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• Liberta o povo dos males concretos (sinais ou milagres/ Lc 7,21-23)

• Toma a defesa dos pequenos contra os grandes (Lc 13,10-17)

• É crucificado em consequência do seu compromisso libertador em
favor dos “perdidos” deste mundo – exigência da vontade do Pai (Mc
15,10; Jo 11,4)
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• A dimensão política da mensagem, vida e morte de Jesus é
apenas uma dimensão implicada em sua missão profética e
salvífica maior.

• Ele age em vista do Reino e para a salvação do gênero humano

• Por outro lado, trata-se de uma dimensão integrante
altamente significativa para nós hoje.
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• Podem ser formuladas através de três afirmações dialeticamente
concatenadas:

1. Jesus esteve dentro das realidades sociais

2. Jesus não teve uma atuação “técnica” e especificamente “política”

3. A atuação e a mensagem de Jesus tiveram e têm uma incidência real
nas questões sociais precisamente porque superam um esquema
“técnico” e se situam no horizonte da esperança escatológica.
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• Jesus não adotou uma atitude de “fuga do mundo”.

• Jesus não foi um revolucionário social, nem um “reformador” de estruturas
sociais, econômicas ou políticas. O objetivo primordial de Jesus em todas
as suas manifestações é de ordem estritamente moral e religiosa.

• Também não quis, de modo algum, separar do mundo os seus discípulos ou
incitá-los a se constituírem em comunidades fechadas, mas serem “sal da
terra e luz domundo”.
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• Ensinamento: o compromisso social do cristão não é certamente o coração
do Cristianismo, por isso não deve ser absolutizado, mas está intimamente
ligado ao “núcleo” da fé cristã, isto é:

À verdade da fé de que “Cristo é o Senhor” (1 Cor 12,3) e deve sê-lo
também no espaço político. Ao preceito da caridade (Mt 22,34-40)
que vê na política uma “forma exigente” e necessária para a
consolidação da sociedade justa e fraterna, em vista do Reino de
Deus: “Amor estrutural”.
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A Bíblia revela a vocação integral do ser 
humano, mostrando que esta implica uma 
responsabilidade “política” a ser vivida de 

acordo com o Plano de Deus


