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APRESEN'rACAO 

o livrinho "Os Crlstllos e a Politica", obra de urn grupo 
de Professores do Seminario Maior de Luanda e do Instituto 
de Ci~ncias Religiosas de Angola "(ICRA), tern a sua 
justificayao nestas palavras dos Bispos Cat61icos de Angola 
e Sao Tome, na Mensagem Pastoral de 3 de maio de 1990: 
"Nao queremos deixar passar esta ocasiao sem fazer res
sallar a importAncia do leigo na politica " Tanto mais quanta 
e decisiva para a vida humana esta actividade "De facto, e 
a politica que dita as leis, as executa e as sanciona, E a 
polltica que promove ou despromove a economia e a 
educayao; que tern 0 poder de fazer a guerra 00 a paz, que 
possui 0 tremendo privilegio de condicionar a felicidade "00 a 
desgraya do pove que governa", Exortam, p~r isso, os 
cristaos a nao abdicarem da participayao na politica, pois 
"0 homem adulto deve participar, de forma livre e 
responsavel, nas decisoes public as que dizem'respeito a 
sua familia, a sua vida e ao seu destino, a sua felicidade 

, neste mundo e no outr~' , 
A obra, e dividida em tr~s partes: A Politica - A 

Participayao Politica - Os Cristaos e a Politica, Correspon
dente, portanto, a exortayao acima citada e se destina 
nao 56 aos cristaos mas a todos os angolanos, homens e 
mulheres', conscientes da,gravidade da hora presente e a 
procura de uma orientayao pOlitica isenta, segura e' 
pratica, Esta ai 0 motivo por que o)ivrinho foi redigido com 
perguntas e rElspostas que facilitam 0 estudo individual e em 
grupo; e dot ado de pequeno vocabulario que explica pal a
vras mais frequentemente usadas" peios meios de 
comunicayao'social, que muitas pessoas nao conhecem , 
nao entedem devidamente, Por isso, a obra recomenda-se 
a quantos desejam participar de modo responsavel e activo 
na politica, neste preciso momento hist6rico do Pais, para 
assim contribuirem para a promoyao duma sociedade livre, 
justa eao serviyo do homem e do bern cofnum , ' 

, 
Luanda, 19 de Maryo - Solenidade de Sao Jose -,de 

1991, 
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PRIMEIRA PARTE 

A POLiTICA 

, INTRODUCAO 

Alguem vai a,o sapateiro encomendar umas cah;:as? 
Claro que nl!.o! E porque nl!.o? Porque 0 sapateiro sabe e 
fazer sapatos; quem sabe fazer calcas e 0 alfaiale, , , Pois 
6, para exercer uma profissl!.o e preciso ter os co
nhecimentos necessarios, E com a politica e a mesma 
coisa, Quem quiser participar na politic a - e todos n6s 
devemos participar - a qualquer nivel que seja. como 
eleitor. 90mO membro ou dirigente de um partido. como 
candidato a um cargo politico ou administrativo. precisa de 
ter um minimo de conhecimentos do ramo, Quem quer par
ticipar'de modo consciente e responsavel na politica 
precisa de ter um certo conhecimento de causa. 

o que diria de alguem que comecasse a exercer a 
medicina. a receitar remedios. a fazer operacOes sem os 
conhecimentos e a preparacl!.o necessarios? Diria cer
tamente que e urn irresponsavel. um charlata.o! E a respeito 
da politica e a mesma coisa. ' 
Aqui ha maca! Por um lado dizem-nos. insistenlemente. 

que devemos participar na politic a; que e obrigacl!.o do 
cristl!.o interessar-se pela politica e participar na politica . 
Por outr~ lado vemos que para isso e necessarlo um 
mlnlmo de formacAo politica. Logo vamos preparar-nos! 

A Sociedade? 
- Mas 0 que e a sociedade?' 
- Como estit organizada a nossa sociedade? 
- Por que ela funciona dessa maneira? 
Vamos;aentar responder a estas perguntas 
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CAPiTULO 1 

o QUE E A POLiTICA? 

1 - Que quer c:ilzer a palavra "poUtica"? 

A palavra "politica" vem da palavra "polis" (na lingua 
grega). a qual significa "cidade" ou "estado". A politica en
volve tudo 0 que diz respeito a vida da cidade. aos 
problemas publicos da.sociedade . 

De modo muito geral pode dizer-se que a pOlitica e a 
arte de organizar a socledade. , . 

. 2 - Para que serve a politlca? 

Em primeiro lugar. a politic a serve para ajudar as pes
soas e sociedades a viverem organizadas e a procurar 0 
bem comum, 0 bem de todos. Neste sentido geral. a 
politica serve para resolver os problemas da popula<;ao. 
para promover e desenvolver da melhor maneira a vida do 
povo .' organizando os diferentes trabalhos e garantindo 
salarios justos. precavendo os povos.contra as desgra<;as 
da natureza. trabalhando pela paz. etc. . 

Por isso. lodos os cldadaos se devem Interessar p~r 
esta realldade da politlca, todos devem sentir-se 
responsaveis pela vida do homem e dos grupos humanos. 

3 - Mas a politic a nao e mandar e dirigir? Sempre se 
ouviu dizer que a poUtica e 0 poder ..• 

E verdade·, A palavra "politica" tambem se usa para 
falar do poder. da melhor maneira de conquistar a chefia da 
sociedade. 0 governo. e depois mandar fazendo as leis. 
fazendo cumprir essas leis. estaoolecendo pianos para a 
economia do pals. para a agricultura ou a industria .. , 
Neste caso, s6 algumas pessoas fazem politica: sao os 
chefes dos movimentos' ou partidos politicos e os . 
presidentes. ministros. secretarios de' estado enfim. 
aqueles que se dedicafl) ao exerclcio do poder, 
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CAPiTULO 2. 

FORMAS DE ORGANIZACAO POLiTICA 
DA SOCIEDADE 

Modos de organizar politicame'nte a sociedade houve 
muitos no decorrer da Hist6ria. Eles variam muito tanto no 
decorrer do tempo C0l110 de lugar para lugar. Vamos tentar 
ver alguns tipos de sociedade e <? modo como estavam or
ganizados. 

1 - O'qu8 S8 passa na socledade tradlclonal afrlcana? 

Pensemos em primeiro lugar na organizaclio da. 
sociedade nas nossas aldeias. Como funciona a vida nas 
nossas aldeias? Na familia e 0 mais velho que detem a 
autoridade e quem decide as questOes. Para os assuntos 
que dizem respeito a aldeia inteira e 0 soba que tem a 
autoridade. E ele quem determina os trabalhos a fazer; 
quem determina: onde se vai fazer a queimada; e 0 soba que 
julga os litigios e as questOes que 8urgem entre as familias 
e os indivlduos. A autoridade e 0 poder estlio concentrad6s 
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nuinapessoa s6 (ainda que 0 soba resolva tudo de acordo 
com 0 seu conselho de inais-velhos). Estamos diante da
quilo que se pode chamar uma sociedade monArquic~. 

2 .. 0 que sao socledades monarquicas? 
, 

Sociedades monarqulcas sao aquelas em que todo 0 
poder e tOda a autoridade estao concentrados numa pessoa 
s6. Podem ser socledades pequenas, como aldeias. onde 
o poder e exercido directamente pelo chefe. como podem 
ser. sociedades,maiores. como sejam paises inteiros em 
que 0 r,ei' ou 0' presidente detem todo 0 poder e toda a 
autoridade; ou mesmo Imperlos, ,englobando diversos 
palses e'imensos territ6rios, 56 que nestes casos 0 rei (ou 
imperador) nao pode exercer pessoal e directamente a 
autoridade e nom'eia os seusrepresentantes nas diveisas 
partes do rei no ou imperio para 0 representare'm e exer
cerem as suas funoOes. Os representantes do rei exercem 
a autoridade em nome do rei e devem-Ihe prestar contas 
das suas actividades. Por seu lado a populaOao pode 
queixar-se ou reclamar da sua administraoao ao rei. 56 
para citar um exemplo diga-se que. no imperio Romano. 
todo 0 cidadao tinha 0 direito de apelar para 0 Imperador . 

3 - E as socledades mono-partidarlas? 

o que se disse das sociedades monilrquicas vale de 
uma maneira geral para as sociedades mono-partidarias. 
isto e. as sociedades de partido unico. Mas hiI uma 
diferenoa muito grande; e que 0 poder e a, autoridade. em 
vez de estarem concentrados nuina pessoa, estao con
centrados num grupo de pessoas, num partido; normal
mente num grupo dentro do partido ,0 grupo dirigente; por 
exemplo, 0 comite central OU 0 bureau politico. 0 que estes 
grupos dec idem e, normalmente, aprovado auto
maticamente por outros 6rgaos do partido. 
, 0 partido apresenta-se com a pretensao de ser 0 

represent ante e 0 portador da autllntica consciencia da 
naOao (do pals) e da sua identidade. Normalmente con
siderando-se urI) partido minoritario de vanguarda, que 
pretende ser a parte da populaOao "esclarecida", represen
tando os legltimos e autenticos interesses de toda a 
populaOao . 
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4 - Entllo nas socledade mono-partidarlas ha uma 
Identificaca~ entre 0 partido e 0 est ado?! 

PoishA! 
. - 0 cabeca do partido. presidente ou secretario geral . 

e slmuHAneamente Chefe do Estado .. 
- A inlormacilo: jornais. radio e televisilo estilo 

tambem sob a orientaCiio do partido. com a funCiio 
predominante de formar as populacoes na mentalidade do 
partido. 

- A educaCiio esta tambem toda ela volt ada 
predominantemente para a 10rmaCiio da juventude dentro da 
mentalidade e ideologia do partido . 

. No' nos so seculo os exemplos mais tipicos de 
sociedades mono-partidarias foram as sociedades fascis
tas da dec ada de 30. dissolvidas em grande parte depois 
da segunda Grande Guerra; e as sociedades socialistas 
que comecaram agora a abrir-se. ' 

5 - E esta certo que seja um grupo s6 a mandar? 

Ja hA n1tlito comec;;ou a surgir no povo a convicc;;ao de 
.que nile est a certo (nilo e correcto) que assuntos que dizem 
respeito a todos. e que tem consequencias para todos . 
sejam decididos s6 por uma pessoa ou por um grupo 
reduzido de pessoas. "0 que diz respeito a todos deve ser 
decidido . por todos. "Ou como'diz 0 Papa Joilo Paulo II 
"T odos n6s somos verdadeiramente responsaveis por todos" 
(S . R . S .. 38). 

Por outr~ lado as sociedades: foram-se tornando tao 
grandes e tao complexas'que se tornava impossivel uma 
pessoa 56 lazer tudo: lazer as leis. cuidar do-bom an
damento da sociedade de acordo as normas estabelecidas 
e resolver as questoes que sur gem entre as pessoas .' . .' 

Isto para nao falar do perigo de a pessoa que faz as leis 
as lazer em beneficio pr6prio. de a pessoa que cuida da 
aplicac;;ao das leis as distorcer. aplicando-as em beneficio 
pr6prio ou dos parentes e amigos; de a pessoa que faz a 
justic;;a puxar a brasa para a sua sardinha ... Se e a 
mesma pessoa que faz as leis. as aplica e julga do.seu 
cumprimento. e lacil de ver que ela se pode servir desse 
poder em beneficio pr6prio e em detrimento dos outros. 

