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Apresentação da  
edição brasileira

O público brasileiro tem em mãos uma excelente síntese de Doutrina 
Social da Igreja elaborada pelo teólogo italiano Bartolomeo Sorge. 

Embora pouco conhecido em nosso meio, esse autor, sujeito de uma 
longa história de reflexão e ação em torno das questões sociais, tem ofe-
recido subsídios relevantes sobre o assunto. Não bastassem o domínio 
do patrimônio clássico do pensamento social da Igreja e a atualidade 
das reflexões, o pequeno livro é composto em uma linguagem didática 
exemplar, fazendo jus a seu propósito original de traduzir uma obra 
mais extensa e de cunho mais acadêmico para um público mais amplo. 

Por essa mesma razão, a presente tradução optou por uma adapta-
ção à realidade local, o que vem expresso já no título adotado, Breve 
curso de Doutrina Social, mas também no complemento final (Apên-
dice II) elaborado pelo especialista Élio Estanislau Gasda. Esse com-
plemento segue o intuito do Apêndice I, porém focando na realidade 
latino-americana.

O caráter sucinto da obra não prejudica nem a amplitude nem a 
profundidade das exposições e reflexões. A capacidade de sintetizar 
própria dos intelectuais maduros revela-se como dom, sobretudo para 
aqueles que buscam uma iniciação em determinado assunto. Nesse sen-
tido, o publico dispõe de uma introdução ao pensamento social da Igre-
ja elaborada em quatro partes que se perpassam por dez itens que, no 
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texto italiano, fora denominado Lições. A primeira parte oferece uma 
classificação original e coerente do desenvolvimento da Doutrina So-
cial da Igreja e as demais se estruturam a partir das categorias já uti-
lizadas para sistematizar essa longa tradição, a saber: os princípios de 
reflexão, os critérios de julgamento e as orientações de ação. 

Essa obra chega em boa hora, quando se constata uma urgência de 
construção de utopias e finalidades éticas capazes de orientar os cris-
tãos em um contexto dilacerado pelo domínio selvagem do capital in-
ternacional que destrói a vida planetária, as autonomias políticas locais, 
os direitos sociais e as próprias liberdades individuais. O horizonte do 
Reino de Deus descortina-se como uma reserva de sentido que pode 
orientar a reflexão, os discernimentos e as ações dos cristãos, para além 
do magistério do lucro e do bem-estar que impera em nossos dias. 

O pontificado do papa Francisco, marcado pelo esforço de reformar 
a Igreja e a própria sociedade, acolhe de modo mais legítimo e vigo-
roso o pensamento crítico-profético da realidade global (glo-cal) e o 
anúncio da verdade que liberta de todos os cativeiros. Os cristãos e as 
pessoas que sonham com outro mundo possível poderão beber dessa 
pequena e límpida fonte que ora vem a público por Paulinas Editora.

João Décio Passos
Editor
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Introdução

No início de 2016 saía a terceira edição do meu volume Introduzione 
alla dottrina sociale della chiesa [Introdução à Doutrina Social da 

Igreja], atualizado até o pontificado do papa Francisco. É uma obra que 
foi crescendo gradualmente desde quando, nos anos 1990, viu a luz pela 
primeira vez e foi reimpressa três vezes com o título original: Per una 
civiltà dell’amore. Lezioni dell’Istituto di Formazione politica “Pedro Ar-
rupe” [Para uma civilização do amor. Lições do Instituto de Formação 
política “Pedro Arrupe”]. Traduzido também em outras línguas, agora 
se tornou um livro grosso de mais de quinhentas páginas. Ele oferece 
um curso sistemático completo de Doutrina Social da Igreja e é usado 
como texto em diversas faculdades universitárias.

