P'NA FNENTE,..
N0 cAMlNH0 DA JUSTIÇA

E

DA PAZ

FOLHA DE INFORMNCÃO DO SERVICO RELIGIOSO DAS

F.

A,

À,

UÍ|IÍIS E SAUDAGÍ|ES
I
UMA VOZ DE ESPERANçA
«A Recorrciliação, fundada na conversão para Deus, e
na renovação interior do homem, é que poderá sanear as
rupiuras e as desordens, de que sofrem hoie, a humanidade
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pessoas e das esgrande caminho pôrô ê
reconciliação universal, em todos os níveis e sectores da vida dos homens.
Podemos atô 'dizer que não há reconciliação
possível e estável sem renovôção verdadeirô, umà
vez que os conflitos resultam sempre, ou dos defeitos das pessoàs, ou dos defeitos das institui-
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A EUAN0EUZAçA0 PASSA P
RESPEITAR OS SEUS DI
Og verdadeiros guias da humanidade não são os dominadores pela
torça, mos os liberladores, peta razâo, dos seus direitos e deveres,

DA ENCíCLICA «PACEM IN

TERRI§»

«NUMA CONVIVÊNCIA HUMANA BEM CONSTITUÍDA, É FUNDAMENTAL O PRINCÍPIO DE QUE
CADA SER HUMANO É PESSOA, ISTO É. SER. CUJA NATUREZA É DOTADA DE INTELIGÊNCIA E
VONTADE LIVRES.
POR ESSA RAZÃO, POSSUI EM SI MESMO DIREITOS E DEVERES, QUE EMANAM DIRECTAMENTE E SIMULTANEAMENTE DA SUA PRÓPRIA NATUREZA.
TRATA-SE POR CONSEGUINTE DE DIREITOS E DEVERES
UNIVERSAIS

INVIOLÁVEIS
INALIENÁVEIS

NO ENCERRA^ ExrO DO Útr!f,O lÍN-qD_O_.Í) pAp^ E OS BtSp-o§JgA,r
EtE REUNIDOS DECIARARAIT{:
QUEREMOS CHAMAR AQUI A AIENÇÃO PARA DETERMINADOS DIREITOS, HOJE MAIS AMEAÇADOS:
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f"ndemeni"Iiê inaticnável, que nos nossos dias
grayes
sofre
violações: o sborto, a eutanásia, o uso gêneralizado da lorlura, ôetos de violência, o flagelo da guerra.
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DIRTITO ÂO ALIMENTO
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Hoie, milh6es de seres humanos estão,cmeeçados:dá màrreiem de fome" Cen,v--idamos todas as po*ências da abundância...a,upâ,*ffi*a$ mudançe'fta§'§uôs
átitudes, p6to com as vítimas da
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fome.
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{...) Â reconciliação tem, a sua raiz nô Jus}iça,
DlRElros socro
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As profundas desigualdadgr de poder e de riqueza
concenlração do pode,r económico, na posse
-a
de poucas naçõâs' ê grupos finenceiros - o dese- -quitíbrio-estrütural óas relasões=lomerciE is e dospreços dos produlos-a desproporção entre cres-

cimenlo económico e'a iusta distribuição...

DIR§ITO§. FOLí'ICO§
.:: §. CULTURÂ IS
(.,,1., odoÉ.têm dirçito,'â piarliciper na vida pôlíficâ,.com liberdade e responsabilidâde.
Todos têm o dÍreito ao'livr:e ãcesa.t
so à
informação, à liberdade de
polavra, à liberdade de imprensa,
e trmb,Ém,à lib'erdadâde divergência dé',op,i $.j;|'',;.""'
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Todos os ,hornâns' ,fêm direito à
cullura,e affiêremàscolhEr os cri-
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|érios dà,eduiaçSo :dos seus filhoc,
Condenamos a limitação ou negôção dos direilos humanos, por motivos de divergêncios políticôs, 16ciais ou religiosaa.
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O BI§PO OE LI$BOA DI§SE: I O BI§PO
Natal após o .25 de Abril,
todos os poriucordialmenie
quero
saudar
eu
gueses, sem qualquer discriminação
-foliii""] de credo reideologii
f;b*'
- Posso", ea.'
devo não fcier minhas as crençes e
opções ideológ'rcas que alguns professam; mas
para lá dar
eer retisiões
- "";;
'vrr:rvY- e das ideotosiur,
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««Neste primeiro

sobretudo a3
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E essas, ômo-ôs de coração inteiro.
(j ) Não há revolução mair radical do 9ue
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crijiariismo exige, no cêmpo ."oúriico, social,
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POBTO FAIA:

«Hoie e aqui, neste Porfugal péts 25 de Abril,
há ceria categoria de cristãos quê parecem não
conhecer outra tarsfa deste momento histórico,
senão convocar capítulos de culpa e bater «mea
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Não ienho evidentemente encargo nem obrigação de defender ninguém. Mas devo chamar
a atenção pôrô o que me parece ser o dever
;" ;"." p."r"n+". E "rr" d"r"r,..não é t"n1: ir,n"t
se outros, e noutros lempos, estiveram à altura da
situação, mas se hoie, nós, e neste nosso fempo,
..*^-..'ra cumprir
aumorir o
ô no$o
nosso dever,
dever. ge
se estamos à
eltamos,
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( ') o Evangelho. não é neutro. nem indife' I
,"J 'r;"il"13"J1UÉ;as reais d., h.-;1"; I ahuta da nossa própria e presente situação (
das sociedades.
I
As situações de iniustiça, de exploração de I
Ert". à alÍura do nosso tempo,
um homem por outro homem, de 3uti,-{ic1^"_,T.-|I
":
- lugar em que Deus nos colocou,
o
vaiura de pessoas e de povos, não lhes pode,
eis a e-rande
;;;; ;-"#-;; ria", J, r*h;; ,obr.á '"1"r,'o, I eagrandeperplexidadê"'»»
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cultural

e político.
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