, [lesta Casa, de Alceu
Amoroso Lima, Tristão de Athayde, e (te modo particular
minha designação para, cm nome desta Assembléia, saudar
o ilustre visitante, a quem, com a permissão de V. Ex.,
Senhor Presidente, passo a dirigir-me.

Senhor Amoroso Lima,

Sua presença nesta Casa é inni honra para ela e,
s(gundo o pensamento dos autores (lo requerimento que
determinou o convite a V. Ex., deverá ter influência bené-
fica e decisiva nos meios culturais de nosso Estado

Desta tribuna V. Ex." não falará apenas aos Depu-
tados, mas a tO(lO O pOVO mineiro.

Versará um tema (te cxccJ)ciøflal importância e atua-
lidade.

A palavra de Deus e de sua I grej a deverá agir como
fermento, segundo expressão do Evangelho.

A redenção deverá estender-se a todos e a tudo, e a
caridade cristã deverá informar a vida social e política
de tôdas as nações e todos os povos,
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A providência suscita, em cada época, os homens que
as circunstànc jas exigem e inspira os proce(liflientos e mé-
todos com que a Igreja deverá atuar em cada período e
situação histórica.

() mUn(lo Vive Unia crise estrutural e imão apenas
(te couj untitra . São os próprios alicerces da ordem eco-
nõniica, social e política que se manifestam atrasados e
inadequados em relação ao progresso científico e técnico,
e às exigências materiais, morais e espirituais dos HOSSOS
(lias.

A l)1'óPFia Igrtj O, na sito organização e nos processos
de sua a t ilação histórica, ressentia-se <Ia inadaptação (los
meios objetivos Sociais que, sem ser sua finalidade essen-
cial, (levem SCI' por ela atingidos em sua missão re(Ientora

Na série dos grandes Pontífices, que vêm tentando.
há inu século, iniprimir à ação (Ia Igreja maior eficiência
e procurando assinalar sua presença redentora tiO fllLIfl(IO

C lucen livor sua atividade no sentido da ek'vaçao da vida
social e política, conforme as exigências do Evan gelho (que
S.10 as da justiça, da liberdade, da igualdade e (Ia digni-
dade humana), na série dêsses Pontífices, ressalta a figura
ímpar (li' João XXIII.

Um (los maiores (liploniatas e mais ardorosos após-
tolos de tO(l0S os teTflj)Os, corajosamente lançou a igreja
no turbilhão da vida moderna, fazendo-a sentir com inten-
sidade sua FeSpOflSabili(la(le na solução cristã (105 gI'afl(l(S
problemas contemporâneos, solução Para a qual não h)Ode1'l
contribuir sem afirmar sua presença e aprofundar sua
participação.

Num gesto que pareceu, a princípio. (te eXtreflla(la
audácia, convocou o Concílio Vaticano II.

Êste sentido (te )FCSCi1Ç8 e (te I)artici)açào (It'Veria
começar por informar a própria atividade da Igreja. Os
fiéis deveriam ser novamente convocados, assumirem
sua responsabilidade nos destinos da comunidade (ri[ji, e
o Clero deveria ser orientado no sentido de sua rein1ci':m-
ç5o na vida comunitária, e todos, reunidos sob a invocação



-7

do Espírito que inspira e preside a vicia da Igreja, deve-
riam tomar consciência de suas responsabilidades pessoais
e das responsabilidades da comu ni(ta(ie eclesiástica, na di-
reção da história e na luta dos homens e dos povos por
COn(liçÕCS de existência que melhor facilitem a realização
dos seus destinos eternos e terrenos.

O êxito do Concilio demonstra a origem Divina de
sua inspiração. Já pode ser hoje considerado não só corno
marco da história da Igreja, mas também como fator de
novos rumos na história (Ias nações.

A Encíclica Populorwn Progressio, na linha do
Concilio, reflete a disposição (Ia Igreja (lC imprimir à sua
atuação diretrizes que se adaptam à realidade cia nossa
época, dentro do espírito (te afirmação dos princípios e
valôres permanentes. que a Igreja, antes de tudo, reafirma
e defende.

Nesta Encíclica insiste Sua Santidade na aspiração
dos homens e dos l)OV0S a urna justa igualdade, para a qual
(levemos persistentemente tender em nossa luta pelo l)I'o
gresso, pouco importando até que ponto êste ideal possa
ser liist?ricainente atingido, urna vez que êle é moralmente
desejável e nosso dever é persegui-lo.

Seria um absurdo que os cristãos se conformassem
com as injustiças da ordem vigente, deixando aos que re-
pudiam o espírito e negam a existência dc Deus e sua Pro-
vidência a preocupação com a correção social das desordens
niorais que resultam (Ias injustas desigualdades entre os
homens e 05 pOVOS.

Para expor, de modo vivo e ao alcance (los menos
familiarizados com as relações entre a ordem cristã e 
história profana, ninguém melhor do que V. Ex., Senhor
Amoroso Lima.

Seria de minha parte pretensão quase ridícula se
quisesse acrescentar às palavras de saudação que dirijo a
V. Ex., em nome dos Deputados à Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, uma apresentação (te um homem, cujo
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valor vai muito além das nossas fronteiras e é reconhecido
como dos intelectuais de maior envergadura de nosso País.

Quero apenas dizer que êste sentido de presença e
de responsabilidade que a Igreja procura acentuar na sua
atividade atual, foi sempre o sentido que V. Ex. procurou
dar à sua vida e ao seu trabalho de intelectual católico,
o que lhe valeu nos meios religiosos do Brasil uma posição
de liderança, incontestada por todos, e aceita com arti-
cular entusiasmo pelas novas gerações.

Sei que é consolador para V. Ex., confôrto, compen-
sação e estímulo, o reconhecimento da justiça cio título que
aqui Proclamo de líder da mocidade brasileira

Sua obra, tão variada e tão vasta, é a demonstração
de minhas afirmativas.

No campo literário, inumeráveis foram aquêles, cujo
talento V. Ex. k, soube perspicazmente perceber em meio às
falhas do iniciante que ainda não possuía o domínio da
língua, do estilo e da técnica literária, salvando (lêsle modo
numerosas vocações que se teriam perdido sem o estímulo
(te sua palavra. Êste fato repetiu-se com freqüência em
tôda a fase de renovação da arte no Brasil, cujo esfôrço e
cujas tendências V. Ex. seguiu, atenta e persistentemente,
desde a célebre "Semana da Arte Moderna" até os nossos
dias.

Na obra de V. Ex. se refletem 10(105 os fatos de
importância, tôdas as correntes de pensamento, tôdas as
tendências políticas, sociais, filosóficas e literã rias dos úl-
timos decênios.

Taflhl)éflL de V. Ex.' se pode dizer que nada de
humano lhe é estranho ou indiferente

Em nosso País nada se l)SS0t1 (lc grave que não
tivesse o seu pronunciamento sempre corajoso e Sempre
coerente com seus princípios e sua formação cristã.