Foi o próprio editor quem me fez uma proposta: por que não pre-
parar uma edição menor da obra, uma espécie de compêndio breve, 
uma centena de páginas, mais ou menos? Ele poderia servir como texto 
de ampla difusão, sobretudo entre os movimentos e as associações de 
jovens, que mostram hoje um novo interesse pela Doutrina Social da 
Igreja; poderia servir para organizar nas paróquias ou nos círculos de 
estudo e de cultura um “curso breve de Doutrina Social” para uma pri-
meira abordagem ao ensinamento da Igreja sobre os principais temas 
que são discutidos nos nossos dias.

A ideia me agradou. Por isto hoje vem à luz o presente volume Brevi 
lezioni di dottrina sociale [Breve curso de Doutrina Social]. Ele não tem 
a pretensão de ser um “resumo” verdadeiro da minha obra maior, a 
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qual obviamente continua sendo um ponto de referência indispensável. 
Pensei antes que fosse útil escolher uma dezena de temas atuais, entre 
os mais importantes, e apresentá-los em forma de dez Breves lições a 
estudar e discutir, a aprofundar pessoalmente e em grupo.

Dedico, portanto, humildemente e com alegria, mais este meu tra-
balho editorial às muitas pessoas que nestes longos anos encontrei em 
toda a Itália, e não só. Penso assim satisfazer, ao mesmo tempo, tanto o 
pedido delas de ter o texto das minhas reflexões como a minha promes-
sa de levá-las a elas, cedo ou tarde!

B. S.
Festa de Mater Divinae Gratiae



PARTE PRIMEIRA  
Origem e desenvolvimento  

histórico



11

Capítulo I

Desenvolvimento da  
Doutrina Social

A tarefa da Doutrina Social da Igreja (DSI) é traduzir em termos ra-
cionais, compreensíveis e adotáveis por todos (crentes, de modo 

diferente crentes ou não crentes) a luz que a fé cristã lança sobre a an-
tropologia. De fato, no Evangelho está a resposta às interrogações que 
toda pessoa humana se faz. A revelação cristã nos leva a conhecer não 
só quem é Deus, mas também quem é o homem, qual é a finalidade da 
história e o sentido da vida (por que vivemos, por que morremos? Quais 
são os critérios para distinguir o bem do mal? Quais são os direitos fun-
damentais da pessoa humana? Sobre quais princípios fundamentais se 
funda a convivência social?). A fé, de fato, não é obstáculo à razão, mas 
a purifica e a ajuda a entender melhor o homem e os seus problemas.

1. Legitimidade da intervenção social da Igreja
A razão de fundo que legitima a intervenção da Igreja em matéria 

social é que a salvação cristã é uma mensagem, mais ainda, um aconte-
cimento, intrinsecamente “histórico”. O Verbo de Deus, encarnando-se 
na história da humanidade, assume-a e a recapitula em si.1 Portanto, a 
economia da salvação é história, que ainda se faz. Não há “duas” his-
tórias (uma sagrada e outra profana), mas há uma história só, na qual 

1 Cf. Gaudium et spes, n. 38.
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Deus intervém. Assim se explica por que o poder da ressurreição de 
Cristo age na história da humanidade, a qual – não obstante limites, 
erros e pecados, recaídas na barbárie e suas longas divagações fora do 
caminho da salvação – se aproxima lentamente, mesmo sem se dar con-
ta, do seu Criador.2 Há uma Mão maiúscula que guia a humanidade e 
a história.

Portanto, a DSI contém (1) Princípios de reflexão, (2) Critérios de jul-
gamento e (3) Orientações de ação que o magistério da Igreja elaborou à 
luz do Evangelho e da razão humana para ajudar não só os crentes, mas 
todos os homens de boa vontade a interpretar os “sinais dos tempos” e 
fazer as escolhas necessárias nas mutáveis situações históricas, cultu-
rais e morais. Tratando-se de princípios, de critérios e de orientações a 
aplicar em casos históricos concretos, eles estão sujeitos a mudanças e a 
ulteriores aprofundamentos e serão aplicados responsavelmente, sem-
pre de novo, segundo as diferentes circunstâncias.

