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GLOBALIZAÇÃO - ECONOMIA 

 É cada vez mais em conjunto que o mundo cresce 

economicamente. A queda das fronteiras depois 

do fim da guerra fria, a melhoria das 

possibilidades de transporte bem como, 

sobretudo, a revolução digital levaram a que 

atualmente seja possível comunicar e produzir 

globalmente no mundo todo em tempo real. 

Fluxos de dinheiro movimentam-se com a 

velocidade da luz por todo o globo terrestre. 

Fabricas são deslocadas para lugares mais 

baratos. São continuamente abertos novos 

mercados, etc... 



 

 

 

GLOBALIZAÇÃO:- 
ESPERANÇA X PERDA DAS IDENTIDADES CULTURAIS 

 A globalização que envolve o mundo não seguiu 

propriamente um plano. 

 Tanto do ponto de vista ético como do ponto de 

vista técnico, ainda não nos adaptamos de todo a 

esta nova realidade.  

 Por um lado, ligada à globalização está a 

esperança de que virá um desenvolvimento 

mundial e a melhoria de condições materiais e 

culturais de vida. 

 Por outro lado, estamos perante movimentos de 

migração em massa e êxodo do rural, com a 

consequente perda das identidades culturais. 



UM ANSEIO 

SOLIDARIEDADE ENTRE OS POVOS 

 Megacidades transformam-se em aglomerados 

incontrolados onde quase não se pode viver, a 

desigualdade agudiza-se, 

 

  A exploração dos pobres cresce em vez de 

decrescer. 

 

 Numa época de globalização, é necessário viver 

com maior intensidade a SOLIDARIEDADE 

entre os povos e as gerações. 



EVANGELLI GAUDIUM 

DESEMPREGO COMO EXCLUSÃO DA SOCIEDADE 

 Atualmente, tudo entra no jogo da competividade 

e da lei dos mais forte, onde o poderoso engole o 

mais fraco.  

 Em consequência desta situação: grande massas 

da população veem-se excluídas e 

marginalizadas: sem trabalho, sem perspectivas, 

nem beco sem saída. 

 O ser humano é considerado, em si mesmo, como 

um bem de consumo que se pode usar e depois 

jogar fora. 

 Assim teve início a cultura do “DESCARTÁVEL”, 

que aliás chega a ser promovida. 



PERIFERIAS SOCIAIS 

 

 Já não se trata simplesmente do fenômeno de 

exploração e opressão, mas de uma realidade 

nova: com a exclusão, fere-se, na própria raiz, a 

pertença à sociedade onde se vive, pois quem vive 

nas favelas, na periferia ou sem poder já não está 

nela, mas fora.  

 

 Os excluídos não são “explorados”, mas 

RESÍDUOS, “SOBRAS”. 

 

 Papa Francisco - EG 53 



CARITAS IN VERITATE 

OS PERIGOS DA GLOBALIZAÇÃO 

 O mercado, à medida que se foi tornando global, 
estimulou antes de mais nada, por parte de países 
ricos, a procura de áreas para onde deslocar as 
atividades produtivas a baixo custo a fim de reduzir 
os preços de muitos bens, aumentar o poder de 
compra e deste modo acelerar o índice de 
desenvolvimento centrado sobre um maior consumo 
pelo próprio mercado interno. 

 Consequentemente, o mercado motivou novas formas 
de competição entre Estados procurando atrair 
centros produtivos de empresas estrangeiras através 
de variados instrumentos tais como imposto 
favoráveis e a desregulamentação do mundo do 
trabalho.  

 Papa Bento XVI - 2009 



BENTO XVI 

 

 

 

 O grande desafio que temos diante de nós(...) é 

mostrar que nas relações comerciais, o princípio 

de GRATUIDADE e a lógica do dom como 

expressão da FRATERNIDADE podem e devem 

encontrar lugar dentro da atividade econômica 

normal.  



SÃO JOÃO PAULO II 

 

 

 O desafio é assegurar uma globalização na 
solidariedade, uma globalização sem 

marginalização. 

 

 A atividade econômica, particularmente e da 
economia de mercado, não se pode realizar num 

vazio institucional, jurídico e político. Pelo 
contrário supõe segurança em relação às 
garantias da liberdade individual e da 

propriedade, além de uma moeda estável e 
serviços públicos eficientes. 