Recusando-se sempre a participar (Ia -,-ida pui)i.tI 110
exercício de cargos de Govêrno, V. Ex.' jamais se ausen fou
das atividades políticas como pensador e como intelectual
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Sua presença sempre se fêz sentir, principalmente através
<]os (IChateS ilda imprensa e pela tribuna acadêmica. Sua
voz Sempre SC levantou em favor de tudo quanto pudesse,
de qualquer forma, contriluiur para a elevação dos pro-
cessos de flOSSO vida pública e contra tU(lO quanto pudesse
desviar a administração e a política dos autênticos inte-
rêsses da comunidade, contra tudo que ferisse a Justiça OU
a legali(ladc, e sobretudo contra os procedimentos que se
desviam dos princípios moi-ais, o que significa contra tôda
forma de (letflagogia e tô(la C'SpéCiC (Id maquiavelismo.

Nenhum dos que discordam de V. Ex.-, discute sua
sinceridade ou nega sua coerência.

A religião para V. Ex. ,, é a sua própria vida. Seu
pensamento e todos os SCUS atos são pautados pela sua
poderosa fé.

Apóstolo leigo, cmcrgido dentre o povo. V. Ex.' pode
bem servi-lo, porque nunca desenraizou seu pensamento da
comunidade a que pertence e cujos problemas sente, não
coma observador superposto ao i'tiiio, mas como compo-
nente (lêle e participante (Id sua vida

Não tenho receio de afirmai' (fUC seu pensamento e
atividade fazem de V. Ex.a, entre nós, tini precursor (10

Concílio Vaticano II c tini I)I'CP111(101 (Ia mentalidade cató-
lica de nosso País, para receber, compreender e sentir a
mensagem de Paulo Vi, cujo autêntico sentido e cujo
alcance V. Ex. passará a explicar a esta Assembléia e ao

OV0 mineiro.

(Palmas)



O Sr. Presidente - - MANOEL COSTA Tenho o
prazer de transferir a palavra ao Dr. Alceu Amoroso Lima,
ilustre conferencista da imite.

(Palmas)

O 1)11 . ALCEU AMOROSO LIMA Exmo. Sr. Pre-
si(lentc da Assembléia Legislativa; Sr. Representante cio Sr.
(overiiadordo Estado; demais autoridades presentes; Srs.
Deputados;  meus senhores; minhas senhoras.

Antes (te passai' à leitura (ias palavras (Ia conferência
desta noite, queria agradecer, de modo extremamente par-
ticular, Sr. Presidente, as palavras tao generosas que teve
com o convidado (lesta noite.

Devo agradecer, também, de modo particular, ao Sr.
Deputado Geraldo Santana, a eloqüência com (jItC abriu o
seu coraçm, ultrapassando tanto os limites da l)i'ÚI)lla veraci-
dade objetiva, ao tratar de j)CSSOfl que está longe de merecer
tudo aquilo que êle disse, mas o disse com tanta sinceridade
e eloqüência que não I ) OSSO deixai' de lhe agradecer, de todo
o meu coração. A ambos, portanto, o meu agradecimento
muito reverente.

Comoveu-me duplamente o vosso convite, Senhores
Deputados, para vir falar perante esta Assembléia: por serdes
a voz cio I)0\'0 mineiro, a (IUCIfl tenho tanto amor e a quem
(levo, 1)01' herança, urna Parcela cio nicu próprio sangue e 1)01'

ver refletida, nessa honrosa convocação, tôda a gama da
opinião pública regional, sem distinção de partidos e de
rl'C(lOS. O espírito popular e o espírito ecumênico é que vi
conjugados nesse documento que mais uma vez me traz a
estas paragens tão queridas, menos para falar aos ouvidos
dos mineiros, a quem nada há que possa ensinar, mas para
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ouvir eu próprio uma vez mais essa voz de Minas, mesmo
quando em silêncio, que tão grata soa sempre aos meus ou-
vidos, corno a própria ressonância desta concha act'istica
cia Montanha, em que se fundem todos os ecos da sinfonia
nacional brasileira.

Escolhi, de propósito, esta data para acudir ao VOSSO
chamado. O onze de agôsto é uma efeméride decisiva, não
apenas no calendário de nossa formação jurídica, mas tam-
bém no da elaboração cio nosso humanismo brasileiro. Há
cento e quarenta anos passados, no Recife e cm São Paulo,
iniciava-se entre nós a árdua caminhada para incutir, no
espirito da mocidade, a primazia cio direito sôbre o instinto,
na elaboração das estruturas políticas da nacionalidade e no
manejo concreto das instituições. E se hoje aqui me encon-
tro entre vós, sem ter sido nunca político militante, é pre-
cisamente porque vivemos um momento universal em que o
problema político se alarga, na linha aliás de sua própria
natureza, e entra cm contacto, quando não em conflito, com
os CflPOS limítrofes de outras atividades fundamentais (lO
ser humano e de tôda a coletividade. É precisamente nesta
bifurcação entre contactos e conflitos que nos encontra inos
neste fim de século e já todos voltados, como devemos estar,
Iara as planuras ou as agruras do século futuro.

Quais são êsses campos limítrofes com os quais (leve
entrar em contacto, para não entrar em conflito, o espírito
jurídico (Ia Política, com o P maiúsculo?

De um lado a planície econômica. De outro lado
a cordilheira moral e espiritual. Se a política é a ciência
a arte e a virtude cio bem comum, é precisamente porque
representa urna confluência de bacias fluviais que Vai Per-
mitir a fertilidade cio solo em que vai ser crigi(ia a cidade
humana e não apenas a cidade dos homens. O que é do
homem é a realidade do bem e do mal com que traba-
lhamos. O que é humano é a finalidade de aperfeiçoa-
mento a que devemos atingir. A passagem cio que é cio
homem, bem e mal conjugados, ao que é humano, perfeição
relativa a que podemos atingir, é precisamente o esfôrço
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que devemos empreender continuamente e que se impõe,
mais do que nunca, neste momento em que tôda a civili-
zação humana encontra-se em estado de disponibilidade.

O grande problema dos nossos dias não é o de indagar
se estamos ou não, individual ou coletivarnente, nacional
e universalmente, em estado de disponibilidade, mas até
que ponto essa disponibilidade nos permite regredir ao
passado, permanecer no siatus quo presente ou nos abrir
às revoluções radicais do futuro. O problema é, portanto,
o do limite da disponibilidade. Até que ponto podemos
desfazer totalmente o que foi feito, para recomeçar tudo
da estaca zero, como querem os revolucionários integrais;
até que ponto temos de voltar ao passado, integristicamente,
como querem os reacionários; até que ponto (levemos per-
manecer no presente, como querem os conservadores e a
maioria absoluta dos indiferentes.

É precisamente uma resposta a essa tríplice interro-
gação que nos trazem as mais recentes encíclicas papais,
que recolocaram a Igreja Católica em pleno curso dos acon-
cimentos. Longe de mim o propósito de qualquer veleida-
de apologética ou triunfalista, segundo a expressão que, em
boa hora, um membro do Sacro Colégio, o Bispo de Bruges,
lançou no debate e criou foros, imediatamente, de palavra
adequada a um estado de espírito hoje positivamente ina-
(lequado. A apologética, com que outrora se procurava
exaltar os triunfos tia Igreja ao longo dos séculos, é hoje
cm boa hora substituída p01' uma atitude de penitência, em
que reconhecemos aliás a própria essência (10 Cristianismo
o mistério tio Cristo foi a derrota e não a vitória, foi a Cruz
e não o Trono. Não se trata, portanto, de entronizar a
Igreja como um poder humano, considerando o ideal social
como urna pirâmide, como pretendia Giuliotti, tendo no
ápice o Papa, mas, pelo contrário, como proclamou cm sua
luminosa encíclica inicial Paulo VI, colocá-la a serviço da
humanidade, no meio dos homens, como povo de Deus em
marcha, ao longo tias mais duras vicissitudes (Ia História.