Pode-se dizer que a Igreja, com a sua Doutrina Social, acompanhou 
passo a passo o crescimento da sociedade moderna, ajudando-a a en-
frentar os difíceis desafios que nasceram constantemente das profun-
das transformações, particularmente durante o último século.

É certo que a Igreja pode apenas oferecer, não impor, o seu ensina-
mento social. Este muitas vezes não será compreendido, mas rejeitado. 
No entanto, a Igreja não pode faltar com o dever de iluminar tanto as 
consciências como as vicissitudes mutáveis da história com a luz do 
Evangelho, e faz isso oferecendo – não só aos cristãos, mas a todos os 
homens de boa vontade – exatamente os princípios de reflexão, os crité-
rios de julgamento e as orientações de ação que constituem a sua “Dou-
trina Social”.

A existência de uma DSI justifica-se, portanto, pelo fato de que a 
mensagem evangélica

não vale somente para os cristãos, mas para todos os homens de boa 
vontade, em cujos corações atua, de maneira invisível, a graça. Com 
efeito, já que Cristo morreu por todos e a vocação última de todos os 
homens é realmente uma só, a saber, a divina, devemos manter que o 

2 Cf. PAULO VI, Encíclica Populorum progressio (26.03.1967), n. 79.
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Espírito Santo a todos dá a possibilidade de se associarem a este misté-
rio pascal, de maneira conhecida somente por Deus.3

2. Origem e desenvolvimento da DSI
A elaboração de uma “Doutrina Social da Igreja” verdadeira remon-

ta ao final do século XIX, em concomitância com a explosão no Oci-
dente da chamada “questão social” que se seguiu à revolução industrial. 
Levanta-se então, de forma urgente, o problema de como apresentar, 
tornar crível e aceitável o ensinamento social cristão numa sociedade 
culturalmente pluralística e ideologicamente dividida, sempre mais se-
cularizada e, por muitos aspectos, pós-cristã.

Com o mudar da “questão social” e com o progredir da reflexão 
teológica, também a DSI passou por fases diversas, renovando conti-
nuamente tanto o método de leitura das situações históricas como a 
resposta ético-religiosa a dar aos problemas novos que emergiam se-
guidamente. Ao mesmo tempo, veio afirmando-se – no plano histórico 
e no plano teológico – a tarefa sempre mais importante dos fiéis leigos, 
que passaram do papel de executores passivos das orientações da hie-
rarquia para o papel de colaboradores ativos e responsáveis na própria 
elaboração da DSI.

Vejamos, então, quais foram as principais fases da evolução pa-
ralela da “questão social” (no plano histórico) e da DSI (no plano 
ético-teológico).

a) Fase da “ideologia católica” (1891-1931)
A primeira fase da DSI é a de Leão XIII. No início, a “questão social” 

se apresenta, sobretudo, como conflito ideológico entre socialismo e li-
beralismo, e a sua manifestação mais aguda na luta de classe entre “pro-
letários” e “patrões”. A Rerum novarum (1891) de Leão XIII – a primeira 
grande encíclica social, preparada em grande medida pelo trabalho dos 
centros sociais católicos que já atuavam em diversas nações – toma posi-
ção diante dos dramas da classe proletária. Condena as duas “filosofias” 
do liberalismo e do socialismo e afirma o primado dos valores morais, 

3 Gaudium et spes, n. 22.
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propondo como solução a “filosofia perene” cristã, fundada na revelação 
e no direito natural. Quer dizer, a DSI se coloca no mesmo plano filosófi-
co das ideologias que condena, contrapondo a elas a ideologia católica (a 
“cristandade”). O magistério não percebe ainda a importância da análise 
sociológica e científica, que começa a se afirmar naqueles anos, para um 
conhecimento adequado dos problemas sociais, os quais, na encíclica 
de Leão XIII, são reduzidos substancialmente à mera questão de ética 
filosófica. Enquanto tal, cabe à hierarquia intervir. Os leigos são ainda 
considerados apenas executores passivos das indicações magisteriais.