 

 

 

 

 



PENSAMENTOS 

 “Não se descobre nenhuma nova parte da terra 

sem ter a coragem de perder de vista antigas 

costas” 

 André Gide – escritor francês 1951 

 

 

 “Um projeto de futuro para a Igreja:  

DAR UMA ALMA À GLOBALIZAÇÃO” 

 

 René Remond – historiador francês 2007 



PLURICULTURAL:- 
BRIGHENTI 

 Em primeiro lugar, dado que nosso mundo é cada vez 
mais plural e diversificado, apresenta-se a exigência 
de aprender a se enriquecer com a diversidade e não 
ver detrás do diferente um herege ou um inimigo em 
potencial. 

 Por isso, o PLURALISMO, mais do que mera abertura 
ao outro, precisa ser um pressuposto, pois, antes de 
falar do sujeito, dado que ele é sempre plural, é 
necessário referir-se à alteridade, num encontro 
marcado pela relação dialógica e horizontal, ‘eu” e “tu” 
se enriquecem mutuamente num horizonte de 
gratuidade. 

 Como Deus não se impõe, mas propõe, a 
evangelização só começa quando o outro responder à 
interpelação do evangelho e só se dá quando o outro, 
em sua liberdade e autonomia, acolhe livremente a 
Mensagem. 

 

 



PLURICULTURAL 

DOCUMENTO DE APARECIDA (479 -480) 

 Com a enculturação da fé, a Igreja se enriquece 
com novas expressões e valores, manifestando e 
celebrando cada vez melhor o mistério de Cristo, 
conseguindo unir mas a fé com a vida e assim 
contribuindo para uma catolicidade mais plena, 
não só geográfica, mas também CULTURAL. 

 No entanto, esse patrimônio cultural latino-
americano e caribenho se vê confrontado com a 
cultura atual, que apresenta luzes e sombras. 

 Devemos considerá-la com empatia para entende-
la, mas também com uma postura crítica para 
descobrir o que nela é fruto da limitação humana 
e do pecado. 



CONSTRUIR SUA PERSONALIDADE 

PLASMAR SUA IDENTIDADE SOCIAL 

 Ela apresenta muitas e sucessivas mudanças, 

provocadas por novos conhecimentos e 

descobertas da ciência e da técnica. 

 Assim se desvanece a imagem única do mundo 

que oferecia orientação para a vida cotidiana. 

 Recai, portanto, sobre o indivíduo toda a 

responsabilidade de construir sua personalidade 

e plasmar sua identidade social. 

 Assim temos, por um lado, a emergência da 

subjetividade, o respeito à dignidade e à 

liberdade de cada um, sem dúvida uma 

importante conquista da humanidade. 



CULTURA GLOBALIZADA 

 Por outro lado, esse mesmo pluralismo de ordem 

cultural e religiosa, propagado fortemente por 

uma cultura globalizada, acaba por erigir o 

individualismo como característica dominante da 

atual sociedade, responsável pelo relativismo 

ético e pela crise da família. 

 Muitos católicos se encontram desorientados 

frente a essa mudança cultural. 

 Compete à Igreja denunciar claramente “estes 

modelos antropológicos incompatíveis com a 

natureza e dignidade do homem”. 

 



JESUS CRISTO 

VERDADE ULTIMA DO SER HUMANO 

 E necessário apresentar a pessoa humana como 

centro de toda a vida social e cultural, resultando 

nela: a dignidade de ser imagem e semelhança de 

Deus e a vocação de ser filhos no Filho, chamados 

a compartilhar sua vida por toda a eternidade. 

 A fé cristã nos mostra Jesus Cristo como a 

verdade última do ser humano, o modelo no qual 

o ser humano se realiza em todo o seu esplendor 

ontológico e existencial. 

 Anunciá-lo integralmente em nossos dias exige 

coragem e espírito profético. 

 



CULTURA CRISTÃ 

CULTURA DA SOLIDARIEDADE 

 Neutralizar a cultura da morte com a cultura 
cristã da solidariedade é imperativo que diz 
respeito a todos nós e que foi objeto constante do 
ensino social da Igreja. 

 

 No entanto, o anúncio do Evangelho não pode 
prescindir da cultural atual. 

 

 Esta deve ser conhecida, avaliada e em 
certo sentido assumida pela Igreja, com 
linguagem compreendida por nossos 
contemporâneos. 

