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INTRODUCCIÓN 

 

A dimensión social do ser humano e da Igrexa 

O ser humano vive habitualmente a súa existencia de maneira social. A súa vida está 

entrelazada por múltiples relacións. Nacemos dependentes, e mesmo máis que outras moitas 

especies, pois a infancia humana dura varios anos durante os cales o neno non pode valerse en 

por si. Ademais da familia, o home constitúe relacións moi complexas, ou se atopa inmerso 

nelas. Grazas ao armazón social as civilizacións puideron desenvolver modelos de cooperación 

económica e cultural que permitiron o progreso nas ciencias e o refinamento nas condicións 

de vida. A agricultura e a gandería favoreceron o crecemento dunha poboación cuxo sustento 

xa non estaba limitado pola caza e a recolección. A urbanización favoreceu a distribución de 

tarefas, co que puideron desenvolverse as ciencias, as técnicas e as artes. Xa non todo o 

mundo tiña que dedicarse ás mesmas labores de subsistencia. Pero ese progreso tamén tiña as 

súas sombras. Moitas veces as ciencias foron desenvolvéndose ao servizo das guerras. A 

distribución de tarefas contribuíu ao xurdimento de desigualdades económicas e de prestixio. 

A seguridade da propia existencia, e a dos seres próximos, xa non estaba tutelada polo grupo, 

como sucedía nas tribos. A medida que as sociedades se fan complexas, caemos na conta da 

ambigüidade do progreso, que, se por unha banda facilita as tarefas e posibilita logros antes 

impensados, por outro pode profundar as diferenzas culturais e económicas entre nacións ou 

entre grupos de poboación. 

A Igrexa tamén ten unha dimensión social, esencial á súa propia natureza. En primeiro lugar, 

porque ela mesma é unha sociedade, isto é, un conxunto organizado de persoas que tenden a 

fins comúns e comparten os medios para alcanzalos. O é tamén porque entre os seus fins está 

a penetración no tecido social, non como imposición dun réxime relixioso único (a 

cristiandade), senón porque considera que o Evanxeo é portador duns valores que non se 

aplican unicamente ao individuo na súa vida privada, senón que aspiran a conformar as 

relacións entre as persoas. 

Moitos de nós, que crecemos nun contexto no que a Igrexa tiña un papel importante na 

sociedade, vimos no últimas tres ou catro décadas cambios substanciais no panorama cultural, 

político e económico. Como se adaptou a Igrexa a eses cambios? O momento actual expón 

numerosos retos á Igrexa no seu conxunto e á vivencia da fe por parte do cristián. A Igrexa non 

pode permanecer indiferente ante esta situación. 

 

A mirada bondadosa de Deus sobre o mundo: principio metodolóxico do noso traballo 

sinodal de análise, reflexión e interpretación da realidade diocesana 

A nosa fe confesa que na plenitude dos tempos, Deus enviou ao seu Fillo, nacido de muller, 

nado baixo a lei (cf. Gal 4, 4). Considerar o tempo en que nace Xesús como “pleno” non 

significaba que nese momento o desenvolvemento persoal, social, cultural e económico da 



humanidade alcanzasen a máis elevada perfección á que poida aspirar. A pesar de que os 

edictos dos emperadores romanos e a mesma liturxia da noite de Nadal anunciasen que o orbe 

enteiro estaba en paz cando nacía Xesús (Calenda de Nadal do Martiroloxio Romano), a 

realidade é que o mundo seguía desangrándose en guerras, fame e enfermidades, e que eran 

moi poucos os que por entón coñeceran e abrazaran o Evanxeo pola fe en Xesús como o 

Salvador dos homes. Pero a plenitude dos tempos chegara, non porque o tempo fose perfecto, 

senón porque co nacemento de Xesús enchérase da plenitude que só Deus pode dar.  

A Igrexa é consciente desta verdade, e fiel á misión encargada polo seu Señor de levar a Boa 

Noticia do Evanxeo ata os confíns da terra (cf. Mc 16,15; Mt 28, 18 20), atravesa a historia 

anunciando, celebrando e testemuñando este tempo de plenitude no que entrou a historia 

humana. Como Pobo de Deus, a Igrexa camiña coa conciencia de que a historia, a sociedade e 

a cultura convertéronse no berce na que continuamente nace o Salvador do mundo; e co 

espírito adorador dos pastores e dos magos, como esposa fiel, ela mesma atravesa lugares e 

tempos buscando ao seu Señor, segura de que sae ?ao noso encontro en cada home e en cada 

acontecemento, para que o recibamos na fe e polo amor deamos testemuño da esperanza 

ditosa do seu reino? (Prefacio III de Advento). Con esta conciencia, por tanto, a Igrexa 

recoñece que servindo á historia e á humanidade enteira está a servir, adorando e dando culto 

ao seu Señor, que quixo facerse El tamén Humanidade. 