Êssc o verdadeiro sentido daquele 'aggiornamento" tia
Igreja, para o qual apelava João XXIII ao convocar o Con-
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duo. Não se tratava de adaptar, oportunisticamente. a
Igreja às condições (lO mundo moderno, o que seria passar
de uni extremo a outro, (10 triunfalisnio apologético, que no
fundo falsificava a História, a um oportunismo histórico,
exame que viria falsificar a natureza da Igreja. O "aggior-
riarnento" pedido por êsse Papa abridor de rumos, como foi
Jcão XXIII, era um exame de consciência. Êsse exame de
consciência foi feito pelo Concílio. E dêle emanaram do-
cumentos memoráveis, que fixaram rumos novos para a
posição tia igreja em face do mundo, no apenas para êste
momento histórico que estamos vivendo, mas para esta pas-
sagem do Século XX ao Século XXI, que é agora a grande
meta imediata (ia Igreja de Cristo.

Essa revisão de posições, que nos leva a comparar o
Concílio Vaticano II do Século XX, ao Concílio de Trento do
Século XVI, é que representou o "aqqiornwnenlo", a atualiza-
ção da Igreja, solicitada e alcançada por João XXIII.

Ao passo que o Concílio de Trento, eni face do Re-
nascimento, fechou a Igreja, ou antes concentrou suas fôr-
ças no sentido de uma defesa contra o mundo nôvo (ftI(
então se abria com a Reforma e já com os pródroinos da
dupla Revolução, industrial e política, que iria processar-
-se do Século XVI ao Século XIX, - o Vaticano II abriu
a Igreja, ou antes lançou suas fôrças no sentido de uma par-
ticipação efetiva no mundo nôvo, que as novas eras tecno-
lógicas, com a revolução atômica e a irradiação intra-estelar
e a nova era sociológica, com a ascensão das massas, abriam
nos horizontes tio próximo futuro.

Projetados nesse fundo de quadro histórico é (jut
podemos entender a Gaudium et Spes e a Populoruin Pra-
gressio.

Se coloco, no mesmo plano, os dois grandes e recen-
tes documentos pontifícios, é Pque O segundo. a Populoruin
Proqressio, de que tanto se tem falado, e é o motivo de
minha vinda a esta Casa ilustre, não pode ser compreendi-
do, senão como um derivado do primeiro A Eucíc! lia
Populorum Progressio não está apenas em g ern ic na
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Constituição Gaudiu:n ei Spes, do Concilio. Ê, de certo
modo, uma aplicação dos grandes princípios focalizados por
esta a um problema específico e aliás capital do mundo
moderno: o do contraste entre povos desenvolvidos e povos
subdesenvolvidos.

O verdadeiro desenvolvimento — , diz-nos a Encíclica,
", para todos e para cada um, a passagem de condições
menos humanas a condições mais humanas" (1'. P., n.9 20)
Isto é, o que importa é a condição concreta de cada ser
humano e não apenas a do homem em abstrato, de que
falava Joseph de Maistre, ao dizer que nunca tinha encon-
trado o homem, e sim, o francês, o alemão, o russo. E po-
clíamos ir além, pois não existe o francês ou o brasileiro,
existe êsle brasileiro, êsfe francês, pois cada pessoa humana
é irredutível à humanidade em geral e mesmo a qualquer
nacionalidade em particular. Cada homem, cada pessoa
humana, é 11111 mundo em si, um microcosmo, como já o
próprio Aristótoles o considerava, irredutível, a não ser
filosàficamente, a qualquer abstração coletiva. Êste per-
sonalismo, como diria Mounier ou como diria Teilhard de
Chardin, é que está na base de tôda colocação do problema
do desenvolvimento, que a Igreja coloca hoje como o pro-
blema básico do mundo moderno. Nem o comunismo, nem
o fascismo, nem a democracia, nem o nacionalismo, nem
o capitalismo, nem a revolução, nem a própria guerra -
e cada um dêles é um têrmo capital na tremenda equação
dos flOSSOS dias - - nenhum dêles constitui a base da crise
do mundo atual. Se a terceira Guerra Mundial é o maior
perigo a evitar e a Paz a meta principal a atingir, e daí
os apelos lancinantes a seu favor que o Papa envia ao mun-
(lo, sem cessar, - porque o mal social supremo dos nossos
(lias é a violência como método de progresso social - o
desenvolvimento, nome moderno do progresso, é o único
processo racional de alcançar a paz com justiça. E êste
é o único ideal social a que nenhiun ser racional pode es-
quivar-se. "O caminho da paz passa pelo desenvolvimento"
(P.P. n.9 83), diz a Encíclica, (I1IC faz sua a sentença um
(lia lançada pelo Cardeal Feltin e logo desenvolvida pelo
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saudoso Monsenhor Larrain: "o desenvolvimento é o iiôvo
nome da Paz" (P. P. n. 87)

Por mais que os reacionários queiram edulcorar o
sentido (Ia expressão, ela aí está, no fecho da Encíclica,
como sua chave de ouro e como lema (te uma mobilização
universa lista . Se queremos um mundo em paz e com jus-
tiça social, temos de enfrentar, antes de tudo, o problema
do desenvolvimento. E que l)i'OblCma é êste? Ë a própria
Encíclica que nos responde: "Não se trata apenas de vencer
a fome, nem tampouco de afastar a pobreza. O combate
contra a miséria, embora urgente e necessário, não é sufi-
ciente, trata-se de construir um mundo (sic) em que todos
os homens, sem exceção de raça, religião ou nacionalidade,
possam viver uma vida plenamente humana e livre de
servidões que lhe vêm dos homens e de uma natureza mal
(tomada, um mundo em que a liberdade não seja uma pa-
lavra vã" (P. P. n.9 47)	Tenhamos em vista que a Igreja,
Ione (te ser utópica, sempre foi a mais FC1)ljStml das ins-
tituições. Ésse texto capital (leve ser destacado logo de
início, para que tenhamos uma noção nítida do que repre-
senta êssc engaj amnento da Igreja na única (Ias guerras por
ela defendida, no plano social, e para a qual convoca não
apenas os seus fiéis mas a "todos os homens de boa-vontade"
(P. P. n 83). A convocação é tão universal que sendo a
Igreja que rejeita, em sua doutrina, 10(10 ecletismo entre a
verdade e o êrro e portadora da mensagem autêntica do
Cristo, coloca a confessionalidade como um elemento secun-
dário, cm face da importãncja primacial e urgcntissinma das
condições sociais modernas. Por mais que as causas espi-
rituais, como por exemplo a descristianização das elites e
das massas, 1)OP motivos tantas vêzes opostos, sejam cm si
mais importantes, acontece que na hipótese, isto é, nas con-
dições do mundo atual, as causas sociológicas, como a má
distribuição dos bens econômicos, atuam no momento como
primaciais . De modo (jIle o apêlo da Igrej a pós-conciliar,
por meio 1êsses (lOCUmCfltOS, não é tanto pela conversão
religiosa, mas antes de tudo pela conversão social do fli 1 tu

moderno.
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A atitude da Igreja cm face do mundo varia segundo
as circLlnstàncias. No Século XIII, por exemplo, em face
<Ia invasão iiiuçulinaiia da Cristandade unida e concentrada
na Europa, sua atitude foi de armar essa Cristandade contra
os infiéis, tanto pela Cavalaria Cristã (Ias Cruzadas, como
pela arma filosófica, como as Sumas Teológicas. Santo
Tomás de Aquino dizia expressa mente que escreveu a Suma
Contra os Gentios para converter espiritualmente OS árabes,
depois (te rechaçados pelas armas de Carlos Martelo, em
Poitici's . Era, antes de tudo, uma defesa armada

Se assim foi na Idade Média, já assim não seria no
Renascimento, (l(la 11 ( 1 0 o Concilio de Trento, revendo a es-
tintura da lgrcj a  Católica, o que visava era defendê-la, no
plano religioso, contra a Reforma protestante. Atitude (le
contra-ataque religioso.