  



REDES SOCIAIS:- 

 “As redes sociais, para além de instrumento de 

evangelização, podem ser uma fator de 

desenvolvimento humano” 

 Papa Bento XVI – 2013 

 

 

 “A comunicação tem o poder de criar pontes, 

favorecer o encontro e a inclusão, enriquecendo 

assim a sociedade” 

 Papa Francisco - 2018 



ASSUMIR NOSSO LUGAR 

SER CRIATIVOS A LUZ DA FÉ 

 

 Somente assim a fé cristã poderá aparecer como 

realidade pertinente e significativa de salvação.  

 

 Mas essa mesma fé deverá gerar modelos 

culturais alternativos para a sociedade atual. 

 

 Os cristãos, com talentos que receberam, talentos 

apropriados deverão ser criativos em seus 

campos de atuação: o  mundo da cultura, da 

política, da opinião pública, da arte e da ciência. 



SECULARIZAÇÃO 

 – DEFINIÇÃO  

 O termo “secularização” faz referência ao 

processo gradual de abandono dos preceitos 

culturais que se apoiam na religiosidade. Em 

outras palavras, está relacionado com o 

surgimento de um modo de vida que não mais 

está estruturado em torno de uma visão firmada 

em hábitos ligados à religiosidade. Trata-se da 

separação dos âmbitos culturais que estão ligados 

à crença das demais estruturas da vida social, 

como a política, os aspectos monetários e os 

processos legais no âmbito do Direito. 

 



 

 

BENTO XVI  

SECULARIZAÇÃO  

 A Igreja deve abrir-se incessantemente às 
inquietações do mundo,(...) No desenvolvimento 
histórico da Igreja manifesta-se também uma 
tendência contrária, ou seja, a de uma Igreja que 
se estabelece neste mundo, que é autossuficiente 
e se adapta aos padrões do mundo. Assim, é 
frequente dar à organização e à 
institucionalização uma importância maior do 
que dá ao seu chamamento a permanecer 
aberta a Deus (...) Liberta dos fardos e dos 
privilégios materiais e políticos, a Igreja pode 
dedicar-se melhor e de um moto verdadeiramente 
cristão ao mundo inteiro. 

  Friburgo 2011   



LAICISMO 

 Uma orientação política que cultiva a estrita 
separação entre Igreja e o Estado.  

 A religião é apenas uma “questão privada” que 
não deve de modo nenhum ser promovida pelo 
Estado. 

 

Papa Francisco - 2013 

 Favorável à pacífica convivência entre religiões 
diversas é a LAICIDADE do Estado que, sem 
assumir como próprio qualquer posição 
confessional, respeita e valoriza a presença da 
dimensão religiosa na sociedade, favorecendo as 
suas expressões mais concretas. 

 

 



LAICISMO 

 A Igreja vê criticamente o LAICISMO, porque 

quer excluir a religião da vida pública. Pelo 

contrário, a Igreja aprecia uma laicidade 

cooperativa que, distinguindo cuidadosamente as 

respectivas jurisdições entre o Estado e a Igreja, 

se empenha por uma positiva colaboração para o 

bem dos homens. Os cristãos têm a obrigação de 

se empenharem especialmente na defesa do 

direito fundamental da liberdade, da participação 

política, dos princípios fundamentais de um 

Estado social, da liberdade de consciência e da 

tolerância religiosa.  



LAICISTAS:- 

 

 

 

 Os laicistas  estão continuamente lembrando que 

não raramente os princípios democráticos 

tiveram de enfrentar a resistência da Igreja. Em 

todo o caso, é preciso também recordar que o 

princípio da dignidade da pessoa, sobre o qual a 

democracia moderna se constrói, se baseia na 

visão cristão do homem. 



CULTURA DO BEM ESTAR 

 “nos leva a pensar em nós mesmos torna-nos 
insensíveis aos gritos dos outros, deixa-nos viver 
em bolhas de sabão que são de fato belas, mas 
vazias, que são uma ilusão do insignificante, do 
provisório, que conduz à indiferença para com o 
próximo e, além disso, para uma global 
indiferença. 

 Deste mundo globalizado caímos na global 
indiferença! 

 Habituamo-nos ao sofrimento do próximo, não 
tem que ver conosco, não nos interessa, não me 
importa! 

 Papa Francisco – 2013 – ilha Lampedusa/Itália  



SANTA TERESA DE CALCUTÁ 

 “Por nascimento sou albanesa, 

 

 Por nacionalidade sou indiana; 

 

 Sou freira católica. 

 

 Pela missão pertenço ao mundo inteiro, 

 

 Mas meu coração pertence a Jesus”. 