Como Igrexa Compostelá do século XXI, neste hoxe que nos tocou vivir, unha vez máis 

debemos comprometernos neste exercicio de dobre fidelidade: por unha banda á humanidade 

de Xesús presente en cada home; e, doutra banda, á misión que El encargou á súa Igrexa de 

anunciar o Evanxeo, que é El mesmo, a toda criatura. Isto implica que identifiquemos “os 

gozos e as esperanzas, as tristezas e as angustias dos homes do noso tempo, sobre todo dos 

pobres e de cuantos sofren” porque estes “son á súa vez gozos e esperanzas, tristezas e 

angustias dos discípulos de Cristo” que somos nós (GS 1).  

A esta tarefa convídanos o noso Sínodo diocesano. É necesario que, primeiro de todo, 

recobremos a alegría de ser cristiáns e a responsabilidade de comunicar o evanxeo con alegría, 

tal e como nolos lembra o Papa Francisco no seu exhortación sobre a evanxelización (Evangelii 

Gaudium). En segundo lugar, debemos afastar de nós todo pesimismo que nos leve a sentir 

nostalxia por un tempo pasado, supostamente mellor, e afrontar o presente con pleno 

coñecemento da realidade e como un privilexio e unha nova oportunidade para transmitir a 

Boa Noticia. A nosa mirada de fe, de análise, de reflexión e de interpretación da nosa Igrexa 

compostelá, do mundo e da sociedade, como a de Deus, ha de ser benévola e chea de 

caridade. 

 

A perenne novidade do Evanxeo: meta da renovación sinodal 

Estanse a dar tantos cambios a nivel social e cultural nos últimos anos que, máis que de 

cambios na sociedade e na cultura, moitos prefiren falar dun “cambio de sociedade” e da súa 

correspondente cultura; ou dunha sociedade e unha culturas en continuo cambio; ou, mesmo, 

dun cambio de época. 



Á luz destas transformacións, o Sínodo convídanos a un movemento de renovación que mira a 

unha maior fidelidade á que é, sempre e en todo lugar, a novidade da Igrexa: o Evanxeo 

mesmo, que é Xesucristo. Esta novidade ha de ser captada nos novos contextos que xurdiron e 

continúan xurdindo. E o Sínodo, pola súa banda, úrxenos a unha renovación persoal e das 

nosas estruturas pastorais desde a novidade que é sempre Cristo para que sexan acordes cos 

novos tempos, así como á transmisión ao mundo da Boa Noticia, “misión esencial” da Igrexa, a 

súa “ledicia e vocación propia”, “a súa identidade máis profunda”, como nos lembra na 

Evangelii nuntiandi de Paulo VI (cf. EN 14). 

Móvenos para iso a seguridade, que só a fe pódenos dar, de que cada día amence para toda a 

humanidade a fermosa mañá do “primeiro día da semana” da Resurrección (cf. Mt 28, 1-7). Ou 

o que é o mesmo, Deus continúa ofrecendo a definitiva alianza cos homes e creando unha 

nova creación (Gn 1), facendo novas todas as cousas (cf. Ap 21, 5; Is 43, 19). Esta é, de feito, a 

novidade á que estamos chamados con este Sínodo, por medio da renovación da mentalidade 

persoal e das estruturas pastorais da nosa Diocese. 



 

Ficha 1. A cultura 

Non é fácil falar con propiedade da cultura, xa que hai moitas definicións, ás veces ata 

contraditorias. Para algúns, a cultura é o popular, aquilo que por tradición e arraigamento 

expresa o carácter dun pobo; para outros, a cultura é case todo o contrario: aquilo que 

distingue aos que teñen estudos dos que non os teñen. Como isto non é un traballo 

académico, falaremos de cultura nun sentido amplo, incluíndo a ciencia, a técnica e os medios 

de comunicación, pero tamén as tradicións, costumes e modos de vida. 