b) Fase da “nova cristandade” (1931-1958)
É a fase de Pio XI e de Pio XII. Depois da revolução de outubro de 

1917, a “questão social” muda e se transforma em confronto filosófico 
e ideológico sobre a luta de classe (que, obviamente, não desaparece) 
em confronto entre dois modos de entender a democracia, entre dois 
concretos sistemas socioeconômicos contrapostos: capitalismo e co-
munismo. Pio XI, com a encíclica Quadragesimo anno (1931), reforça 
a condenação das duas ideologias opostas e propõe uma “terceira via” 
concreta – a “civilização cristã”, como uma nova atualização do modelo 
medieval –, que traduz os princípios religiosos e éticos do magistério 
social num sistema (diferente tanto do liberalismo como do socialis-
mo), numa forma de organização cristã da sociedade alternativa às ou-
tras duas. Pio XII, retomando as teses de J. Maritain, tentará elaborar 
uma forma de “nova cristandade”. Com o Concílio Vaticano II, porém, 
também esta hipótese seria definitivamente superada.

Durante esta fase, a “Doutrina Social” ainda é reservada apenas à 
hierarquia. No entanto, a Quadragesimo Anno introduz uma primei-
ra distinção significativa entre “doutrina sobre matérias sociais e eco-
nômicas” (reservada ao magistério) e “ciência social e econômica”, de 
competência também dos leigos, cuja ação começa, portanto, a ser reco-
nhecida. Ela, porém, deverá desenvolver-se sempre “sob o magistério e 
a guia da Igreja”, quer dizer, limitando-se a “aplicar com mais eficácia a 
doutrina inalterada e inalterável da Igreja às numerosas necessidades”.4 

4 PIO XI, Quadragesimo anno (15.05.1931), n. 20. In: C.E.R.A.S. Il discorso sociale 
della chiesa. Da Leone XIII a Giovanni Paolo II. Brescia: Queriniana, 1988, p. 72.



De
se

nv
ol

vi
m

en
to

 d
a 

Do
ut

rin
a 

So
ci

al
 

15

A visão continua sendo a de uma Igreja clerical, na qual os leigos são 
considerados como meros “auxiliares da Igreja”.5

c) Fase do “diálogo” (1958-1978)
É a fase de João XXIII, do Concílio Vaticano II e de Paulo VI. A 

“questão social” muda de novo e assume dimensões planetárias. Não 
se trata mais apenas da luta entre duas classes, nem de confronto entre 
dois modelos opostos de sistema socioeconômico (liberal e socialista); 
agora está em discussão o próprio equilíbrio da humanidade, entre 
Norte rico e Sul pobre do mundo. Impõe-se por isso a construção de 
uma nova ordem mundial. As ideologias começam a entrar em crise, 
enquanto começam os processos de globalização mundial.

A Igreja, por sua vez, se renova com o Concílio Vaticano II (1962-
1965). Da proposta de uma “terceira via” católica (Pio XI) e de uma 
“nova cristandade” (Pio XII), o magistério passa agora a teorizar a ne-
cessidade do “diálogo”. Determinantes nesta direção são as interven-
ções tanto de João XXIII (com as encíclicas sociais Mater et magistra 
[1961] e Pacem in terris [1963]) como, sobretudo, do Concílio Vatica-
no II (especialmente com as constituições Lumen gentium [1964] e 
Gaudium et spes [1965], como também de Paulo VI (com a encíclica 
Populorum progressio [1967] e com a carta apostólica Octogesima ad-
veniens [1971]).