No Século XIX, quando a Revolução Francesa de tipo
iialiviclnalista trouxe consigo, no evolver do século, a inar
crescente da Democracia contra o Antigo Regime e do soem-
lismo contra o capitalismo, a posição da Igreja em face cio
111(111(k), foi mi de coml)ater o liberalismo democrático, assim
como os dois erros modernos, tanto o individualismo como
O socialisiiio, em documentos tão radicalmente antiflio(lernoS,
(desde a Mirari Vos de Gregório XVI, passando Pelo Syltabus,
até as 1)m'ilileimas Encíclicas de Leão XIII), que a Igreja P1SS011

então a ser o sinibolo da condenação de todo progresso social
e da revolta ao passado. Era uma condenação de tipo
político acima de tudo-

Ainda 110 início do Século XX, I11CSIII() depois de ter
Lcào XIII. com a Reiuin Novaruin, ciii 1991,  iniciado uma
nova atitude da Igreja em face das novas condições sociais
injustas, provocadas por um individualismo de base capi-
talista, sela (UalqUC1' disciplina moral, 110 início do nosso
século, quando Pio X denunciou os males (10 mundo, o que
visa antes de tudo são as condições filosóficas e teológicas.
denunciando o chamado modernismo, na Encíclica Pa.seendi
de 1907, como sendo o inimigo n. 1 da Cristandade
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Em tôdas essas posições, o que vemos (te comum é
a importância primacial dos remédios dc ordem militar
(Cruzadas), religiosa (Contra-Reforma) filosófica (antimo-
dernismo), política (antilihcralismo) para implantar o
Cristianismo a um mundo infiel e para a defesa (te uma
Cristandade em ordem unida.

A grande inovação, trazida por João XXIII e prosse-
guida por Paulo VI e pelo Concílio Vaticano II, é que as
causas sociais, principalmente econômicas, são apresenta-
(Ias em Primeira plana e a Igreja coloca-se, não mais
em face do mundo, como uma fortaleza em Ordem (te defesa
e de ataque, mas em pleno mundo, no meio dos homens,
em estado de serviço e de diálogo, trazendo sua contribui-
ção à luta comwn contra a miséria, a fome, a injustiça
social, a exploração do homem pelo homem. Em suma,
contra o que Karl Marx chamou de alienação.

Daí, dessa intervenção direta da Igreja no cerne da
crise social moderna, não mais apenas para revigorar a vida
religiosa, como até então, mas para lembrar aos homens que
os caminhos para Deus passam pela própria pessoa do pró-
ximo, - é que provieram, ao mesmo tempo, a repercuss
incomparável que tiveram êsses documentos, desde a Mater
et iiÍagistra, e a reação contrária que produziram flOS meios
conservadores e capitalistas.

Ëstes os receberam como um recuo da Igreja cm face
(Ia onda socialista, quando não como uma traição à Sua
missão exclusivamente religiosa. Os outros, pelo contrá-
rio, e foram a imensa maioria dos homens do nosso tempo,
receberam-nos como cumprimento, pela Igreja, de sua missão
específica de levar aos homens a mensagem autêntica de
Cristo e como a terceira solução esperada de uma revolução
sem violência, pela liberdade e em profundidade, nos costu-
mes e nas instituições modernas, voltada para o futuro e não
para o passado e por métodos humanos e incruentos e não
por métodos sangrentos e ditatoriais.

Os reacionários e os imobilistas se haviam habituado
a considerar a Igreja como uma defesa da autoridade, da
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propriedade e (Ia imutabilidade. Em face da História, clii
constante mudança. a Igreja era para êles imagem da uno-
i)ilida(le, reflexo da eternidade. Em lace (Ias (lilCFCfltCS
espécies (te socialismo, que todos afinal iam desaguar no
comunismo materialista, a Igreja era a defesa da proprie-
dade, como um direito intangível e absoluto. Em face do
liberalismo ou da libertinagem modernos, a Igreja repre-
sentava a pri1flia (Ia autoridade sôbre a liberdade e a
defesa do stalus quo social dos privilégios tradicionais que
a aristocracia (lO dinheiro, isto é, LI bui'gucsiíi l)lUtoerática
lia lia herdado (II aristocracia tio sangue

O choque que, contra tudo isso, vinha provocar a nova
colocação do problema social pelos documentos pontifícios
a partir (Ia Reruin Nol)arllfli e da Quadraqesiino Anno e,
j)artieularruente, a partir da il!uier et Magisira, viu abalar
l)rofun(la mente essa imagem convencional da I greja fecha-
da. distante, passadista e autoritária, explicando a resistência
que êsscs documentos pontifícios estão encontra a do para se
converterem em realidade e não ficarem apenas corno lêtra
morta A resistência passiva cai face dessa nítida l )1'OmO-

ÇaO, pela Igreja, de uma transmutação profunda (Ias insti-
tuições sociais modernas, ' aia (lOS (bOlOS fundamentais ([UC

devemos aj)OfltaF, antes fllVSlflO de entrar numa análise per-
functória de tais normas de ação- Pois a situação é esta ou
se renovam, substancialmente, as condições do mundo mo-
(terno, pelas leis e pelos costa rues, isto é, pela revolução ra-
cional e preventiva, ou essas condições Serão violentamente
transmutadas pelas revoluções ditatoriais e salu4rentas, (ia es-
querda e da direita ou pela terceira guerra universal, cm que
todos serão vencidos. Isto é, a revolução social que se fará
conosco, sem nós ou contra nós cristãos. Mas se fará tão
fatalmente corno, cm nosso Ocidente, os bárbaros sucederam
aos romanos, os feudais aos bárbaros, as monarquias abso-
lutas ao feudalismo, as repúblicas ou monarquias constitu-
cionais às repúblicas liberais, e o socialismo já começa a
suceder ao capitalismo, nesta fase de transição cm que os
(bis têrmos perderam o seu sentido tradicional e assistimos
U socialização do capitalismo e à capitalização do socialis-
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mo, em via de urna nova economia e de uma nova política,
ainda sem nome, que faz parte dessa "Nova História", a que
aludem os documentos pontifícios.