Oai surgiu a divisilo do poder do Estado em poder legis-
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lativo (0 poder de fazer leis). poder executlvo (que e 0 
poder de se organizar a sociedade de acordo com as leis) e 
poder judical (que e 0 poder de se julgar se a lei estll a ser 
cumprida ou nilo .. 0 poder de fazer justioa e resolver as 
questOes que surgem entre as pessoas. de acordo com as . 
leis em vigor). Aqui 0 poder jll nilo estll concentrado numa 
pessoa s6. nem num (mico. grupo de pessoas. mas dividido 
por· vllrlas Instanclas, que se controlam mutuamente de 
modo a evitar abusos. . . 

6 - 0 que silo socledades multlpartidarlas? 

As sociedades multi-partidllrias (ou pluripartidllrias) silo 
as sociedades que admitem no seu seio a existllncia de 
varios partidos com diversos projectos politicos e diversos. 
programas politicos. para os quais procuram aceitaOilo por 
parte da popuiaoilo. Nestas sociedades os diversos par
tidos estilo representados no Parlamento'ou na Assembleia 
Nacional em proporoilO ao numero de votos obtidos nas 
eleiOOes. 0 governo do pais e formado pelo partido que ob
teve a maioria dos votos em eleioOes; p~r aquele partido 
cujo projecto e programa politico conseguiu maior aceitaoilo 
por parte da popuiaoilo. 

9. 
3. 



CAPiTULO 3 

o MUL TIPARTIDARISMO 

1 - Como se ehegou a ideia do multipartidarismo? 

As pessoas comec;:aram a tomar cad a vez mais 
consci~ncia de que a organizac;:ao da sociedade nao e 
sempre a mesma em todos os tempos e em todos os 
lugares. Muito peio contrario. Em divers as partes do mundo 
M diversos modos de organizar a sociedade; M sociedades 
diferentes. Tambem no mesmo lugar a sociedade nao per
maneceu inalterada mas foi modificada. Mais urn pas so e 
est amos diante da pergunta: "Se a organizac;:ll.o da 
sociedade no passado podia mudar e mudou. porque e que 
hoje nll.o ha-de poder mudar?" Diante das defici~ncias que a 
sociedade sempre apresenta vao-se formando nas cabec;:as 
das pessoas model os alternativos de sociedade. modelos 
diferentes de organizar a sociedade. que superem as 
deficiMcias da organizac;:ll.o da sociedade em vigor. 0 
desejo e sempre 0 mesmo: a superac;:ao de uma soeiedade 
mORolitiea (em que tudo esta concentrado na mao de uma 
pessoa QU grupo)·e a eriac;:ao de uma soeiedade aberta na 
qual todos estll.o chamados a participar. a assumir deveres 
e responsabiiidades . 

Com estas ideias na cabec;:a. pessoas que pensam de 
modo semelhante sobre 0 assunto vao-se agrupando em 
associac;:Oes. movimentos ou partidos para aprofundarem 
ou esclarecerem mais as suas ideias. para delinear meihor 
o novo modo de organizar a sociedade e para agirem com 0 
fim de implantar 0 novo modo de organizac;:ao social. 

2 - Como se passa de uma soeiedade monolitiea para 
uma sociedade multipartidaria? . 

Se a sociedade monolitica se abre a estes'impulsos 
renovadores e transformadores. e possivel uma 
transformac;:ll.o pacifica da sociedade. uma transic;:ao nao 
violenta para uma nova forma de organizac;:ll.o da 
sociedade, Mas se elase fecha a estes nov os impulsos 
surge 0 conflito. A sociedade estabeiecida procurara 
reprimir as novas ideias. os novos modelos de sociedade 
em gestac;:ll.o. As novas forc;:as emergentes. por seu lado. 
procurarll.o derrubar. se necessario peia forc;:a. a ordem 
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social estabelecida e instaurar uma nova. E 0 que se 
chama uma revolu<;ao. 

Revoluc;oes tern havido muitas, dando origem a novas 
ordens sociais. A ordem social existente no mundo ociden
tal e em processo de instaurac;ao em muitos paises 
africanos, a "democracia representativa" (pelos marxistas 
tambEHl) chamada "democracia burguesa") provam da 
Revoluc;ao francesa, com 0 seu lema "Liberdade, Igual
dade, Fraternidade". Neste modelo de sociedade to,do 0 
poder emana do povo, a exercido pelo povo e em beneficio 
do povo. Todos sao chamados a participar. em igualdade 
de direitos e deveres, na 'sociedade e na sua organizac;ao, 
Desta forma 0 poder a exercido por todos . 

3 - Mas como e que 0 poder pode ser exercido por 
todos? 

E facil de ver que se todas as questoes foss em dis
cutidas por todos ata estarem todos de acordo, nunca se 
chegaria ao fim, nunca se chegaria a decisao nenhuma . 
Dai terem-se desenvolvido mecanismos de delegac;ao e 

. representativldade, o.s cidadaqs escolhem os seus 
represent antes para tratarem os assllntos de interesse 
comum, tomarem decisoes e exercerem 0 poder em seu 
nome, Isto acontece a nivel local, comunal, provincial e 
nacional. Pe'nsemos aqui nas eleic;oes para os orgaos 
municipais com seus vereadores, nas eleic;oes provinciais 
para as assembleias das 'provincias enaseleic;oes para as 

. asembleias nationais _ Pensemos tambam nas eleic;oes 
gerais para Presidente da Republica ... Isto a 0 que se 
chama "democracia representativa" . 

4 - Que dizem os partidos acerca da melhor maneira de 
organizar a sociedade? 

Hoje apresentam-se-nos basicamente dois mOdelos de 
organizac;ao da sociedade, que pretendem responder a 
esta questao. Urn a 0 "modelo liberal" (muitas vezes 
chamado "capitalista"), baseado na livre iniciativa das pes
soas, na liberdade do mercado. Outro a 0 :modelo 
socialista", baseado na "apropriac;ao soCial dos bens de 
produc;ao" e caracterizado por uma ()rdem econ6mica 
regulamentada centralmente pelo Estado . 

Estas duas formas basicas de organizac;ao da 
sociedade sao "defendidas" nao s6 por pessoas individual-

. \ 
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mente. mas por pessoas agrupadas em torno dessa 
concepc;ilo e convicc;ilo politica e que querem organizar a 
sociedade de acordo com essa convicc;ilo. Estes 
agrupamentos de pessoas vinculadas p~r uma convicc;ilo 
politic a comum constituem-se em partidos politicos. 0 
modelo liberal de sociedade e "defendido" pelos partidos 
liberals; 0 modelo socialista e defendido pelos partldos 
socialistas . 

5 - E s6 existel)'l partidos "Liberais" e partidos "Soclalis
'tas"? 

Nilo. Socia.lismo e liberalismo constituem duas formas 
de organizac;ilo da sociedade opostas uma a Qutra. A 
experiencia hist6rica mostra que um lib~raiismo absoluto 
leva a consequencias inaceitl!veis. Tambem as tentativas 
de construc;ilo de um socialismo radical nilo conseguiram 
cumprir 0 que prometiam. Entre estes dois modos opostos 
de organizar a sociedade hI! espac;o para varios outros 
modelos de organizac;ilo da sociedade uns com uma 
tendencia maior no sentido socialista. outros com uma 
tendencia mais acentuada para 0 liberalismo. Abre-se aqui 
o campo para vl!rios partidos politicos. que procuram im
plantar 0 seu proJecto de organizac;ao da sociedade . 

• 
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CAPiTULO 4 

o FUNCIONAMENTO 
DE UM PARTIDO POliTICO 

Ja vimos ha algum tempo a falar de partidos politicos e 
esta na hora de concentrarmos urn pouco mais a atencilo 
neles para esclarecermos as nossas ideias sobre este 
ponto tilo importante. Isto torna-se mais importante 'ainda 
no momento em que nos encontramos. momento da 
transicilo 'para urn s,istema multipartidario. em que muitos 
vilo ser convidados a inscreverem-se num partido politico. 
Para alem disso. no momento das· eleicoes. todos n6s 
teremos que escolher urn partido. votar no ou nos can
didatos de urn part,ido. 

1 - 0 que e, pois, um partido politico? 

Sem pretender apresentar uma definicilo perfeita. 
podemos compreender urn partido politico como um grupo de 
pessoas com uma conviccilo p,olitica comum ou afim. que 
se propoem realizar na sociedade a sua pro posta politica e 
para isso procuram alcancar 0 poder e 0 governo de um 
pais. 

Para a construyilo de um partido politico silo 
necessarios uma serie de elementos de ordem formal e 
pessoal. 

Entre os elementos de ordem formal. impr\lscindiveis 
para a constituiCilq de um partido. silo de mencionar: 

- 0 idea rio politico 
- 0 projecto politico 
- 0 programapolitico 

2 - 0 que II 0 idellrio politico? 

o ideario politico. que pode ser considerado a ideologia 
do partido, silo as ideias basicas e fundamentais a 
respeito do hbmem. da sociedade e da exist~ncia humana 
no seu conjunto e que silo fonte de inspiraCilo para 0 
projecto politico do partido. Trata-se de uma "cosmovisllo" 
de caracter cultural-filos6fico. nilo necessariamente 
religiosa. mas que nilo precisa tam bern de ser ailti
religiosa. Por ex'emplo. os partidos de caracter marxista 
t~m um ideario. uma ideologia bem marcada e desenvol
vida: 0 materialismo. 

13 
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Outros partidos tAm frequentemente um ideario humanista. 
as vezes mais impllcito do que explicito . 

3 - 0 que e 0 projecto politico? 

A partir desse ideario politico basico imagina-se'como 
devera ser a sociedade que satisfaca as aspiracOes 
basicas da pessoa humana e de todas as pessoa-s 
human as . Uma sociedade ·justa·. ·equilibrada·. t: este 
projecto de sociedade que 0 partido apresenta como meta a 
alcancar. e para 0 qual procura grangear aceitaClio por 
parte dos cidadlios. Este projecto. este modelo de 
sociedade. este modelo de organizaclio' social. il algo que 
nAo se faz de hoje para amanhA. mas il um projecto a 
1on9o prazo. para onde il precise caminhar passa a passo. . . 
4 - 0 que e 0 programa politico? 

o programa politico il algo de realizaclio muito mais i
mediate.. No seu programa politico 0 partido apresenta os 
seus objectiv~s imediate.mente numa situaclio concreta. 
assim como os passos a dar e as medidas a tomar i
mediatamente (isto il. logo alcancado 0 poder) para realizar 
estes objectivos .. Aqul espera-se dos diversos partiCios 
propostas concretas para enfrentar problemas bem con
cretos com que se depara a sociedade. Aqui estamos no 
dia-a-dia da vida pOlitica e 0 que il pedido aqui slio 
realizacOes concretas para enfrentar situacoes bem con
cretas .. A este nlvel nlio se pode ficar. por exemplo. na 
deciaraclio do direito de todos a saude ou a educaclio; 
trata-se da construclio de escolas.. hospitais. etc. . com 0 
respectivo financiamento ... 

5 - Mas um partido e formado s6 por idelas? 

Tudo isto que acabamos de mencionar nlio anda por al a 
voar. . . 0 ideario. 0 projecto e 0 programa 56 existem na 
cabeca das pessoas., De modo que elas slio um outro 
elemento na constituicllo do partido. Mas nem todas as 
pessoas estllo ligadas a um partido do mesmo modo. Ha 
varios nlveis de vincuiaclio partidaria. POQemos distinguir 
basicamente trAs: 

- Bases de um partido 
- Militantes de um partido 
- Quadros de um partido 
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6 - 0 que silos bases de um partido? 

As bases de urn Partido sao aquelas pessoas que. de 
urn modo geral se identificam com 0 partido. que partilham 
do seu id~llrio,. que se reconhecem no projecto politico de 
determinado partido. que y~erri no programa do partido I) 
modo mais adequado de resolver os problemas do paiS' e 
das suas populacOes .. Estas bases sao constituidas por 
aqueles que simpatizam com urn partido. sem nele estm-em 
necessariamente filiados. e pelos membros inscritos. Sao 
os eleitores com 'cujos votos 0 pa[1ido pode contar ... 