É, sobretudo, importante notar que com a Pacem in terris do papa 
João, um dos raros papas profetas, e com Paulo VI muda o método na 
elaboração da DSI: passa-se do “método dedutivo”, característico das 
fases precedentes, para o “método indutivo”; isto é, não se parte mais 
dos altíssimos princípios da revelação e do direito natural para daí de-
duzir um modelo de sociedade cristã, válido para todos os casos, a tra-
duzir em prática em todo tempo e em todo lugar, mas se parte da leitura 
dos “sinais dos tempos”, confiada às diversas comunidades cristãs, para 
interpretá-los depois à luz do Evangelho e do ensinamento da Igreja e 
deduzir, enfim, as escolhas a realizar junto com todos os homens de boa 
vontade (é o método inaugurado pela Mater et magistra: ver, julgar agir; 

5 Ibid., n. 152. In: C.E.R.A.S. Il discorso sociale della chiesa, cit., p. 113.
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confirmado pela encíclica Pacem in terris e pela constituição Gaudium 
et spes; e codificado, enfim, por Paulo VI na Octogesima adveniens, n. 4).

d) Fase de um novo “humanismo global” (1978-2013)
É a fase de João Paulo II (1978-2005) e de Bento XVI (2005-2013). 

Nas últimas décadas do século XX, a “questão social” transcende tam-
bém as dimensões “quantitativas” planetárias e se torna, sobretudo, um 
problema de “qualidade” de vida. Os desequilíbrios e os problemas su-
peram os limites geográficos e materiais do mundo e dizem respeito à 
vida humana em si mesma, nos seus valores e nos seus direitos funda-
mentais. O bem comum não é mais apenas o bem material, mas abran-
ge também os bens relacionais. João Paulo II, com as suas encíclicas so-
ciais (Laborem exercens [1981], Sollicitudo rei socialis [1987], Centesimus 
annus [1991]) e com toda a sua obra, dirige-se a todos indistintamente, 
para além das diferenças culturais, acima dos diferentes sistemas polí-
ticos, econômicos e sociais.

O ensinamento social da Igreja, que nas primeiras duas fases se 
dirigia, sobretudo, aos países desenvolvidos do Ocidente de tradição 
cristã (os únicos em melhor condição de traduzi-lo na prática), desde 
o papa Wojtyla em diante (especialmente depois da queda do muro de 
Berlim em 1989), dirige-se indistintamente a todas as nações e pode 
ser, inclusive, compartilhado por crentes e não crentes, no Oriente e 
no Ocidente, nos países desenvolvidos, bem como naqueles em via de 
desenvolvimento.

A etapa mais importante é obviamente a do Concílio Vaticano II, 
pelo qual – entre outras coisas – são afirmadas de modo claro a respon-
sabilidade e a autonomia dos leigos no seu compromisso temporal (já 
enunciadas por João XXIII na encíclica Mater et magistra [1961]). Gra-
ças ao aprofundamento da eclesiologia de comunhão, o Concílio supera 
definitivamente a velha concepção clerical da Igreja como “sociedade 
perfeita” e, graças à teologia das realidades terrestres, reavalia plena-
mente tanto a tarefa insubstituível dos leigos na Igreja (entendida agora 
não mais como “sociedade perfeita”, mas como “povo de Deus a cami-
nho na história”) e no mundo, como o próprio conceito de laicidade.

A queda do muro de Berlim, em 1989, põe fim ao confronto-confli-
to, que durou quase três séculos, entre modelos de sociedade inspirados 
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em ideologias diferentes: a “democracia liberal-capitalística”, inspira-
da pela cultura liberal; o “socialismo real”, inspirado pelo marxismo; 
e a “nova cristandade”, inspirada pela cultura judeo-cristã (elaborada, 
sobretudo, por Jacques Maritain). Um depois do outro, estes três mo-
delos ideológicos são superados (e desmentidos) pela história. Em 1989 
implode o modelo do “socialismo real”; em 2008, junto com a “bolha 
financeira” explode o “liberal-capitalismo financeiro”; antes também 
entrara em crise o modelo de “nova cristandade” (a chamada “terceira 
via” entre liberalismo e socialismo), em seguida ao estender-se do fenô-
meno da secularização, bem como às aquisições doutrinais e pastorais 
do Concílio Vaticano II. O vazio deixado pela crise destas ideologias 
clássicas é enchido pela nova ideologia “libertária” e “tecnocrática”, 
que acabou se tornando “o pensamento único” dominante no mundo 
globalizado.