Pois, como vimos, não se trata apenas, dizem-nos tais
(lO(UIflCfltOS, (1C tomar tiiiui atitU(le assistencialista OU pater-
nalista, apenas intensificada, contra a miséria, mas de "cons-
truir um mundo nôvo' . Eis como se exprime a respeito
a ( onstituição Gauditzrn ei Spes : "Modificaram-se 1wofun-
(lamente as condições de vida do homem moderno, do ponto
(te vista social e cultural, de tal modo é lícito falar de urna
idade nova da história humana" (a •l

Chamo desde logo a atenção paia êssc texto. Não
temos o direito de o considerar como urna fase vã ou aci-
dental. Não só não há frases de análises palavra por pala-
vra, com urna votação quase unânime (2.309 padres conci-
liares a favor; 75 votos contra, 7 nulos), no maior Concílio
Ecumênico da História, mas todos os documentos mais re-
centes da Igreja, desde as Mensagens de Natal de Pio XII,
falam constantemente nessa "idade nova" ou nesse "mundo
nôvo", que os cristãos têm de construir, de mãos dadas com
os não cristãos ou anticristãos, mas sem nada abdicar cia iri-
tegralidade de sua Fé e da prática de suas convicções me-
tafísicas e teológicas, se quisermos ser fiéis à mensagem de
Cristo, de que somos, bem ou mal, os portadores.

E a Gaudirn et Spex continua:

"Por isso abrem-se novos caminhos para o aperfci-
çoanlen Lo e a difusão mais ampla da cultura . O cresci-
mento considerável das Ciências Naturais, Inimanas e
também sociais, o desenvolvimento da técnica e o progresso
110 aI)crfciçoa incuto e USO adequado dos IIWLOS de ('OIIILI-

nlcaçõo entre os homens I)m'epai'aIll êstes caminhos. Ikmi'
isso, a cultura de hoje é assinalada por características par-
ticulares. As ciências chamadas exatas desenvolvem notà-
velmente o juízo crítico. Os recentes estudos J)SicohicOs
explicam mais profundamente a atividade humana. As
disciplinas históricas contribuem muito pura que a reali-
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(lade seja observada sob o seu aspecto de mudança e evo-
lução. Os hábitos e costumes da vida tornam-se cada dia
mais uniformes. A industrialização, a urbanização e outras
(1US1S que promovem a vida comunitária criam novas
formas (te cultura (cultura de massa) (Ias quais surgem
maneiras novas de sentir, de agir e (te utilizar o tempo
livre. Ao mesmo tempo, o crescente intercâmbio entre as
várias nações e comunidades raciais abre mais largamente
os tesouros das diversas formas de cultura humana mais
universal, que tanto mais PFOIflOVC e exprime a Uflidmi(le

(10 gênero humano quanto melhor respeita as particulari-
dades de diversas culturas. No mundo inteiro cresce,
cada vez mais, o senso de autonomia e ao mesmo tempo
(I( responsabilidade paia a tareia que nos é imposta (te
edificar uru mun(lO melhor liii verdade e na justiça. Por-
tanto, (lesta maneira, testemtinhaiimos O nascimento de um
nôvo humanismo no qual o homem se define, em primeiro
lugar, por sua responsabilidade perante os seus irmãos e
a História - (Gaudiuin ei Spes, n.' 5.1/55)

Êssc quadro magnífico do mundo moderno, longe de
Sei' uni anátema, é uni para dêle participarmos
no que tem dc grande e irreversível, mimas também para
lutar contra o que tem (te monstruosamente iníquo.

As iniqüidades do mundo moderno estão representa-
das, antes de tudo, pelo contraste, cada vez mais flagrante,
entre os dois polos sociais que o capitalismo liberal e a indus-
trialização puramente tecnológica, longe de extinguir, ex-
treinaram : ti riqueza e it pobreza. Como disse há tempos
o próprio Papa, "em nossos (lias os ricos se tornam cada
vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres". Tanto
os indivíduos como as nações. Eis o grande escândalo do
inundo moderno. Eis a fonte direta dos dois grandes males
que vêm crucificando a humanidade em nosso século: a
guerra e a ditadura. Isto é, a ausência de paz e a ausên-
cia de liberdade AI111)aS provocadas, 1)0 1' sua vez, pela
proliferação dc um estado de espírito generalizado: o
fanatismo.
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Daí a caducidade da divisão do unindo cm cristãos
e infiéis, corno na Idade Média; ou entre católicos e pro-
t&stantes, corno no Renascimento; ou entre repúblicas e
monarquias, como no século XVIII; ou entre capitalismo
e socialismo, como no século XIX, sendo que esta divisão
ainda é pregada, no século XX, pelos que continuam a falar
em "civilização ocidental e cristã" ou defendem o capita-
lismo em nome (10 cristianismo... Tudo isso está ultrapas-
sado pelo curso (Ia História. E a História continua a ser
uma mestra, até para a própria Igreja. Como diz a
Gaudiwn ei Spes: "Assim como é do interêsse do mundo
admitir a Igreja como uma realidade social da História e
um fermento, também a própria Igreja não ignora o quanto
tenha recebido da História e evolução da humanidade" (n.Q
44).

Um dos maiores ensinamentos da História mais re-
cente é que a verdadeira divisão do mundo de hoje está
entre povos desenvolvidos, isto é, ricos, e povos subdesen-
volvidos ou em vias de desenvolvimento, segundo o subter-
fúgio com que se pretende não ferir suscetibilidades, isto é,
pobres. E a divisão se processa ainda no âmago de cada
povo, entre ricos e pobres, 1)OiS é preciso não esquecer que
nenhum povo é totalmente desenvolvido, isto é, rico, neni
totalmente subdesenvolvido, isto é, pobre. Dentro dos povos
desenvolvidos, há classes ou indivíduos na miséria ou vi-
vendo em condições econômicas inumanas, ou pelo menos
abaixo das necessidades humanas fundamentais, como dentro
dos povos subdesenvolvidos há classes e indivíduos em con-
dições de fartura que contrastam dramàticarnente com as
condições econômicas da maioria da população. E são êsses
contrastes que provocam a chamada crise do mundo mo-
derno e desencadcianj as guerras e as revoluções. O co-
munismo não se implantou nas nações desenvolvidas e ca-
pitalistas, como previa Marx, mas nas nações ainda feudais
e cconômjcamente atrasadas corno a Rússia, a China, os
Balcãs, países então subdesenvolvidos. Aliás, o socialismo
ali aplicado com mão-de-ferro e sofrimentos incríveis, como
na Rússia, colocou-a, em meio século, no mesmo nível das



nações desenvolvidas, mostrando que o socialismo é tão efi-
ciente, tècnicamente, para produzir riqueza, como o capi-
talismo. E por isso mesmo demonstrando e ultrapassando
a barreira que há um século separava o capitalismo do so-
cialismo. Hoje aquilo a que assistimos é a fusão dos dois tipos
de economia em um terceiro tipo misto. E quando os
planos governamentais ainda opõem "iniciativa privada" e
"tstatização", é que já estão ultrapassados l)c11 marcha tia
história. Como quando opõem, como contraditórios, escola
pública e escola privada. i'ôda escola particular só se jus-
tifica quando serve ao público e não apenas a uma classe
de privilegiados. Como todo regime de liberdade econô-
mica S() SC justifica (itIlI1d() SCLVC ao l)Cfl1-0001111fl e não a
uma classe de privilegiados.