7 - E os militantes de um partido? 

Sao os que estao' inscritos no partido e se empenham 
nas suas actividades, Estes t~m uma participacao muito 
mais activa na vida do partido. Participam nas reuniOes do 
partido a nivel local. regional e nacional ; discutem (nas 
"bases") tanto 0 projecto como 0 programa do partido e par
ticipam na sua elaboracao, e reformulacao. Procuram divul
gar 0 idellrio do partido, seu projecto e seu programa 
politico. Procuram angariar novos s6cios para 0 partido. 
Mas onde a actuacao do militante do partido se torna mais 
visivel e nas campanhas eleitorais. momentos em que 0 
militante coloca 0 seu empenho em angariar para 0 seu par
tido 0 maior niJmero de votos possivel. 

8-- Eo que silos os quadros do partido? 

Os quadros do partido sao aqueles que a diversos nlveis 
participam na organizacao e na adn\inistracao do partido, 
Pessoas que se dispOem a exercer funcOes e a assumir 
responsabilidades dentro ,do partido. Pessoas que par
ticipam na direccao e actividades do pifrtido a nivel local, 
pessoas -,que representam, como delegados, as, 
organizacOes locais a nivel regional ou nacional; aqueles que 
se candidatam pelo partido para algum cargo de 
administracao publica, a nivel local, regional ou nacional, E 
dos quadros do partido que normal mente saem os dirigentes 
do partido a diversos nlveis. assim como os 'candidatos do 
partido para exerclcio de funcOes no Estado . 
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9 - E como • a organlza~ Interna de urn partido? 

A organizacAo interna varia muito de um partido para 
outro. T odos t~m seus orgl1os de administraol1o; todos tGm 
o seu sistema de financiamento. normalmente atraves das 
quotas dos seus membros e de outras iniciativas para an
gariar fundos. Normalmente o partido politico articula-se a 
diversos n1veis: loeal. regional e nacional. 
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SEGUNDA PARTE 

A 'PARTICIPACAO POLITICA 

INTRODUCAO 

• 

Com certeza iii participou alguma vez fazendo "bicha" Ii 
porta da loia. da peixaria. do talho ou da pad aria para, 
conseguir.o seu alimento. E provavelmente algumas vezes 
nllo conseguiu nada! 

Muitas vezes partlclpou tambertl em manisfestaoOes 
pliblicas. -como quando foi ao Carnaval ouaquel!! procissllo 
religiosa na baixa da cidade. 

Seguramente vai cada domingo Ii sua Igreia e partlclpa 
na missa dominical .. Se voce e catequista. com certeza iii 
participou em algum curso de formaollo religiosa nas ferias . 
Ese' e estudante universMrio. com certeza iii participou em 
algum curso de formaOlio politica. Quantas vezes participou 
com interesse ou desinteresse! 

Lembra-se da sua aldeia. Quando surgia alguma dificul
dade. todos se reuniam·para resolver em coniunto os 
problemas. Todos partlcipavam - homens. mulheres. 
iovens e mais velhos - e tomavam as decislles em comum. 

. . Bom. assim e a vida. Na riossa aldeia. comunidade. 
cidade. ou no nosso pais. !odos temos que participar em 
alguma ou em vilrias coisas para conseguir viver. E ate 
para viver melhor! 

Mas n6s estamos conscientes de que para conseguir 
plio nllo basta s6 participar na bicha. Frequentemente ate 
se ouvem conversas como esta: 

"Muitas vezes participei. largas horas de baixo do sol. e 
nllo consegui nada! Muitas vezes aiudei na minha aldeia na 
construOlio da escola. Depois. nem eu 4lem os meus filhos 
conseguimos estudar. A escola parou. ficou sem profes
sor. foi abandlinada ... Afinal. voltilmos Ii lavra e oulros 
emigraram para a cidade a fim de garantir a sua 
sObrevivenCia . " . 

"Sempre que yOU Ii missa peoo a Deus pela paz e sos
sego no lar. regresso a minha casa com esperanoa e b9m 
Animo. mas. pouco tempo depois .. a agitaoAo e os 

. problemas continuam . • '. 
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As queixas, as lameAtacOes sao muitas: "ja nao tenho 
dinheiro"', "hoje nao temos pao", "nao ha gas", "nao ha 
agua" , . , 

Compreendemos que, ainda que participemos de boa 
vontade nas filas, no trabalho, nas reunioes, nas 
decisOes, etc. , os problemas contiriuam. Alguns resol
vemo-Ios, mas a maior parte continua e surgem OlJiros! 

E que FALTA outro tipo de participacao na vida social. 
para que as coisas funcionem! E mesmo. Falla um tipo de 
participacao social maior, mais exigente, em bora mais 
problemalico.mais eficaz, para garanlir que 0 peixe 
chegue e se enconlre na peixaria, para garanlir que 0 
trabalho seja valorizado e eslimulad.o com um bom salario , 
para garanlir que os lares e' as familias vivam em paz 
atraves de uma polilica econ6mica do governo que beneficie 
a economia familiar. 

Falta, pois. urna PARTICIPACAO POLiTICA or
ganizada para influenciar os centros de poder. os grupos 
de poder, 0 governo, onde se 10m 'am as medidas polilicas 
e econ6micas que afeclam a minha vida e a vida de lodos 
os cidadaos . \ 

Enlao falemos da PARTICIPAc;:AO POliTIC A alraves 
duma serie de perguntas e resposlas . 
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CAPiTULO 1 
\ 

A PARTICIPACAO pOliTIC A E A DEMOCRACIA 

1 - 0 que e a participacao' politic a? 

Chama-se participacao politica a qualquer tipo de 
aCCao que exercem os membros de uma comunidade para 
se comprometer. a nivel local ou nacional. na escolha e 
controlo dos governantes e na formacao dos program as e 
decisi5es politicas , 

2 - Quais sao hoje as condicoes novas e civilizadas para 
a participacao politica? 

Sao vilrias, Entre elas. as mais import antes sao: 0 
exercicio das liberdades individuais, 0 direito a 
associacao, a igualdade politica e a democracia. Isto e. 
a pessoa hoje sente-se em iguais condici5es politicas para 
participar livre e espontaiieamente nos assuntos sociais . 
politicos. economicos. culturais. religiosos. etc, . do seu 
pais que aspira a viver cad a vez mais em democracia, 

3 - Ei verdade queuma eficiente participacao politica s6 
se consegue numa democracia? ' 

De facto e assim, Porque so a democracia, como sis
tema socio-politico. estimula e garante 0 exercicio da luta 
politica sem manipulaCi5es, So assim e que a particlpacao 
politica pode ger autentica e humanista , ' 

4 - a que e a 8utentica democracia? 

E aquela sociedClde que. embora imperfeita. procura 
superar as suas defici€mcias at raves de~ pelo menos. tres 
principios: ' 

a) 0 principio da eficacia. Isto e. p6r em priltica. de 
forma prudente e real. a lei democriltica; r.,iio ficar so na 
teoria ou no ideal. 

b) 0 principio da participacao. Isto e. a democracia e' 
o Estado tern que se construir com a participacao social e 
politica de todos os cidadaos ' 

c) 0 prlncipio do multi-partidarismo. Isto e. a 
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sociedade e 0 Estado dlio lugar a exist~ncia de varios par
tidos politicos que. como mediadores da vontade popular. 
lutam por conquistar 0 poder do governo. 0 partido ven
ced~r nas eleicOes democraticas tem a oportunidade legal 
de lazer relormas do Estado e do governo. em comum 
acordo com os cidadlios. Os partidos. pois. slio os prin
cipais agentes transform adores do regime estabelecido . 

5 - Existem divers os tipos de democracia? 

Existe sempre um ideal de vida democratica. uma 
sociedade onde os homens vivam em liberdade. iguatdade e· 
fraternidade; uma sociedade onde 0 poder de governar es
teja nas mlios dos cidadlios; uma sociedade onde se 
respeitem os direitos humanos e a dignidade das pes

·soas ... 
Sucedeu que alguns Estados e governos insistiram mals 

nalguns aspectos da democracia e esqueceram outros. Por 
exemplo. alguns Estados insistiram mais na igualdade das 
pessoas e descuidaram a liberdade e a fraternidade. Ou
tros Estados insistiram mais na liberdade das pessoas e 
abandonaram outros aspectos. Por isso e que existem 
dilerentes tipos de democracia . 

6 - 0 que e uma democracia liberal? 

E a sociedade que se organiza privilegiando a Iiberdade 
individual como 0 valor mais importante da vida. Insiste na 
defesa e pratica dos direitos individuais e dos direitos 
civicos. sobretudo a compet~ncia e concorrencia 
economica com espirito de lucroe 0 direito a propriedade 
privada. Este tipo de democracia e a base das chamadas 
sociedades capitalistas. Levado ao extremo. este tipo de 
organizaclio social pode privilegiar uma classe. uma elite no 
poder ou um partido governante e chegar a manifestar-se 
como ditadura de direita . 

7 - 0 que sao as dem'ocracias populares? 

Slio as sociedades chamadas "socialistas" ou "comunis
tas". cujo Estado e governo insiste na igualdade dos 
cidadlios. Estlio organizadas hierarquicamente atraves de 
um poder central que governa tudo e todos (centralismo 
democratico). Muitas delas. ao privilegiar a classe diri-
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gente. os fuhcionarios do governo ou os seus lideres . 
desembocaram em ditaduras de esquerda ou ditaduras do 
partido. 

8 - 0 que e uma "Ditadura"? 

Eo uma forma de organizar a sociedade que 19 imposta 
aos cidadaos e nao escolhida por eles. Ou seja: 19 0 
contrario da democracia .' 

9 - Existem diversos tipos de ditadur~s? \ 
Ditaduras sao sempre governos e Estados que. atraves 

de urn partido. urn lider. ou uma classe social dominante. 
exercem 0 poder e governo sem uma oposicao legal e efec
tiva. ~ao chamados "Estados totalitarios" ·quando chegain a 
controlar totalmente a'vida social e individual dos cidadaos . 
Nao existe liberdade real para os cidaddos mas sim 
privilegios de todo 0 tipo para os govern antes . 

Com todas estas caracteristicas existem varios tipos de 
ditaduras: "Ditaduras de esquerda". que sao as de caraCter 
socialista. e "Ditaduras de direita". que sao as de caracter , 
fascist a , nacionalista. A diferenca mais realista aparece' 
no facto de as ditaduras de esquerda nacionalizarem os 
bens de producao e centralizarem a economia. enquanto as 
ditaduras de direita privatizam os bens de producao e . 
liberalizam a economia . 

10 - Para que serve a democracia? 

A sociedade democratica 19 uma sociedade aberta que 
permite realizar pacificamente as reformas necessilrias 
para melhorar a vida social. Por exemplo. ao permitir a 
livre circulacao de informacao e de ideias. ao estimular a 
manifestacao dos problemas do povt>. ao estimular a 
fprmacilo de sindicatos livres e da oposicao politica. e ao 
defender os direitos das..minorias. etc. a sociedade 
,democratica cria os meios legais e praticos para eliminar os 
'abusos do poder. 