Bento XVI escreve Caritas in veritate (2009) exatamente para fazer 
frente aos muitos desafios que provêm da difusão desse “pensamen-
to único” e dos processos de globalização. A “questão social” muda 
em seguida. A encíclica do papa Ratzinger constitui, portanto, uma 
virada na história centenária das encíclicas sociais e se apresenta como 
a magna charta para enfrentar o verdadeiro desafio do século XXI: 
elaborar um novo modelo de desenvolvimento mundial baseado num 
humanismo novo que leve os povos da Terra a viver unidos no respeito 
pela diversidade.

Com a Caritas in unitate, Bento XVI, sem tirar nada da importância 
histórica da Rerum novarum de Leão XIII – que os pontífices preceden-
tes de fato comemoraram cada década –, afirma que o magistério social 
de Paulo VI é o mais adequado para os problemas sociais de hoje. Por 
isso toma a encíclica Populorum progressio (1967) como ponto de refe-
rência, chegando a defini-la como “a Rerum novarum da época contem-
porânea”.6 Consolida assim a opção feita por João Paulo II, que, ao pu-
blicar a encíclica Sollicitudo rei socialis (1987) no vigésimo aniversário 
da encíclica Populorum progressio, já tinha mostrado que considerava a 
encíclica de Paulo VI mais apta que a Rerum novarum para inspirar a 
DSI no terceiro milênio. De fato – explica o papa Ratzinger –, depois do 

6 Cf. Caritas in veritate (29.06.2009), n. 8.
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desmentido histórico do “socialismo real” e agora também do “liberal-
-capitalismo”, a “questão social” não é mais aquela original da “luta de 
classe” entre proletários e capitalistas, nem aquela do confronto entre 
modelos opostos de economia marxista e liberal, nem a busca de uma 
distribuição igual dos recursos entre o Norte e o Sul do mundo. Hoje a 
questão social tornou-se “questão antropológica”. O desafio está, sobre-
tudo, no modo de conceber a vida humana, a qual – através do recurso 
às biotecnologias de que o homem dispõe – pode ser manipulada de 
milhares de modos: desde a fecundação in vitro até a pesquisa com em-
briões, a clonação e a hibridação humana.

Ou seja, aconteceu que, no lugar das ideologias políticas do século 
XIX e XX, tomou vigor uma cultura libertária, a nova “ideologia tecno-
crática”. O homem de hoje está como que embriagado pelo poder de que 
dispõe. Graças à ciência e à técnica ele está “convencido – escreve Bento 
XVI – de ser o autor de si mesmo, da sua vida e da sociedade [...]. A 
convicção de ser autossuficiente e de conseguir eliminar o mal presente 
na história apenas com a própria ação induziu o homem a identificar a 
felicidade e a salvação com formas imanentes de bem-estar material e 
de ação social”.7 Por isso Bento XVI, depois de ter criticado a fundo a 
“ideologia tecnocrática” dominante, relembra alguns princípios éticos, 
culturais e políticos de um humanismo novo, universalmente compar-
tilhável, sobre o qual fundar o desenvolvimento humano integral de 
um mundo globalizado.

O mérito principal do magistério social de João Paulo II e de Ben-
to XVI é ter identificado o desafio fundamental do século XXI e do 
mundo que se globaliza na superação do individualismo imperante: é 
necessário aprender a viver unidos, respeitando os diferentes. Para fa-
zer isso não há outro caminho senão partir daquela “gramática ética” 
que – como disse João Paulo II ao falar para a ONU no 50o aniversário 
da sua fundação – está escrita no coração de todos. A DSI, portanto, 
se compromete a explicitar as principais regras éticas, pessoais e so-
ciais, comuns a todos: a dignidade da pessoa humana, a solidariedade, 
a subsidiariedade, a qualidade da vida. São os pilares sobre os quais se 
fundamentam a convivência civil e a própria democracia.