Eis o motivo por que a (tistril)UiçaO de nações, cm
sentido vertical, entre os socialistas e capitalistas, ou entre
os comunistas democratas, é sociol?.gicamente anacrônica.
E está sendo substituída por uma divisão, em sentido hori-
zontal, em nações desenvolvidas, entre as quais se encontram
os Estados Unidos e a Rússia Soviética, na mesma chave,
e amanhã a própria China. . ., e nações subdesenvolvidas.
Entre estas se encontram, hoje, à direita, o Haiti, a mais
cruel tirania do mundo atual; a Grécia, em pleno absolu-
tismo monárquico; ou o nosso Brasil, à busca de si mesmo;
e à esquerda os novos países africanos e a China, em pleno
fanatismo revolucionário. A própria divisão esquerda-
-direita cede a divisão desenvolvidos e subdesenvolvidos. A
América Latina, a África e a Ásia vêem-se assim unidas,
soei olôgicamente, por motivos econômico-sociais e colocados
cm campo diverso do eixo Europa-Estados Unidos, ao qual,
entretanto, nos unem laços religiosos, morais, raciais e cul-
turais de tanta expressão. As causas sociais são sempre
complexas e recíprocas, pois os efeitos são também causas
do plano social, de modo que nada é mais ilusório e peri-
goso do que a exagerada simplificação, no estudo dos fenô-
menos político-sociais. E, de modo particular, no estudo
das relações entre o plano cia espiritualidade e o plano da
SOeiahidH(1(' - Como no	da vida particular e no da
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vida pública, a que acima aludimos. Dai as críticas feitas
a Popuiorwn Piogreio, especialmente nos setores capita-
listas, tradicionalistas ou reacionários. E a tese, por êles
defendida, de que a Igreja está se metendo em seara alheia.
E "fazendo política" em vez de se ocupar com a vida reli-
giosa. Ora, nada de mais falso do que essa separação, em
compartimentos estanques, entre vida religiosa e vida do-
méstica, ou profissional, ou pública. A religião não é um
compartimento estanque de nossa personalidade ou de nossa
vida. O compartimento, digamos assim, dominical. É urna
vida total, que participa de tôda a nossa condição humana,
particular ou pública.

Assim, também a Igreja não é urna instituição que
se ocupa apenas com a vida eterna e com o destino sobre-
natural das almas. Foi criada por Cristo para urna perpe-
tuação na terra, no meio dos homens, como presença efetiva
de urna mensagem de fraternidade, de paz, de convívio
mesmo entre contrários e não de privilégios, de separações,
de farisaísmo. Se houve, ao longo dos séculos modernos,
a partir do fim da Idade Média, um processo de desespiri-
tuali.zação, em que sucessivamente se passou do eclesiocen-
trisnio medieval ao cristocentrismo renascentista e ao simples
defsmo, no Século XVIII, até alcançarmos a onda do antro-
pocentrismo e do ateísmo de nossos dias, nada disso é mo-
tivo, para a Igreja e para o verdadeiro cristianismo, de
Pretenderem refazer artificialmente o curso da llistória e
levantar muros contra a própria história.

Os documentos pontifícios que atualizam, desde João
XXIII, a doutrina social (Ia Igreja e a proclamam corno um
dado essencial da própria condição do homem cristão, como
DOS disse a Matei' ei Ma,qis ira, também nos levam a trabalhar,
com todos os homens, na única das guerras justas no nosso
tempo, a guerra contra a miséria. I de mãos dadas com
todos os "homens de boa-vontade" que ternos de lutar contra
o subdesenvolvimento.

Como nos diz a Gaudiuxn et Spes: "Ainda que rejeite
absolutamente o ae1srno, a Igreja contudo declara com since-
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ridade que todos os homens, crentes e não-crentes, devem
prestar seu auxílio para a construção de modo adequado
neste mundo no qual vive comunitâriam( ,nte (sie). Isso cer-
tamente não se pode fazer sem um diálogo sincero e pruden-
te. Deplora, portanto, a discriminação entre crentes e não-
-crentes que alguns governantes, não reconhecendo os direi-
tos fundamentais da pessoa humana. introduzem j ustamen-
te. E pedem, com insistência, liberdades ativas para os cren-
tes, a fim de que êles possam neste mundo construir também
o templo de Deus. E convida humanamente os ateus a refle-
tir, em coração aberto, sôbre o Evangelho de Cristo" (n.° 2(s).

Liberdade recíproca, portanto, e não recíproca perse-
guição. Nada de cruzadas anticomunistas, sob pretexto de
anti-ateísmo. Mais participação de todos, crentes e não-cren-
tes, na luta comum contra o subdesenvolvimento, que é o nôvo
nome da guerra e da tirania.

Como se apresenta, no mundo moderno. êsse qua-
dro do subdesenvolvimento, produto de uni progresso da
tecnologia da produção, não acompanhado por um pro-
gresso concomitante na distribuição dos bens que a indus-
trialização multiplicou em três ou quatro séculos?

Vejamos, - segundo os dados elaborados pelas ins-
tituições internacionais, como a FAO, ou pelas revistas
Eeclesia, Aqqiornamen(o Social e OU 11 Reqno alguns dos
fatos sociais mais clamorosos que demonstram o escândalo
das injustiças sociais de nosso tempo, que tanto se orgulha,
e com razão, dos seus progressos tecnológicos mais inten-
sivos, nos últimos cinqüenta anos, do que em cinqüenta
séculos de História da humanidade.

Na Ásia, vivem 52,9% da população mundial, en-
quanto a renda nacional é de 12,3% da renda mundial. A
disponibilidade alimentar dessa área asiática é apenas de
27,8% da disponhilidade alimentar mundial.

A África tem 7,1 % da população mundial, com uma
renda de 2,4% e uma disponibilidade alimcn'tar de .1,3%.
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Na América Latina habitam 6,99ó (Ia população mun-
dial, enquanto a renda é de 4,7% e a disponibilidade ali-
mentar é de 6,4%.

No Médio-Oriente, a população é de 4,4% da popu-
lação mundial e a renda de 1,8%, com uma disponibilidade
alimentar de 4,29ó.

No total das áreas subdesenvolvidas, América Latina,
África, Oriente Médio, Ásia, o total da população repre-
senta 71,3% da população mundial, mas só dispõe de 21,2%
da renda mundial e apenas 42,7% da disponibilidade ali-
mentar.

Ao passo que, no mundo desenvolvido, a proporção
inversa, coni saldos positivos cm VCZ de negativos.

Na Europa, incluindo a Rússia (hoje colocada entre
a. nações desenvolvidas, e daí a sua separação em face da
Clima, nação subdesenvolvida, mostrando CO() os critérios
econômicos são hoje muito mais fortes cio que os critérios
políticos), na Europa. a 1)01)lIlaÇííO é apCIIIS de 21,6% da
mundial, e no entanto, alcança uma renda de 39,4%, com um
índice positivo de 17,8%. Sua disponibilidade alimentar é
de 3I.2, com uni índice positivo de 12,6%, ao passo que,
na Ásia, o índice negativo do contraste entre a população e
a alimentação é de 25,1%.