A democracia ,19 a (mica garantia possivel contra .5 
abusos de poder. contra a ,formacao das ditaduras e das 
revolucoes violentas. A democracia 56 pode ser defendida 
com a democracia . 
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11 - Quais as vanta gens da particlpac;liIo politic a numa 
democracla? • 

SAo varias. A participac;Ao politic a: 
- envolve os cidadAos na vida publica enos assuntos 

da comunidade e do Estado; 

- favorece a estabilidade do sistema politico; 
. - emprega numerosos .recursos humanos, aproveitando 

os talentos e as capacidades do maior numero possivel de 
pessoas: 'desperta os genios que ainda dormem no povo"; 

- torna mais completa a informac;Ao politica, aumenta a 
responsabilidade e conscillncia politicas; desenvolve 0 con
senso nacional e 0 sentido de eficacia politica e favorece a 
superac;Ao das desigualdades sociais . 

Por tudo isto se vll que sem uma ampla participac;Ao nAo 
existe democracia . 

12 - Porque e que alguns governos tim recelo de per-. 
mltlr uma autintica particlpac;liIo politica? 

- Porque entendem a democracia nAo como "governo 
do povo pelo povo para 0 povo" mas, sim, como um 
metodo para governar 0 povo. Argumentam que os 
populares, 0 povo, nAo tam educac;Ao nem condic;oes para 
governar. A func;Ao de governar deve ser de uma minoria 
politica e activa ou de uma elite .competente e preparada 
para isso mas apoiada pela base eleitoral e preocupada por 
realizar 0 bem-estar comum . 

- Oulros governos argumentam que uma excessiva 
participac;Ao do povo politizado acabaria por criar 
c6nfusAo, desiquilibrio, e ate 0 derrubamento do sistema 
politico vigente. . 

- Oulros receiam a participac;Ao politica dos cidadAos 
pura e simples mente porque !lim medo de perder 0 poder 
politico que Ihes garante privilegios de todo 0 genero, en
quanta 0 povo' pede que tal poder e privilegios sejam 
democratizados . 
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CAPiTULO 2 

NivEIS DE PARTICIPA<;AO'POliTICA 

1 - Todos os cldadaos podem participar na poiitica? 

Podem e devem, Ha diversas maneiras de participacao 
politica mas sempre exigindo a igualdade social e politica de 
todos os cidadaos, Quer dizer que toda a gente tem dire~o 
e dever de paritcipar na politica: no apoio ou na oposicao . 

'nas diversas situacOes politic as , independentemente das 
diferencas de classe, raca. tribo, sexo e religiao ' 

Com respeito aos leigos cristaos.o Papa diz COlT! vigor: 
"Para animar cristamente a ordem temporal, no sentido ex
posto de servico a pes so a e Ii sociedade. os fieis leigos 
nao 'podem absolutamente abdicar da participacaona 
politica. ou seja, na multipla e variada accao econ6mica , 
social, legislativa, administrativa e cultural, destinada a 
promover orgAnic a . e instituicionalmente'o'bem comum" 
(CFL. ,42). 

\ 
2 - Como e que.o cidadao pode participar concretamente 
na politica? 

Pode participar a varios niveis: 
- Participando nas eleicOes politicas atraves do voto 

liv,re e secreto. No processo eleitoral escolhe-se 0 can
didato, 0 partido e 0 programa pol~ico para governar 0 pais 
por·um tempo determinado. 

- Manifestando a sua simpatia e solidariedade por um 
grupo: movimento ou partido ate chegar a filiar-se nele. 

- Integrando-se como militante nas associacoes, sin
dicatos e partidos da sua opcao. exercendo politic a 
partidaria (inclusive assumindo responsabilidades no partido 

. e no governo), 
- Manifestando. legal, civica e' actPvamente, .a sua in

conformidade com uma lei ou decisao injusta atra yeS de 
manifestacOes de protestos: greves, boicotes, 
de.sobediMcia civil (nao-viollmcia activa), 

'3 - A pa(.tlclpacao politica 56 se exerce no processo 
:eleitoral? 

Nao. A.participacao· politica"em· sentido amplo mani-
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festa-se em muitos outros aspectos da vida do cidadao. 
Para isso exige-se a formacao. educacao e sensibilizacao 
politicS. na familia. na escola. no bairro. nos grupos de 
vizinhanca. nos movimentos e associacOes; de modo a 
criar no individuo urn espirito de cooperacao e 
solidari~de . 

4 - A que se deve 0 medo e 0 receio de certos cidadaos 
de se comprometerem na politica? 

- Porque. por falta de uma formacao politica ade
quada, tt')m urn conceito negativo e parcial da politic a . 
Pensam que a politic a s6 tem a ver com 0 partido. a luta 
pelo poder e a formacao do governo . . 

- Porque. nao vendo os resultados imediatos. acham 
que 0 assunto da politic a a perda de tempo . 

- Porque pensam que a politica a a "arte de mentir": 
promete-se mu~o e pouco se cum pre . 

- Porque no pass ado - talvez na guerra. nas ditaduras 
ou falsas democracias - tiveram experiencias frustrantes de 
participacao e hoje pensam que "meter-se na politica pode 
levar it prisao. exilio e ata it morte" e que "quem se mete" 
redentor morre crucifica.do" . 

5 - 0 que e a partlcipacao apatica ou passiva? 

E aquela em que os cidadaos nao participam ac
. tivamente por causa da sua ignorancia pOlitic a ou porque 
conscientemente dec idem nso participar. pensando apenas 
em resolver os seus problemas pessoais. Oeste modo. in
conscientemente. apoiam 0 sistema politico estabelecido . 
Consideram os assuntos e programas politicos como men
tirosos. maus e ata perigosos . 

6 - Quais as qualidades de um cldadao que qu~r cumprir 
o seu dever de participar? 

Das qualidades que se exigem para a participacao 
responsilvel de urn cidadao na politica. gostariamos de 
realcar as seguintes:. 

- Um forte ideal e desejo de melhorar as coisas . 
- Uma vontade de se Informar acerca da realidade 

socio-politica do seu pals. ouvindo as noticias . estudando 
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os projectos dos partidos politicos, analizando os can
didatos, trocando ideias com as. outras pessoas, ... 

_ 0 respeilo pelas opinioes politic as dos outros e pelo 
candidato ou partido vencedor das eleicoes . 

Estas qualidades requerem-se de. todos os cidadaos e 
de urn modo muito particular daqueles que se candidatam a 
uma funcao publica. Oestes exige-se, alem de tudo isto, 
urna grande disponibilidade e testemunho de compromisso 
social. 
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CAPiTULO 3 

AS ElEICOES 

1 - 0 que sao eleicoes? 

E:leicoes sao as escolhas dos governantes p~r parte dos 
cidadaos, atraves do \(oto. 

2 - Porque e que as eleicoes sao importantes? 

As E(leicoes represent am urn meio de participacao muito 
importante porque atraves delas os cidadaos propoem e 
colocam as exigencias de vida democratica, reformas ou 
aceitaci!.o do sistema politico. 0 cidadao tern oportunidade 
de escolher os candidatos e programas de gciverno, como 
tambem os pode rejeitar quando nao favorecem 0 bern 
comum. 

As eleicoes sao ocasioes para mudancas prcifundas ou 
parciais da comunidade nacional : 

Numa sociedade que busca a democracia-ampla ou que 
- ja vive num tipo'de democracia, 0 voto e urn instrumento de 

controlo politico que se exerce sobre quem ocuRa ou ira 
ocupar 0 go verno e 0 poder politico. Com 0 voto livre e 
secreto se escolhem ou rejeitam os partidos politicos, se 
elegem e legitimam os governantes, p~r urn determinado 
numero de anos. Pelo voto se escolhem os programas de 
governo. 

3 - Porque e que lodos devem volar? 
\ 

Porque .as eleicoes livres, democraticas e 
multipartidarias, com 0 voto secreto nas urn as eleitorais , 
permitem ao cidadao expressar a sua satisfacao ou 
insatisfacao com 0 programa politico do governo e substituir 
urn governo que nao esteja a satisfazer as necessidades do 
pais. 

Embora possa ser ou nao ser obrigat6rio pela 
constituicao, 0 voto e urn dever civico e moral do cidadao 
comprometido com 0 futuro do SeU pais. 
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,4 - Que tlpo de eleicoes costumam exlstlr nas 
socledades democratlcas multlpartldarias? 

Em sociedades democrilticas costumam existir eleicBes 
para os 6rgAos administrativos locais (municipio e comuna. 
por exemplo). 6rgAos de administracAo regional (por ex
emplo proyincia) e 6rgAos de administracAo nacional. 

As eleicBes a nivel nacional podem ser: .. 
- Eleicoes Constituintes: para escolher os partidos 

cujos candidatos vAo redigir uma nova constituicAo para 0 
pais. . 

- Eleh;oes Legislativas: para escolher os partidos cujos 
candidatos vAo fazer as leis dO" pais e formar governo. 

- Eleicoes Presldencials: para escolher 0 Presidente da 
RepUblica. . 

5 - 0 que e preciso para um cidadao poder votar? 

- Ter nacionalidade no pais onde se fazem as 
eleicoes. 

- Ter a idade minima est"abelecida pela lei do 'pais. 
- Estar recel\Seado. ou seja: ter dado 0 seu nome (na 

altura pr6pria) para os cadernos ou listas eleitorais . 
- Estar na posse dos seus direitos politicos. 

, 
c . • 

27 



TERCEIRA PARTE 

o CRISTAO E A POLiTICA 

INTRODUCAO 

o Cristil.~. como todo e qualquer cidadil.o. deve interes
sar-se pela realidade politica. Por isso. as partes I e II 
deste'livrinho tambem a ele se destinam . 

Contudo. esta parte III estll preferentemente destinada 
para aqueles que. tendo fe em Jesus Cristo. sentem 

. eXigtmcias pr6prias de escutar a palavra de Deus e a Igreja 
para orientar. como verdadeiros cristil.os. 0 seu com
promisso especifico na realidade politica . 

"Em nome de Deus. e em nome deste povo sofredor . 
cujos lamentos se elevam ao Ceu cada dia rna is tumul
tuosos. eu lhes suplico. au Ihes peco. eu Ihes ordeno. em 
nome de Deus: cessem a repressil.o . ". (De uma homilia de 
Mons. Romero. nas vesperas de ser assassinado. en
quanto celebra va a Eucaristia). 

Sil.o frequentes as tomadas de posiCil.o da Igreja no 
campo da politic a . Quase todas as Conferllncias Epis
co pais do mundo jll se pronunciaram sobre 0 assunto. In-

. clusive muitos Papas. atraves de Enciclicas Sociais. Do 
Episcopado Angolano ha varios docume: .tos. por exemplo a 
"Mensagem aos Responsllveis Politicos do MPLA-PT e da 
UNITA. a todo 0 Povo de Deus e aos Homens de Boa Von
tade . " ( 11-11-89) 

o que e que justifica 0 envolvimento da Igreja nestes as
suntos? Vamos procurar desenvolver a re~posta a esta 
questil.o na reflexil.o que se segue. 
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• A Igreja louva e estima a actividade 
daqueles que se dedicam ao bern da 
'coisa publica e aceitam os respectivos 
cargos para 0 bern de todos·. 
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CAPiTULO 1 

A IGREJA E A SOCIEDADE POliTIC A 

1-- Qual e a oplniao'da Igreja na politica? 

A opiniilo da Igreja sobre a poUtica pode resumir-se as
sim: 

1) "A comunidade politic a existe. portanto. p~r causa 
.do bem comum ( ... ) 0 bem comum compreende 0 conjunto 
daquelas condicoes de vida social, que permitem aos 
.homens. as familias e aos grupos poderem alcancar mais. 
plena e facilmente a perfeicilo .. " (G.S. 74) . 

2) "Para que todos os cidadilos estejam em condicoes 
de desempenhar'a sua missilo na vida da comunidade 
politica. deve cuidar-semuito da educacilo civic a e' 
politica. " (G. S . 75) 

3) "A Igreja louva e. estima a actividade daqueles que se 
dedicam ao bemda coisa publica e aceitam os respectivos 
cargos para 0 bem de todos." (G. S. 75) . . 