7 Caritas in veritate, n. 34.
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O limite desta terceira fase de desenvolvimento da DSI (mesmo ten-
do sido notável do ponto de vista doutrinal) foi que João Paulo II e Ben-
to XVI preferiram voltar ao método dedutivo, invertendo o caminho 
inaugurado pela Mater et magistra de João XXIII, incrementado pelo 
Concílio Vaticano II sobretudo com a Gaudium et spes e reconhecido 
oficialmente por Paulo VI na Octogesima adveniens (n. 4). Foi, também, 
esta volta ao antigo um sintoma do longo período de “normalização” 
que caracterizaria a vida da Igreja depois da morte do papa Montini até 
a eleição do papa Francisco.

e) A “revolução” do papa Francisco
Não podemos esquecer o clima de “Concílio inacabado” que se res-

pirava nos últimos dois ou três anos do pontificado do papa Ratzinger. 
A Igreja parecia visivelmente exausta e cansada, conformada consigo 
mesma. Por um lado, estava preocupada com a visível diminuição da 
prática religiosa e a queda generalizada da fé; por outro lado, estava 
prostrada e humilhada por causa dos numerosos escândalos: desde a 
chaga dos padres pedófilos até a falta de transparência em algumas 
operações financeiras da banca vaticana, os casos de carreirismo mun-
dano e de divisões profundas nas cúpulas da Santa Sé, lançados de ma-
neira sensacionalista à opinião pública. A situação parecia, além disso, 
mais deteriorada após a renúncia do papa Ratzinger.

A eleição inesperada do papa Francisco pôs fim, de fato, à estação 
sombria da “normalização” realizada durante os dois pontificados pre-
cedentes. Desde o início, o papa Bergoglio não fez mistério de querer 
reatar com o impulso profético do papa Roncalli, com o Concílio e com 
Paulo VI. Em particular, sem negar o papel insubstituível da doutrina 
no anúncio da fé, Francisco mostrou que preferia a força “renovadora” 
do Evangelho vivido, testemunhado com a vida. Francisco está con-
vencido de que o testemunho vivo do Evangelho é mais eficaz que um 
tratado teológico; viver o Evangelho faz compreender a mensagem de 
Cristo muito melhor que uma longa encíclica. Isto não significa abso-
lutamente diminuir a importância das intervenções doutrinais do ma-
gistério, porém, mais que anunciar a verdade nos termos abstratos da 
filosofia e da teologia, o novo papa prefere testemunhá-la através da 
linguagem concreta da vida que todos entendem.
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É preciso, portanto, “voltar ao Evangelho”. O novo bispo de Roma, 
com esta sua surpreendente “opção evangélica”, não só mudou o clima 
dentro e fora da Igreja, mas mostra visivelmente à humanidade o rosto 
renovado da Igreja, assim como o Concílio, sobretudo, o tinha entre-
visto, ou seja, o rosto de uma Igreja livre, pobre e serva, que procede 
unida ao seu interior em espírito sinodal. O documento fundamental 
no qual é amplamente exposta esta “opção evangélica” do papa Fran-
cisco continua sendo a exortação apostólica Evangelii gaudium (2013). 
Todavia, um sinal particularmente significativo da vontade de Francis-
co de reatar com o espírito do papa João, do Concílio e de Paulo VI é a 
volta (depois de 35 anos) ao método indutivo na DSI, aplicado nos três 
documentos por ele até agora publicados: a carta apostólica Evangelii 
gaudium (2013), a encíclica Laudato si’ (2015) e a exortação apostólica 
pós-sinodal Amoris laetitia (2016).