Na América cio Norte, a população é de 6,69ó e a
renda de 37,8%, com um índice positivo de. 31,2%

Em suma, somando-se a Austrália e a Nova Zelândia,
onde os índices são também positivos, a situação no mundo
desenvolvido é a seguinte: enquanto representa apenas 28%
da população mundial, usufrui de 78.8% da renda mundial,
com uma disponibilidade alimentar de 57% da disponibi-
lidade mundial.

Ésse quadro é eloqüente do desnivelamento mons-
truoso entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. E
por isso é que nestes, sistemâticamente, da Coréia a Cuba,
C (la (liiiia à região Balcânica, se (leseucadearam as guer-
ras e revoluções mais violentas dos tempos moderno.,;. A
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conclusão é irrefutável a riqueza mal distribuída é a maior
causa dos males com que se defronta o mundo moderno.
O quadro da injustiça na distribuição da renda global dos
países subdesenvolvidos é expressa por cifras, como as se-
guintes, relativas ao nosso continente latino-americano, no
qual 5% da população dispõe de 30% cia renda global. No
México, 16% da população dispõe de 56,6% da renda na-
cional. Na Colômbia, 2,6% da população dispõe de 40110
da renda global. No Brasil. 17% da população dispõe de
63% da renda total (1).

Se o abismo entre países desenvolvidos e subdesen-
volvidos prosseguir no sistema atual, cm 1980, a população
das áreas desenvolvidas chegará a 1 bilhão e 22 milhões
de habitantes, isto é, 25,4% da população mundial. A
renda individual per capita será de 2.015 dólares. Ao passo
ittc nas áreas SUl)dCSdflVOlVidaS, a população será de 1 bi-
lhões e 142 milhões de pessoas, isto é, 74,6% da população
mundial, enquanto a renda, por pessoa, será de 113 dólares.
Quer dizer que 25,4% da população. em 1980, disporão de
2.015 dólares por pessoa, ao passo que 74,6% disporão ape-
nas de 143 dólares!

Será por isso que os países desenvolvidos se acham
tão interessados na disseminação oficial dos métodos anti-
concepcionais nos países subdesenvolvidos?

O remédio, porém, não está nem no aumento indis-
criminado da população dos subdesenvolvidos nem na ofi-
cialização do decréscimo de suas populações, mas na inten-
sificação da produção têcnicamente orientada e numa dis-
tribuição mais racional de bens entre as classes proprietá-
rias e as classes proletárias, dentro (te cada pais, e numa
análoga distribuição de bens entre nações desenvolvidas e
ilações subdesenvolvidas.

(1) O Ibra apurou que, entre nós, 80 pessoas e entidades privadas possuem
dois terços do território nacional. Há proprietários que possuem, individual-
mente, mais terra que a Holanda! Cinco emprèsas estrangeiras possuem mais
de dois milhões e 50 mil hectares, mais que o Estado de Sergipe! O desnivela-
mente social dentro do Pais , ISa absurdo quanto entre países ricos e pobres.
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As cifras fornecidas pela FAO demonstram eloqüen-
temente aquela sentença de Paulo VI, de que os ricos se
estão tornando cada vez mais ricos e os pobres cada vez
mais pobres, tanto individualmente como nacionalmente.
Entre 1955 e nossos (lias, priticameute um décimo, segundo
essas cifras de urna agência internacional insuspeita, de
países subdesenvolvidos ou cm vias de desenvolvimento,
viram piorar suas condições em face dos desenvolvidos.
Durante tal período, El Salvador, por exemplo, viu decres-
ser sua capacidade de compra no exterior de 13% Gana,
de 39 17c; a Nigéria. de 13%; a Argentina, (te 13% o nosso
Brasil. de 22%. Enquanto cm tôda a América Latina o
custo de vida decuplicou! Só na Cidade de São Paulo, se-
gundo os cálculos da Divisão (te Estatística e Documentação
da Prefeitura, a vida subiu. em 16 anos, 13.603%. Não
tenho as cifras oficiais dos salários, mas subiram no máxi-
mo 5 a 6 mil por cento.

E o desequilíbrio nas trocas comerciais ainda é mais
clamoroso. Como (ldntiliciava Dom helder Câmara, num
discurso pronunciado cm Roma, durante o Concílio: "No
período de 1950 a 1961, os capitais estrangeiros invertidos na
América Latina somaram 9 bilhões e 600 milhões de dó-
lares, enquanto os lucros enviados (te volta somaram 13
bilhões e 400 milhões de dólares. Foi, por conseguinte, a
América Latina comentava Dom Helder - que beneficiou
OS países ricos."

E o próprio Presidente John Kennedy, de tão saudosa
memória, reconhecia, em seu discurso pronunciado a 8 de
dezembro de 1961, que "dos países subdesenvolvidos reti-
ramos, em 1960, um bilhão e 300 milhões de dólares, en-
quanto lhes enviávamos apenas 200 milhões cm capital de
investimento"! E o grande economista Guinar Myrdal re-
conhece que "o mundo caminha no sentido de uma crescente
desigualdade". Ë contra isso que se levanta a Igreja, vi-
sando não apenas assistir ãs vítimas tias iniqüidades sociais,
mas procurando atacar o mal nas fontes e não apenas nas
conseqüências.



Quais são os remédios que a igreja propõe contra
êsses males?

Não são apenas locais, nem assistenciais,assistenciais, nem econô-
micos. Não é esta sua função. São, acima de tudo, espiri-
tuais, morais e universais: "A solidariedade universal é,
para nós, não só um fato e um beneficio, mas também um
dever" (Populorum Progressio, n.? 16). Devem transcender
à simples cura dos males. Repetimos trechos já citados:
"Não se trata apenas de vencer a fome, nem tampouco de
afastam' a pobreza. O combate contra a miséria, embora
urgente e necessário, não é suficiente. Trata-se de construir
um inundo em que todos os homens, sem exceção de raça,
religião ou nacionalidade, possam viver uma vida plena-
mente humana" (n. 47). Não se trata apenas de corrigir
uma economia capitalista de lucro, que, se não faliu na
produção da riqueza, faliu estrondosamente na sua distri-
buição racional. Isto é, o problema moral não pode ser
dissociado do problema técnico e do estímulo do interêsse:
"o dcsenvolviincnto não se reduz a um simples crescimento
econômico. Para ser autêntico, deve ser integral, quer
dizer, promover todos os homens e o homem todo" (n.' 14).

Sempre o sentido da totalidade, do ecumenismo, e
não de um proselitismo confessional ou sectário. Ou, como
diz ainda a Encíclica: "Comungando nas melhores aspira-
ções dos homens e sofrendo de os ver insatisfeitos, descia
(a Igreja) ajudá-los a alcançar o pleno desenvolvimento e,
por isso, propõe-lhes o que possui como próprio: uma visão
global do homem e (Ia humanidade" (n. 13)

Essa visão global não exclui ninguém, nem divide
a humanidade cm sistemas econômicos e regimes políticos,
divididos por cortinas-de-ferro ou de bambu, ou por muros-
-de-vergonha. É a humanidade tôda e o homem todo que
n Igreja visa. E para alcançar êsse espírito de comunidade,
tanto de pessoa a pessoa como de nação a nação, é que a
Igreja recusa todo absolutismo: seja a propriedade priva-
vada, como um direito absoluto; seja a soberania, como U111

direito absoluto. 0 bem-comum nacional cm cada país e
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o bem-comum universal, na vida internacional, é que cons-
tituem a medida de um desenvolvimento autêntico. Sem
essa renúncia ao egoísmo individual ou nacional, como ele-
mento psicológico, será vão todo esfôrço coletivo ou legal.