2 - Muitos dizem' que a Igreja nao se deve meter em 
politica, E verdade? . 

Realmente. muitos pensam que a Igreja nile tem que se 
pronunCiar sobre questoes politicas. econ6micas ou sociais; 
pensam que a Igreja s6 tem de se preocupar com a liturgia. 
a catequese e os sacramimtos ... Mas nile e assim! Em 
1971, por exemplo. 0 Sinodo dos Bispos afirmou:" a accilo 
pela justica e a participaCilo na trans formacao do 
mundo e uma dimensao constitutiva da pregacao do 
Evangelho.· A salvacilo'proclamada pela Igreja nao diz 
respeito apenas a "alma" mas a pessoa humana em todas 
as suas dimensoes . I 

3 - Entao qual e 0 papel da Igreja? 

Para seguir a Jesus Cristo. que pregou e mandou 
pregar. curou e mandou curar. expulsou dem6nios e man
dou ex pulsar . a Igreja sabe que na ,su.a missao tem de ser': 
vir 0 homem na sua totalidade. Alias. para 0 cristao servir 
o homem e servir a Deus estilo muito ligados: "quem diz que 
ama a Deus e odeia 0 seu irmao e mentiroso" (I Jo. 4.20); e 
"quando fizestes 0 bem a um destes pequeninos foi a Mim 
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que 0 fizestes" (Mt. 25.40). E c:;omo a politica e arte de 
organizar a vida dos hom ens (tendo em vista 0 bem 

. comum). "a Igreja tem' de int.eressar-se pela politica. 
Sempre foi assim e sempre serA assim 

A politica. como toda a profissao .humana. tem uma 
dimensao tecnica e uma dimensao Mica. A primeira nao 
compete a Igreja. mas a segunda. sim. Em medic ina . a 
Igreja nao pode ensinar como se faz uma opera<;;ao; mas 
deve ensinar se uma opera<;;ao e moral ou imoral. Em 
politica. a mesm.a coisa . , . 

"A Igreja compete anunciar sempre e em toda a parte os 
principios mora is . mesmo de ordem social. bem como 
emitir juizos ace rca de quaisquer realidades humanas na 
medida em que 0 exijam os direitos fundamentais da pessoa 
humana ou a salva<;;ao das almas". (Can. No. 747). 

\ 
'4 - Mas 0 Evangelho diz: "Dai a Cesar 0 que e d~ Cesar 
e a Deus 0 que e de Deus"! 

Esta frase do Evangelho (Mt . 22 . 21) quer dizer que nao 
hi! nenhum Cesar (isto e. nenhum chefe politico) que seja 
Deus: todos os chefes se podem corromper. todos sao 
humanos e erram. nenhum cristao se pode vender a ne -
nhuma ideologia ou a um chefe pOlitico como se fossem os 
seus deuses! A Igreja estA consciente de que t.anto as 
autoridades como as melhores estruturas ou os sistemas 
melhor idealizados depressa se tornam desumanos ( ... ) se 
nao houver uma conversao de cora<;;ao e do modo de en
carar as coisas naqueles que vivem em tais estruturas ou 
que as comandam, (E. N .36) 

5 - Mas nile tem mais nenhum outr~ 9ignifica·do.essa 
frase do Evangelho tantas vezes citada de modo abusivo 
e interesselro? . 

A frase podia servir para esclarecer muitos pontos da 
Doutrina Social da Igreja. Por exemplo com essa 
observa<;;ao. Jesus ens ina-nos a ser bons cristaos e bons 
cidadaos. Isto e .. trabalhando no campo da justi<;;a e do 
dever. impoe-se que guard.emos pura a imagem de Deus 
impressa em n6s pelo Baptismo . 
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6 - Mas nllo hll uma autonomia da politlca em relac;1I0 1I 
Igreja? 

Ha! E 6 dever do cristllo tomar conscillncia de que a 
politica .. como as demais realidades terrestres. 6 um 
campo de acc;a.o com a sua IOENTIOAoE PR6PRIA E A SUA 
AUTONOMIA. "com leis.e valores pr6prios .pois. em ·vir
tude do pr6prio facto da criac;lIo. todas as coisas possuem 
consistllncia .. verdade. bondaeje e leis pr6prias que 0 
homem deve respeitar reconhecendo os metodos pr6prios 
de cada cillncia e arte" (G . S. 16). Oai que "flO dominio 
pr6prio de cad a uma. com.unidade politica e Igreja sllo in
dependentes e aut6nomas ... " (G. S. 76). Devem procurar 
o bem comum da sociedade . 

7 - Ollal e a dlferenc;a entre a Igreja e um partido 
politico? 

Um partido politico buscS: conquistar 0 poder para 
realizar a justica social no plano temporal. PI Igreja. no 
seguimento do mandato de Jesus. contribui para resolver 
os problemas sociais de acordo com a justic;a de Deus. 
criadordo mundo e do homem. Sem 0 Espirito de Jesus. "a' 
Igreja euma simples organiza~lio. a autoridade e um 
poder. a missllo 6 propaganda. 0 culto uma velharia e 0 
agir moral um agir de escravos "(Atenagoras.) Portanto a 
Igreja nao 6 um partido ou movimento politico. A Igreja sabe 
que p~r missllo nao tem que governar um pais. da mesm& 
maneira que um politico nao deve pretender governar a 
Igreja. 
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CAPiTULO 2 

A COMPREENSAO CRISTA DO HOMEM 

Ponto de partida 
para as orienta<;Oes da igreja na politica. 

, 
1 - Que nos revela a Biblia sobre a dlgnidade-do homem? 

1 - 0 hom em nasce do amor e decisao de Deus: 
"Fac;amos 0 homem a nossa imagem e semelhanc;a" 
(Gen _ 1 ,26), Assim. lodo 0 homem 13 radicalmenle urn filho 
de .Deus de quem recebe 0 'sopro da vida', E se lodos sao 
filhos de Deus, lodos os homens sao basicamenle irmaos e 
iguais em dignidade. direilos e de veres .. ' 

2 -' 0 homem 13 ao mesmo lempo e indissoluvelmenle urn 
ser malerial, 13 0 que significa a imagem biblica qu~ diz que 
o homem 13 fe~o de barro (Gen, 2 , 7), e 13 urn ser espirilual, 
filho de Deus, com relac;oes com Deus e com aspirac;oes de 
vida e amizaQe que ullrapassam esla vida e esl') lerra, 0 
homem esla vocacionado a viver com Deus ja nesle mundo 
(e a liberdade religiosa) e a conlinuar essa vida e relac;ao 
para la da morle, Eo 0 que significa a . imagem biblica do 
'sopro da vida' (Gen, 2,7) que sai de Deus e enlra no 
homem, 0 homem e, pois, desle mundo e esla nesle 
mundo, mas ele Iranscende esle mundo, .13 de Deus e esla 
vocacionado a viver com Deus e com lodos os anlepas
sados para sempre, Logo, 0 hom em lem direilo a viver 
esla fe e a celebra-IR 

2 - Que signiflca 0 facto de 0 homem imagem de Deus 
ser "Homem e Mulher"(Gen, 1 ,27: Deus crio'u 0 
homem, .. homem e mulher os criou) ? 

1550 significa que p~r urn lado 0 homem-pessoa 13 filho , 
de Deus e algo de sagrado (com a sua.personalidade, di
gnidade, direilos e deveres pr6prios); p~r oulro lado ele e 
comunidade, Deus e urn 56 Deus, em Ires pessoas dislin
las que se relacionam em amizade e colaborac;ao, 0 
homem, comunidade, sao lambem as passoas em 
comunhilo de amor', de' parlilha e colaborac;ao para 0 Bern 
de lodos, ' . ' 

A imagem 'homem-mulher' e a primeira celula dessa 
comunidade' humana que lem Ires niveis diferenles , 
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a) Primeiro na familia 0 homem e a mulher podem unir
se em matrim6nio e assim criam a primeira comunidade de 
amor. normalmente geradora de novas pessoas - os fil
hos. Essa a primeira fmagem da Sanlissima Trindade. e 0 
caminho mais comum para os homens e mulheres iniciarem 
a sua identificac;ao com Deus que e 0 caminho de amor. 
partilha e dom entre pessoas distintas. iguais e livres. ~ a 
primeira celula da sociedade. responsavel. com esta. pela 
criac;ao e educac;ao da humanidade toda . 

b) Em segundo lugar na sociedade, na qual todos os 
homens 'e mulheres sao pessoas livres e iguais e se devem 
relacionar em plano de igualdade. colaborac;ao e com
plementariedade. e devem 'assumir juntos a missao que 
Deus lhes deu: construir a liumanidade e 0 mundo . 

c) Em terceiro lugar no mundo, no qual cada grupo. 
cada tribo. cada povo e cada rac;a se devem relacionar em 
plano de igualdade. de partilha e deve'm colaborar juntos 
para a construc;ao do mundo e a restaurac;ao daquilo que os 
mesmos vao danificando ou destruindo. ~ a fraternidade 
universal. 
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3·. A partir do que se disse ja esta elara qual e a mlssilo 
do homem no mundo: nao everdade? 

Sim, mas a pr6pria Biblia explica a missao do homem 
p~r estas palavras de Deus. "Deus abenc;:oou-os e disse: 
qescei. multiplicai-vos, povoai a terra'. . . dominai sobre 
as lirvores dos campos . os peixes do mar e as aves do 
Ceu". (Gen. 1 ,26-31) Deus fez 0 h<;>mem pessoa 
responsAvel e seu colaborador. Deus quer que 0 homem 
(como pessoa e como sociedade) cresc;:a e se desenvolva 
em todos os sentidos: material, espiritual, intelectual, 
moral, social, elc. E 0 que se chama 0 desenvolvimento 
das capacidades que Deus Ihe deu e fazer progredir 0 
mundo, tanto materiahcomo espirilualmente . 

4 - Mas a Biblia. logo a segulr. fala do pee ado do 
primeiro homem e da primeira mulher. Que signifiea Isso? 

Significa que' 0 homem. criado p~r Deus como pessoa e 
sociedade responsAvel, peca: quer fazer-se Deus, 
rejeitando 0 Criador e fazendo-se ele pr6prio Deus dos out
ros. E 0 caso da escravatura, das ditaduras, das 
prepotllncias; e 0 caso da lei do mais forte ... 0 homem 
que abandona Deus torna-se depressa urn opressor dOs 
oulros. • '. 

E ainoa 0 caso das invejas, das explorac;:oes. de toda a 
especie de injustic;:as: 0 apartheid, 0 Iribalismo. as guer
ras. violMcias, prostituic;:ao, decisoes injustas dos 
tribunais ... 

Tudo.isto vern estragar ou malar a vida dos homens ou 
da sociedade. E p~r is so que uma grande parte da 
Revelac;:ao Biblica e Deus a falar atraves de profetas, de 
sabiose sobretudo de Jesus Cristo denunciando essas 
injuslic;:as e apontando caminhos de conversllo e 
reconciliac;:ao, para reconstruir a fraternidade dos homens 
na justic;:a e no amor. E tam bern aconselhando urn servic;:o 
especial de promoc;:l!o dos mais fracos, pobres, doentes, 
marginalizados . . 

Foi 0 que Jesus Cristo viveu e fez e foi isso que Ele 
deixou Ii Igreja como missao dela no mundo, atraves dos 
tempos. A Igreja nasceu para' ser essa presenc;:a liber
tad ora de Cristo, pelo anuncio da Pala vra de Deus, pela 
celebrac;:l!o da Fe e Sacramentos, e peloservic;:o de 
promoc;:l!o e libertac;:l!o dos mais pobres', em cada povo, 
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anunciando caminhos de fraternidade e paz e denunciando 
injusticas e opressOe.s . 

5 - EnUio it para esta mlss50 que a Igreja criou uma 
doutrina social? . 

Sim·. A Igreja. no exercicio dessa miss1l0. apoiada na 
Palavra de Deus e particularmente no mOdelo que foi 
Cristo. caminhou solidariamente com os mais diversos 
povos e culturas. Nessa caminhada ela foi criando e 
desenvolvendo aquilo a que se chamou Doutrina Social da 
Igreja. '. 

Esta doutrina e um conjunto de principios doutrinais e 
orientacOes a nivel social que indicam caminhos de vida. 
dignidade e direitos humanos. questionam e denunciam 
situaCOes injustas e opressivas. e apontam caminhos de 
promoc1l0 e libertac1l0 . . 

6 - Dizla-se mais atras que esta doutrina n50 era um 
. programa politlc:o. E mesmo assim? .. 

De facto. a Doutrina Social da Igreja n1l0 e um tratado 
de ciencia politica. econ6mica ou social. Mas antes um 
conjunto de principios doutrinais que emanam da Revelac1l0 
e dizem r.espejto ao homem como pessoa' e como 
sociedade. a sua dignidade. direitos e deveres e que toda 
e qualquer organjzac1l0 social deve respeitar e promover. 
Assim como Deus n1l0 se substitui ao homem . a Igreja n1l0 

·se substitlii a sociedade e suas instituicOes. A sociedade 
. partence descobrir e estudar os melhores meios de or
ganizar a.economia. a politica. a sociedade e toda a sua 
vida. A Igreja compete olhar as situacOes do homem e da 
sociedade a luz. da Reveiaclio e renovar as interpelacOes de 
Jesus Cristo e dos Profetas. quando .necessario. anunciar 
e apontar caminhos de justica. de reconciliacllo. de desen-
volvimento. ... . 

A Igreja compete ainda colaborar com as demais 
instituicOes e ate com os pr6prios governos no servico do 
Homem: saude. educac1l0. assistencia ... sempre que 
aqueles nlio estejam capacitados para 0 fazer ou n1l0 0 
fscam de modo suficientemente digno e humsno. 
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7 - E por Isto que se cbstuma dlzer que a Igreja iI "oerlta 
em humanidade"? 

8im. primeiro e principalmente porque a Igreja recebeu a 
Reveiaciio de Deus atraves des Profetas e homens de DeuS 
e sobretudo atraves de Jesus Cristo. fundador da pr6pria 
Igreja. Ai Deus nos mostra 0 que e 0 homem. qual a sua 
origem. qual 0 seu destino e qual a sua missiio no mundo . 

. Em segundq lugar porque a Igreja tem quase dois mil 
anos de hist6ria. Esta hist6ria enriqueceu a Igreja com urna 
longa . e muito diversificada' experiencia: ela incarnou entre 
muitos e diversos povos. E com eles tem vivido os mais 
ricos. dolorosos e alegres acontecimentos. Dal 0 'ser 
perita em humanidade . 

• 
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CAPiTULO 3 

ORIENTACOES PARA A PARTICIPACAO DO CRISTAO 
NA POLiTICA. \ 

1 - Ha orlentacoes da Igreja para a participaclio dos 
crlstlios na potitlca? 

"Os cristAos tomem consci~ncia da missAo particular e 
pt6pria que t~m na comunidade politica;' em virtude desta 
vocacAo. devem brilhar pelo exemplo. desenvolvendo em 
si 0 sentido das responsabilidades e da devoc;ao ao bem 
comum" (G. S. 75). Por is so os cristAos nao devem ter 
medo de se meter na vida politica.' ma; sim entend~-Ia 
como um servic;o aos homens e ao mundo. 

Numa sociedade pluripartidaria. em que a vida politica 
se faz predominantemente nos partidos e atraves dos par
tidos politicos. 0 cristAo tera que fazer uma opc;ao 
partidaria. tera que optar p~r um partido. Esta opc;:ao por 
um partido pode ser a niveis muito diferentes; pode ser 0 
acto de votar no candidato de um determinado partido. 
pode ser atraves da filiac;:ao e mesmo pela militancia 
partida ria . A Igreja incentiva a participac;:ao dos cristiios na 
pOlitica enos partidos. nAo s6 a ',jivel de simpatia ., mas a 
nivel de filiac;:ao e militancia activa. inclusive as sum indo 
postos na direcc;:Ao dos partidos e candidatando-se por 
eles. 

2 - Os cristaos devem ser de varios partidos? 

Claro que sim. is so e normal: "para uns sera a sua 
concepeAo cristA da vida que o,s levara em certos casos a 
escolher uma determinada solucao. Mas outros fieis: com' 
igual sinceridade. poderao pensar acerca da mesma coisa 
de outro modo ( ... ) Devera ter-se presente em tais casos 
queninguem pede reivindicar.exclusivamente. em favor do 
seu P9recer. a autoridade da Igreja" (G. S. 43). 

3 - Nas' democr;ocias ha muitos par tid os • Como e que 
devemos escolher 0 nosso? 

Em primeiro lugar segundo a pr6pria consci~ncia. Cada 
um e livre de escolher aquele movimenfo ou partido que Ihe 
parece ter melhores ideias e projectos para defender 0 bem 
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de todos, Os cristl!os. concretamente. "dentro dum 
legitimo pluralismo. esforc;:ar~se-l!o por encontrar uma 
coor~ncia entre as suas opc;:oes e 0 Evangelho" (0, A, 46), 
Ninguem esta ob'rigado. pois. a escolher um partido. 
mesmo que tenha 0 nome de 'cristao' na sua designac;:l!o, 
Por exemplo: Partido Oemocrata-Cristao. Partido Popular 
Cristao. etc, 

4 - Mas 0 que it preclso tef em conta nessa escolha1 

Ao nivel de escolha de um partido em que votar. 0 
cristl!o deve perguntar. antes de mais. qual e 0 partido que 
tl?m 0 projecto melhor para construir uma sociedade que 
realize as aspirac;:oas da pessoa humana. as aspirac;:6es de 
todas as pessoas. 0 projecto de sociedade mais justo e 
equilibrado, 

o cristl!o que quiser optar consciente e responsavel-
, mente por um determinado partido precisa de estudar bem 0' 
projecto politico desse partido. compara-Io com outros 
projectos politicos para poder escolher 0 que se apresenta 
como melhor para a estruturac;:l!o da sociedade ' 

5 - E suficiente 0 estudo dos projectos? 

Nao, Nao bastam projectos bon~os. nao bastam nobres 
objectivos a alcanc;:ar. muito emborlj. sejam necessilrios, E 
preciso saber como proceder. quais os passos concretos a 
dar. qual 0 caminho concreto a seguir para alcanc;:ar esses 

'objectivos, Uma opc;:ao consciente e responsilvel por um 
partido politico exige. por'conseguinte tambem um estudo 
serio do programa dos partidos: "sera esle 0 modo mais 
eficiente para alcanc;:ar os objectivos pretendidos? Sera 
este 0 caminho correcto para esse fim" ? 

Tambem e imporiante pergu'ntar Oeste programa e 
realista? Oil para realizar? Ha os meios e as pessoas 
necessarios para a sua efectivac;:ao" ? 

Quem acompanha M algum tempo 'a cena politica con
hece promessas de campanhas eleitorais que nunca for am 
cumpridas. que dariam para encher livros, , ' 

6 - E"quem garante que \) programa val ser cumpr1do1 

O'melhor projecto e 0 melhor programa estl!o suje~os ao 
fracasso se nl!o houver as pessoas adequadas capazes de 
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'. 08 executarem. Nllo ·se pode colocar um lello a guard/lr 
urna manada decabritos. nem uma raposa a tomar conta 
de um Q!lIinheiro. Uma pessoa gastadora e esbanjadora nlio 
e a pessoa adequada para orientar a execuolio de um 
programa de austeridade econOmics; uma pessoa propensa 
a corrupello nllo e a pessoa indicada para encabeoar um 
program a de anti-corruPollo; uma pessoa propensa a 
favoritismos nllo e a pessoa adequada para um programa 
de mora6zaolio politica . • 

7 - Com que crlterlos devemos escolher as pessoas? 

Os criterios para essa escolha devem ser. em primeira 
linha. de ordem politica e nllo de ordem pessoal ou mesmo 
religiosa . 

o que nos de.ve levar a escolher um candidato para uma 
funclio politica ou administrativa e a sua qualidade politica . 
a sua capacidade de orientar as coisas para 0 bem de 
todos. na aldeia. na comuna. na provincia. no pais inteiro 
e a sua honestidade politica. a.sua capacidade e vontade 
de cuidar do bem de todos e nl!o dos seus familiares • 
amigos etc. E 0 facto de ele ser homem justo. que nl!<i 
favorece uns. esquecehdo-se do~.outros ... 

Numa conversa entre amigos alguem perguntou "entl!o. 
Aquiles. em quem vais votar? E claro nl!o tenho duas 
caras. yOU votar em fulano de tal. Elle e meu companheiro 
de caoa. e meu amigo .. , Estamos a ver a confusl!o? Es
tamos a ver que isso esta errado? 0 que nos deve ,Ievar a 
escolher· um candidato nlIo pode ser 0 facto de ele ser 
nosso amigo ou nl!o. Aqui vale o. ditado "amigQs. amigos. 
flegocios a parte! 

8 - E como avaliar ~Itlcamente um candldato? 

Para avaliar a competencia e idoneidade politica de urn 
candidato e preciso terem'consideraol!o nllosO as suas 
palavras. mas as suas acoOes. 0 seu modo de agir. 0 seu 
comportamento Politico e administrativo. no presente e no 
passado. A credibilidade pOlitica de urn candidato e urn 
ponto muito importante. Nas eleioOes a nivel local. quando 
se conhecem pessoalmente' os candid!ltos. e rna is facil . 
Quando se trata de eleioOes a nlvel regional e sobretudo 
nacional. onde os candidatos nlio Silo conhecidos pessoai-
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mente,. a ,informa<;Ao sobre a idoneidade dos candidatos' 
sera mais diflc,il. mas nem por i!lso manos necessaria. 

9 - Hi! alguns partldos onde um crlstAo nlio pode estar 
nem votar;? 

Ja dissemos que a consci6ncia de cada um a que a 0 
mais importante. devendo esta ser esclarecida e bem for
mada. Para 0 cristAO. 0 Evangelho e 0 Magistario da Igreja 
sAo linhas mestras de orientac;:Ao da ·consci6ncia. A Igreja 
aconselha os cristAos a escolher os partidos que melhor 
defend~m a dignidade do homem em todos os aspectos. os 
seus direaos e liberdades. 

A Igreja quer esclarecer 0 homem sobre a sua dignidade 
de pessoa. os seus direaos e as suas responsabilidades. 
Para isso: tem uma Doutrina Social que se apoia nas 
Escrauras (Palavra de Deus). 

1.0 - E oqile it afinal a Doutrina SOCial da Igreja? 

E 0 ensinamento da Igreja referente as questOes 
sociais. E uma doutrina muito extensa e compieta. Diz 
muaas coisas. Por exemplo. em mataria de.vida polaica CIZ 
q~e 'deve 'haver liberdade: "0 dever principal do poder 
publico a 0, de reconhecer os justos limites da iiberdade e 
s~lvaguardar, os seus direitos" (P. T. 104). ' 

Por isso. nas nossas escolhas politicas. sempre 
d~vemos perguntar quem defende melhor as liberdades das 
~ssoas? 