Ésse esfôrço, entretanto, é capital, para que a revo-
lução em curso, promovida pelos males do inundo dividido
de hoje, não provoque: ou o desencadeamento da terceira
guerra mundial, ou o das pequenas guerrilhas universais.
Urna e outras traçariam a correção pela volta à barbaria
primitiva ou pela implantação de imperialismos implacáveis.
Entre os remédios imediatos que a Enciclica propõe está a
eqüidade nas relações comerciais, já que a "regra de livre
troca já não pode, por si mesma, reger as relações interna-
nacionais" (P. P. n. 58) . "Quem duvida de que tal esfôrço
comum, no sentido de mais justiça nas relações comerciais
entre os povos, traria aos paísc; cai j5 de desenvolvimento
um auxilio positivo?" (n. 61) . Está igualmente o combate ao
(IrIflanu'nhismo e ao militarismo. "Alegramo-nos p01' saber
que, em algumas nações, o "serviço militar" pode tornar-se,
em parte, "serviço social", ànicamente "serviço" (n9 74)

A proposta mais imediata e concreta para o início da
revolução desenvolvimentista no mundo inteiro, lançada
pela Encíclica, é a "organização de um grande Fundo Mim-
(lia!, sustentado pela redução da verba das despesas milita-
res, para vir em auxílio dos mais deserdados" (ir 51), ho-
mens e países. Foi êsse o apêlo que o Papa lançou cm Bom-
baim, que continua a ser ouvido, enquanto os gastos milita-
res e a psicose de guerra e (te guerrilhas continuam lavrando
pelo mundo afora.

Cada ano, 120 bilhões de dólares são gastos em despe-
sas militares. Há cêrca (te 20 milhões (te homens em armas,
atualmente, e o mundo, dizem, está em laz. . . Esta paz vive
apenas do chamado "equilíbrio do terror". Ê ainda o inêdo
que impede a guerra universal, e, baseados nessa observa-
ção, os países se lançam, (lesmarcadamente, na competição
armamentista. 85% dessas despesas alucinantes, que são
um roubo coletivo a dois terços da humanidade que morre
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de fome, SO oferecidos por sete países, efli vez (te serem
aplicados, por êsses países, em restabelecer o equilíbrio
entre a minoria locupletada e a imensa maioria miserável
da humanidade. 1sses países são: o Canadá, a República
Federal Alemã, a França, a República Popular Chinesa, a
União Soviética, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Mais
uma vez ai desaparecem as anacrônicas barreiras entre
inundo capitalista e mundo comunista, entre mundo oci-
dental e oriental ou entre inundo cristão e não-cristão. A
comunicação é outra, como é outra a oposição. A riqueza
e a miséria é que hoje constituem as barreiras que estran-
gulam o inundo e que, se não forem eliminadas ou sensi-
veiniente atenuadas, levarão a humanidade à destruição
total ou à volta à barbaria, à falência da civilização técnica
pela ausência de progresso moral.

No pórtico desta Encíclica que aqui, tão sumàriamen-
te, procuramos sintetizar, Paulo VI 1)roclalna que "é a todos
que hoje dirigimos êste apêlo solene e a uma ação organiza-
da para o desenvolvimento integral do homem e para o
desenvolvimento solidário da lmunmanidade . (1'. P. n.' 5)

Não temos outra escolha: ou progrediremos ou pere-
ceremos. Progresso significa desenvolvimento, passagem de
uma vida menos humana e unia vida mais humana. Dois
terços da humanidade, em cada país e no conjunto das
nações, vive urna vida sub-humana. O Cristianismo não
conseguiu, em (bis mil anos de. História, obviar a êste re-
sultado catastrófico. A Revolução Industrial inglêsa e a
Revolução Política Francesa tampouco o conseguiram. A
Revolução Social Marxista está tentando fazê-lo por meios
violentos e inumanos. Essa tentativa reforçou, nos países
desenvolvidos, uma reação também violenta, pelo nasci-
menti) dos fascismos reacionários, absolutismos e miii taris-
nios de vários tipos. As tucrras locais, como a do Vietnii
ou a (lo Oriente Médio, são o resultado dessa incapacidade
do liberalismo burguês em resolver as iniqüidades do con-
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traste entre áreas sociais superdcsenvolvjdas e áreas sociais
infradesenvolvjdas. O mesmo ocorre com as guerrilhas,
como método de ação social revolucionária. A revolução
técnica da era atômica, da energia nuclear e das navega-
ções interplanetárias não foi acompanhada, até agora, por
urna revolução moral e social concomitantes que evitasse a
exploração do homem pelo homem, e a exploração dos paí-
ses subdesenvolvidos pelos países desenvolvidos. A Ásia, a
África e a América Latina, tradicionalmente isoladas umas
das outras, se aproximam na base de suas misérias e se voltam
contra os velhos colonialismos ou os neocolonjalismos. Por
tôda a parte, a psicose de guerra renasce, e o progresso ma-
terial é pôsto ao serviço dos imperialismos contraditórios
tios grandes contra os pequenos.

Nessa atmosfera de ódios, de defesa de privilégios
dos que defendem suas riquezas com unhas e dentes e dos
que armam os destituídos com a paixão de suas misérias,
vem a Igreja trazer um programa de ação para o presente
e para o futuro e não urna defesa das situações existentes
nem urna volta ao passado. Ésse programa de formação
integral de cada homem e de solidariedade universal não é
apenas teórico, mas prático e realista. É um apêlo à colabo-
ração de todos com todos contra a miséria, a fome, a igno-
rância, o ódio. É a própria mensagem do Cristo aplicada aos
males do mundo moderno, mas sem desconhecer as gran-
dezas dêste. Tudo no poio oposto ao sectarismo, ao isola-
cionismo, ao confessionaljsmo estreito. Se o Cristianismo
C111 dois mil anos não pôde resolver o escândalo do abismo
entre a riqueza e a miséria, não é que a mensagem do
Cristo não seja a única capaz de o resolver. É que nós
cristãos não fomos capazes de viver realmente essa lição
do Salvador. Chegou a hora de mostrarmos ao mundo que
não bastam as revoluções parciais, nem a burguesa nem a
proletária, para instaurar na terra urna civilização em que
o bem-estar não esteja reservado apenas a uma minoria
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de privilegiados. Chegou a hora de os cristãos mostrarem que
a única revolução capaz de realizar o que tôdas as revo-
luções políticas e sociais pretendem é aquela ( IUC se pO(k
fazer pela inteligência e pelo amor e não pelo ódio e pelo
sangue.

Mas não basta pregá-la.

É preciso fazê-la.
(Palmas prolongadas)



O SR. PRESIDENTE MANOEL COSTA - Ao encer-
rar esta Reunião, quero agradecer ao Dr. Alceu Amoroso
Lima, Tristão de Atayde, pela magnífica e oportuna confe-
rência com que nos encantou e nos ensinou, numa hora em
que todos estão ávidos de uma palavra segura e autorizada
como a sua. Agradeço, também, às autoridades e a todos
os presentes, pelo brilho que emprestaram a esta Reunião.
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