11 - E que liberdades slio essas? 

SAo as liberdades de pensameAto. expressAo. 
informac;:Ao e meios de comunicac;:Ao. reuniAo. 
associac;:Oes. liberdade religiosa. etc. 0 Papa Paulo VI 
disse: "a justa libertac;:Ao. que visa alcanc;:ar q es
tabelecimento de estruturas que salvaguardem as liberdadeS 
humanas. nAo pode ser separada da necessidade de 
garantir todos os direitos fundamentais do homem. entre os 
quais 0 da liberdade religiosa ocupa um lugar de primeira 
import.Ancia" (E. N. 29). 
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12 - E a liberdade de proprledade privada. 

A Igreja tam bern fala de economia. Neste campo, a 
Igreja, defende: 

1 - • 0 direito Ii propriedade privada mesmo sobre os 
bens de produeilo (P . T. 21). 

2 - 0 direito ao trabalho, urn emprego esta vel e digno , 
urn salArio justo (R. N. 30-32, L. E. 18). 

Em relaeilo aos sistemas economicos devem evitar-se 
,os extrem~s . 

• A Doutrina Social da Igreja adopta uma atitude critica 
quer em relaeilo ao capitalismo liberal, quer em relaeilo ao 
colectivismo marxista' (S . R. S . 21), urn porque defende a 
liberdade mas cria grandes injustieas, outro porque defende 
a igualdade mas cria grandes opressoes . 

13 - Entao a Igreja defende a justiea social? 

Claro.! 0 Sinodo dos Bispos sobre a 'justiea no mundo' 
(1971) dizia na introdueilo: "0 amor ao proximo e a justiea 
silo insepara veis. 0 amor e, antes de tudo, exigencia ab
soluta de justiea, isto e, reconhecimento da dignidade e 
direitodo proximo .• 

14 - Ja sabemos que para escolher um partido devemos 
ver se defende as liberdades, direitos humanos e 
justiea. A Igreja diz-nos mais alguma coisa . ? 

Sim. Por exemplo, e muito importante 0 direito a vida. 
o Deus dos cristilos e 0 Deus da Criaeilo da Vida e da 
Ressurreieilo. 0 proprio Jesus veio ao mundo para que 
"tenhamos a vida e a tenhamos em abundlincia·. 
·(Jo. 10, 10) "P~r isso nao podemos aceitar pessoas ou 
partidos politicos que nao se importem com a vida, isto 
e, todos aqueles que so baseiam a sua forea nas armas 
que' matam, ou que permit em alguma forma de destruicilo 
da vida humana -: a droga, aborto, eutanasia, 
desequmbrios na natureza, etc. 

15 - As vezes aparecem partidos formados com base 
numa raea ou numa tribo. Isso it bom? 

Realmente, as. vezes e preciso defender uma raea ou 
tribo oprimida e pode haver urn movimento politico desses 
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que 0 fa~a. Mas nao a bom que exista um partido ligado a 
uma tribo, porque os comportalT]entos racistas ou tribalistas 
nao devem existir, e ainda menos numa democracia, onde 
todos tam os inesmos direitos e digriidades assegurados. A 
Comissao Pontificia Justi~a e .Paz, no documento "A Igreja 
face ao racismo", sob a orienta~ao do PaPa Joao Paulo II, 
escreveu em 1988 "os preconceitos racistas ou 0 compor
tamento racista continuam a afectar as rela~oes entre as 
pessoas, os grupos humanos e as na~oes ( ... ) A Igreja a 
particularinente sensivel a esta atitude discriminat6ria. A . 
mensagem que ela recebeu dil Revela~ao biblica afirma com 
vigor a dignidade de cada pessoa criada Ii imagem' de 
Deus ... "(lb. n. 19) 

/ 

16 - Podiamos resumir toda esta doutrina? 

"0 cristao encontrarl! nas fontes da sua fa e no ensino 
da Igreja os princlpios e critarios oportunos para evitar 
. deixar-se fascinar e depois aprisionar num sistema ( ... ) 
Contornando " pois, todo e qualquer sistema, sem por outro 
lado deixar de se com pro meter concretamente ao servi~o 
dos seus irmaos, 0 cristao deve procurar afirmar ( ... ) 
aquilo que a especifico da contribui~ao crista para uma 
transforma~o positiva da sociedade" (0. A .36) . 

, 
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VOCABULARIO POliTICO 

Absolutlsmo: ConcentracAo de todo 0 poder nas mAos dum 
chefe de estado que actua de modo semelhante ao dos 
monarcas absolutos. 
Anarqulsmo: Dautrina e pratica politica que rejeita toda a 
organizacAo da sociedade. 
Apartheid: Palavra africaner. SegregacAo sistematica das 
pessoas de cor. que sAo separadas dos brancos em todas 
as circunstAncias . 
Bem comum: Conjunto de bens que possibilitam aos 
homens alcancar mais plena e facilmente a pr6pria 
satisfacAo - consiste sobretudo na salvaguarda dos direitos 
e deveres da pessoa humana. (D. H. 6) 
Bem prlvado: Conjunto das condicOes que possibilitam ao 
homem alcancar mais plena e facilmente a pr6pria 
satisfacAo .)1omem .. familia. etc. 
Biparticjismo: Quando dois partidos se repartem entre si a 
totalidade ou quase totalidade do eleitorado da NaCAo . 
Contribui para a formacAo de uma oposiCAo eficaz. 
Burocracla: E 0 conjunto de funcionarios publicos profis- . 
sionais encarregados da Administraclio do Estado. SAo 
nomeados nAo por eleiclio. mas por nomeacAo. depois de 
darem provas de sua capacidade. Tambem pode significar 
abuso de formalidades . 
Caridade: Virtude teologal que nos leva ao amor a Deus e 
ao nos so pr6ximo. Amor cristAo e fraterno que se dirige 
aos que sofrem e tem necessidade de ajuda. NAo s6 e um 
grande dever e distincAo de todo cristAo verdadeiro. senAo 
tambem distintivo e manifestacAo vital da igreja . 
. Cldadllo: Quem esta no gozo dos direitlls civis e politrcos 
de um Estado. 
Clvilldade: Conjunto de formalidades observadas pelos 
cidadlios entre si quando bem educados . 
Comunldade: Colectividade nacional. 
Comunlsmo: Sistema politico. eCGn6mico e social que 

. tende para a supressAo da hjta das classes pela 
coiectivizacAo dos meios de producAo. 
ConstitulCllo: E 0 conjunto de normas ba.sicas que definem 
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o ordenamento politico de urn Estado. Lei fundamental que 
regula os direitos e de veres dos cidadilos em reiaoilo ao 
Estado. 
Democracla: Governo pelo povo. Governo do povo. pelo 
povo e para 0 povo. Forma de governo na qual 0 povo nilo 
e' apenas 0 sujeito passivo (governado) mas tambem 0 
sujeito activo (aquele que governa) e visando isto.o bern de 
todo 0 povo (sujeito-fim). . 
Desenvolvlmento: Esforoo por aumentar a produoilo 
agricola e industrial e a prestaOilo de servioos. para fazer 
frente ao aumento populacional e satisfazer as crescentes 
aspiraoOes do genero humano. Deve favorecer- -se 0 
progresso tecnico. 0 esplrito de iniciativa. a criaOilo e 
ampliaoilo dos empreendimentos. a adaptaoilo dos metodos 
e esforoos valorosos de todos os que participam na 
produOilo. (G. S. 64) . 
Deveres: Aquilo a que se esta obrigado. Conjunto das 
obrigaoOes prescritas pela lei. pela moral. por urn con
trato. etc. Tambem pelos usos. costumes ... 
Direltos: Conjunto das leis e disposioOes que regulam as 
relaoOes da sociedade obrigatoriamente. tanto no ponto de 
vista das pessoas. como no ponto de vista dos haveres. 
Faculdade natural oU'legal de fazer ou de nilo fazer uma 
coisa. 
Direitos humanos: Silo aqueles que estilo baseados na 
dignidade da pessoa human a • silo universais e todas as 
peSsoas devem cumprir. assim como todos os est ados e 
governos: direito Ii vida. propriedade. educaoilo. etc. 
Direitos politicos, ou civicos: Os que os cidadilos gozam. 
nas suas relaoOes com 0 Estado. Por exemplo 0 direito a 
votar. 
Ditadura: Forma de governo em que 0 poder publico asta 
concentrado nas milos de uma pessoa ou de urn grupo de 
pessoas. 
Governo em' que 0 poder executivo absorve ou dispensa 0 
legislativo. Autoridade absoluta . 
Divlsao de poderes: Doutrina segundo a qual cada uma das 
tres funoOes'do Estado - legislativa. executiva e judicial -
deve ser desempenhada por urn 6rgilo pUblico distinto e in
.dependente: a funoilo legislativa pelo Parlamento; a funoilo 
executiva pelo Governo (Chefe de Estado e Conselho de 
Ministros) e a funoilo judicial pelos Tribunais de Justioa 
(poder Judicial) . 
Eleiooes: Acto de eleger votando. Escolha. preferencia. 
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Estado: Uma sociedade politica perfeita consta de trllS 
elementos integrantes: territ6rlo. populaelio e organizaelio 
politica. 
Naelio politicamente organizada e dirigida por leis pr6prias . 
Estado de dlrelto: Aquele Estado em que 0 Direito regula 
ni!.o s6 as actividades dos particuiares. mas tam bam at; 
dos 6rgi!.os pUblicos do Poder (Executivo e Legislativo). 
Estado de necessidade: Chamado tam bam Estado de 
Excepei!.o. Estado de emergencia. a a situaelio na qual se 
considera necessario suspender temporariamente o ,or
denamento juridico de um pais frente a alguns acontecimen
tos excepcionais. 
Gabinete: Conjunto de ministros de um Estado. 

Golpe de Estado: 'Mudanca anticonstitucional e mais ou 
menos violenta de Governo. levado a cabo por elementos 
oficiais. que utiliiam a forea e a faculdade de mando que 0 
seu posto' Ihes confere para derrubarem 0 aparelho estatal 
substituindo-o por outr~ . 
Governo: E 0 6rglio pUblico que tem a funelio executiva em 
contraposielio ao Parlamento a que se atribui 0 poder legis
lativo. Conjunto de actividades directivas do Estado. bem 
como 0 conjunto de 6rgaos que as realizam . 
Guerra: Luta com armas. entre naeoes ou entre partidos 
da mesma nacionalidade. Conflito armado e sangrento 
entre agrupamentos orgatlizados. Conflito armado entre 
Estados desejado ao menos por um dos beligerantes e 
empreendido com um fim de interesse nacional . 
ldeolO9la: Ideias ou principios politicos. 
Independi!ncla: Condiei!.o de um Estado que nao esta sub
ordinado a outro. Caracter independente. Estado livre. in
dependente que ni!.o depende de ninguam e que a aut6nomo 
no seu governo e em todas as $uas actividades. Estado 
soberano. . 
Imperlallsmo: Pratica atravas da qual um Estado procura 
estender 0 seu dominio para alam das suas fronteiras . 
Injustlea: Falta de justiea. Tirar iitdeviOamente do pr6ximo 
o que a este pertence . 
Imunldade Pari amen tar: Privilagio concedido aos membros 
do alto governo pelo qual estes nlio podem ser detidospela 
policia ou submetidos a um processo i4dicial sem 0 con~en
timento do Parlamento. 
Infraestrutura: 0 modo de produelio. isto a: as foreas e 
relaeOes de produelio que constituem a base econ6mica -
os alicerces da sociedade. 
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Julzo: DecisAo de um tribunE\.1 composto de magistrados 
resolvendo um litigio \ 
JustJc;:a: E a virtude que inclina a dar a cada um 0 que e 
seu. E uma virtude essencialmente social que regula as 
relac;:5es entre os homens . 
Justo: Que e conforme a justic;:a. a equidade. ao direito . 
LegalJdade: Concordl!ncia com as leis positivas vigentes no 
pals. tanto ordinarias (Leis) como fundamentais 
(Constituic;:Ao). Fala-se da legalidade das actuac;:Oes dos 
6rgAos do poder ou da subida ao poder por parte dos 
governantes. 
Legltlmidade: QuaJidade de um governo pela qual tanto a 
subida dos governantes ao poder como a estrutura e 0 
exercicio desse poder estAo de acordo com as normas 
vigentes. na comunidade governada. 
Lei fundamental: E a que afecta a organizac;:Ao basica do 
Estado. As leis fundamentais codificadas formam a 
Constituic;:Ao do pals. 

Lei marclal: Situac;:Ao juridica semelhante a do EST ADO DE 
GUERRA com 0 qual coincide no facto de a manutenc;:Ao da 
ordem publica ser tambem confiada as autoridades 
militares. 
Llberallsmo: Ideologia filos6fica cujas notas caracteristicas 
sAo: 0 naturalismo e 0 racionalismo a todo 0 transe. a 
razAo humane. e 0 arbitro supremo da verdade e da moral. 
Individualismo. laicismo. 
Llberdade: Poder de fazer. ou de deixar de fazer. de es
colher. de ter opc;:5es. . . 
A Jiberdade politica consiste no gozo dos direitos que a 
Constituic;:l!O de um Estado livre'assegura a cada cidadAo. 
Llberdade natural: Direito que 0 homem possui natural-

. mente de determinar pelo que ]ulga conveniente ou 
Preferivel. 
Llberdade civil: Direito de lazer tudo que a lei nAo proibe . 
Llberdade de Imprensa: Direito de manifestar 0 seu pen
samento por meio de impressos. especialmente pelos jor
nais. 
Llberdade de conclencla: Direito de professar as opiniOes 
religiosas que acreditamos verdadeiras. Completa-se com 
a liberdade de culto . 
Luta ~e Classes: A que se produz entre os diferentes 
estratos sociais por causa do dinheiro. por causa do 
poder. por causa da posic;:Ao social. etc. 
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Marxlsmo-Leninlsmo: Teoria do movimento de liberta~llo 
qo proletariado. Teoria e·· pratica (la ditadura do 
proletariado. Teoria da constru~llo da sociedade com
unista. 0 termo deriva dos lundadores. Marx (e Engelq) e 
Lenine. 
Materialismo: Sistema dos que reduzem tudo. inclusive a 
alma humana. a unidade da materia. 
Materialistas: Negam a exist6ncia do' espirito. a exist6ncia 
de Deus. da alma. e s6 admitem no universe a materia. • 
Quando lalam no espirito entendem-no como a realidade 
ultima dos sallos qualitativos da materia. 
Multipartidismo: Tambem chamado PLURIPARTIDARISMO: 
a exist6ncia de mais de dois partidos politicos dentro de urn 
Estado. . 
'Na~lio: Conjunto humane no qual ha certa comunidade de 
ascend6ncia ou estirpe. de hist6ria. cultura. (dentro da 
qual se deve destacar uma lingua comum) costumes e 
institui~Oes. Reunillo de pessoas que habitam 0 mesmo 
territ6rio. t6m a mesma origem. lalam a mesma lingua. ou 
cujos interesses sllo comuns desde ha muito . 
Naclonalismo: Preler6ncia determinada palo que e pr6prio 
da na~llo a que se pertence. Patriotismo. 

Opinilio publica: Parecer. persuasllo ou convic~llo que 
uma parte consideravel da popula~llo tern acerca de assun
tos publicos importantes . 
Ordem social: Estado de estabilidade em que se encontram 
as rela~Oes que constituem urn sistema social.· 
Oposi~lio: Critica as actua~(jes do poder pUblico. leita por 
grupos ou indivlduos que nllo lazem parte dos 6rgilos do 
poder. Eo considerada como elemento essencial de qualquer 
regime ,gemocratico . 
Paclflsmo: Movimento que condenaqualquer tipo de 
guerra. 
Parlamento: Chama-se tambem Assembleia Legislativa. 
Congresso. Eo urn 6rgilo estatal compo~to por represen
tantes da na~ilo. que tern como principal missilo a 
elabora~ilo de leis. . 
Partido politico: Eo uma organiza~ilo que; dentro de urn Es
tado. visa a realiza~ilo de certos objectiv~s ideol6gicos e 
ma~eriajs. mediante a conquista de postos nos 6rgilos do 
poder. Hm a missilo de lazer participar os cidadllos na 
djrec~ilo dos assuntos publicos da na~ilo. Por is so silo 
consider ados instrumentos da democracia. 
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Plltria: Territ6rio nacional ou estatal enquanto. juntamente 
com os soos habitantes. tradio06s. :costumes e instituio06s' 
6 credor de respeito e amor por ser 0 lugar onde se 
receberam alguns bens de nascenoa: materiais e 
espirituais . . 
Paz: Estado de um pals que nll.o esta em guerra. Unill.o. 
conc6rdia. sossego nas famllias. nas sociedades. no 
pais. Ordenada convivllnciasobre a base duma verdadeira 
justioa. e ainda pela guarda que se deve ter da moralidade 
publica (0 . H. 7). 
Politlca: E 0 conjunto de operaoOes realizadas por 
indivlduos. grupos ou poderes estatais em ordem a 
consecuOll.o do Bem PUblico. 
Programa politico: E 0 conjunto de objectivos. socials. 
educacionais e econ6micos que um partido politico adopta e 
pro pOe como modelo para a sua acoilo e como meio de 
atrair a atenOll.o dos eleitores durante a campanha eleitoral. 
Proprledade: dominio. dos bens externos que contribui para 
a expressl!o da pessoa. e Ihe dilo a ocasiilo de exercer a 
pr6pria funoilo na sociedade e na economia . 
Raclsmo: Teoria que advoga a superioridade de uma raoa 
sobre as outras. 
Reconciliaolio: 
6pURestabelecimento de boas relaoOes pessoais ou 
politicas entre duas ou mais pessoas. Restituir a paz ou as 
boas relaoOes perdidas. Inspirar ideias mais favoraveis a 
respeito de algu6m. Restituir a graoa Oivina. 
Republica: E a realidade objectiva da sociedade politica 
plena. Forma de governo que nilo e monarquia. Pais que 
carrega a nota. pelo menos teoricamente. do caracter 
democratico social de uma nova forma de governo. Onde 0 
chefe nllo e vitalicio. Forma de governo em que 0 povo ex
erce a soberania por intermedio de delegados. eleitos por 
ele e por um certo tempo . 
Responsabilidade politlca: Obrigaollo que os membros do 
go verno 16m de dar contes da sua actuaollo politica a um 
6rgllo pUblico competente. indicado na Constituiollo. e de 
cessarem nos seus cargos por decisllo desse 6rgilo. 
Revoluclio: TransformaOl!o profunda das instituioOes 
sociais. politicas e econ6mica!!. realizada com a 
participaollo. mais ou menos importante. das camadas in
feriores da sociedade. em curto espaoo de tempo e 
utilizando muitas vezes a violMcia. 
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Soberanla::" Prerrogativa do Estado enquanto este 1I 
sociedade polltica perfeita. E aut6nomo. Autosuficiente. 
Poder governar-se por si mesmo. 
Soclallsmo: E uma react;Ao ao Ilberalismo capitalista com 
uma reivindicat;Ao de uma certa espllcie de propriedade 
co mum . planificat;Ao da economia 'a escala nacional. 
eliminat;Ao de diferent;as classistas. anteposit;AO do inter
esse comum ao interesse pa~icular , 
Slogan: Sentent;a publicitaria ou de propaganda. breve e 
impressionante. Frases chaves dos partidos politicos para 
serem conhecidos pelo povo. 
Solldarledade: Qualidade do que e solidArio. Respon
sabilidade mutua de todos os cidad,Aos perante 0 pais. 
Lat;o moral que liga um individuo a .vida. aos interesses e 
as responsabilidades del umgrupo social. de uma nat;Ao .• 
da humanidade inteira. Pessoas que. de ceoo modo. 
dentro de certos iimites. respondem umas pelas outras . 
Subdesenvolvlmento:' (0 contrario de DESENVOL-

VIMENTO. Cfr.) Estado precario ,de, um pals, nos seus 
esfort;os por aumentar a produt;ao agricola e industrial e a 
prestat;ao de servit;os. para 'fazer frente ao aumento 

• populacional. Atraso. retardamento do pais em , todos os 
aspectos. Insuficillncia de cultura. de civilizat;Ao. de 
progresso. . 
Terrorlsmo: Pratica sistematica de violllncia levada a cabo 

- . por grupoS' organisados com 0 fim de conseguir certos ob
jectivos 'pr6prios contrarios a ordem estabelecida. 
Totalitarismo: Sistema de governo que atribui ao Estado um 
valor absoluto. ao qual devem subordinar-se todos os res
tantes val ores . 
Veto: Direitode certas pessoas a oporem-se as decisOes 
tomadas por outras. Podem tambem ser paises a terem 0 
direito de veto, Como no conselho de Segurant;a da ONU , 
Vlolencla: Es~ado daquilo que 1I violento. Fort;a de que se 
faz uso contra 0 direito. contra a lei. Constrangimento. 
exercido sobre alguma pessoa parll: a oDrigar a fazer ou a 
deixar de fazer um acto qualquer. Coact;Ao,. 
Voto: Sufrtigio. manifestac;Ao da vontade ou da opiniAo de 
cada uma das pessoas que tom am parte numa eleic;Ao ou 
votat;Ao. E 0 direito de todo 0 cidadAo que atinge a 
maioridade. ' 

'. 
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SIGlAS USADAS 

1. E .. N. - Evangelii Nuntiandi - ·0 Evangelho aos homens 
de hoje· , 
Exortaolio Apost61ica do Papa Paulo VI em 8-XI1-1975. 

2. C. F . L . ., CHRISTI FIDELES LAICI - Vocaolio e Misslio 
dos leigos na Igreja e no mundo 

Exortaolio Apost6lica do Papa Jolio Paulo II. 
de 3O-XII-88. 

3. G. S. - GAUDIUM ET SPES - • A Igreja no mundo !lctuar 

Constituiylio Apost61ica do Vaticano II. de 21-XI-1964. 

4. L. E. - LABOREM EXERCENS -'. 0 Trabalho humano· 
Carta enclclica do Papa JoIio Paulo II de 14-IX-1981 . 

5. ·O.A. - OCTOGESSIMA ADVENIENS - 0 802 

Aniversario de Rerum Novarum do Papa Paulo VI. a 14-IV-
1971. 

6. P. P. - POPULORUM PROGRESSIO - sobre 0 Desen
volvimento dos povos 
Carta enclclica do Papa Paulo VI de 26-111-1967. 

-
. 7. P. T. - PACEM IN TERRIS - Sobre a Paz de todos os 
povos·. na base da Verdade. Justioa. Caridade e Liber
dade. Carta enclclica do Papa JOlio Paulo XXIII. a 11-IV-' 
19~. 

8. R. N. - RERUM NOVARUM - Sobre a Ouestlio Sociat A 
Situac40 dos Operarios 
Carta enclclica do Papa Lelio XIII a 15-V-1891. 

9. S. R . S. - SOLICITUDO REI SOCIALIS - A solicitude 
social da Igreja 

, , Carta enclclica, de Jolio Paulo II de 3O-XI1-1987, 
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