A Igrexa foi durante séculos creadora e portadora de cultura. As primeiras universidades 

xorden ao amparo de catedrais e mosteiros. A fe exprésase necesariamente en formas 

culturais, porque se vive nun lugar e un tempo determinados. En distintos lugares e en 

distintos tempos as maneiras de expresar a fe varían moito, e existe o risco de identificar a fe 

coas súas formas culturais concretas. O evanxeo, no anuncio da Igrexa, facilmente confundíase 

cos modelos culturais dos países de orixe dos misioneiros. Así mesmo, non poucas veces 

confundíase (e séguese confundindo) a Tradición da Igrexa -isto é, a transmisión da mensaxe 

de Xesús a través do testemuño dos apóstolos- coas tradicións que ao longo dos séculos 

fóronse adherindo, non sempre para ben, a esa mensaxe. Estas dúas confusións foron e 

seguen sendo fonte de conflitos. Por unha banda, hoxe existe unha maior sensibilidade cara á 

variedade cultural, non como un mal a combater, senón como unha riqueza da humanidade, e 

os intentos por unificar as súas expresións son considerados “etnocentrismo”, isto é, o 

prexuízo de que só as nosas formas de vida constitúen a única regra válida para a sociedade: 

desprézase aquilo que non se entende. Doutra banda, as filosofías modernas critican crenzas e 

estilos que antes se consideraban evidentes e naturais. Non é infrecuente que algunhas 

persoas consideren que o cristianismo é incompatible coa modernidade. 

Na actualidade, mesmo en países como o noso de tradición cristiá, a voz da Igrexa xa non 

ocupa un lugar hexemónico na sociedade. É verdade que aínda hai moitos que escoitan os 

ensinos e orientacións dos pastores da Igrexa como normativos. Outros acéptanos como unha 

opinión máis no debate público, sen darlles máis peso que a outras. Non poucos son as que as 

rexeitan por sistema. Outros, por último, nin sequera lles prestan atención. Ante esta 

variedade de posturas, o cristián pódese sentir tentado por dous extremos: acomodarse ás 

opinións de moda ou atrincheirarse nas súas propias tradicións rexeitando todo o moderno. 

É preferible, con todo, adoptar unha actitude dialogante co mundo que hoxe nos tocou vivir. O 

diálogo non obriga a renunciar ás propias conviccións, pero convida, ante todo, a saber 

escoitar ao outro, para non caricaturizar as súas posturas, e a apreciar as súas razóns. Hai 

moitas cousas positivas na sociedade moderna que debemos valorar adecuadamente.  Valorar 

o positivo non impide percibir tamén as sombras da nosa sociedade, e a Igrexa, nos seus 

membros e nos seus pastores, non pode renunciar a denuncialas, no espírito dos profetas. 

Pero incluso a denuncia esixe misericordia. Ás veces corremos o risco de criticar o que non 

entendemos. Ou de estar máis movidos polo apego ás nosas opinións que polo amor á 

verdade e á xustiza. 



Como sinalabamos máis arriba, hoxe a palabra da Igrexa perdeu peso social. E, así, mentres 

que para os cristiáns segue sendo un referente, outros pensan que se a sociedade ignora á 

Igrexa é, en gran medida, porque a propia Igrexa ignora as preocupacións reais da sociedade. É 

acusada de dogmatismo, de ser un obstáculo ao progreso, dun moralismo represor, de ser un 

poder económico ou político... 

Ante esta situación, a Igrexa non pode permanecer indiferente. Está claro que non pode 

cambiar a súa misión e a súa mensaxe só por cuestión de imaxe. Pero hai que analizar 

seriamente esas acusacións, para tentar descubrir o que poida haber de verdade nelas e 

corrixir o que vaia en contra do Evanxeo. Non poucas veces na historia as voces dos críticos 

contra a Igrexa puideron ser lidas como unha mensaxe profética que Deus dirixe ao seu Pobo 

para a súa conversión. Pero, ademais, tamén é necesario mellorar os modos de comunicar e 

transmitir que é a Igrexa, cales son os seus fins e cales as súas ferramentas. 

A Igrexa non pode vivir de costas aos medios de comunicación social (prensa, radio, 

televisión...) e ás novas tecnoloxías, coas súas redes sociais. A presenza da Igrexa nos medios é 

unha cuestión delicada, porque se corre o risco de caer en dous extremos: ou uns contidos 

excesivamente clericais, ou unha visión demasiado xeralista que, ao final, só estaría a ocupar 

uns espazos que tamén poderían cubrir os medios non confesionais. A presenza da Igrexa nos 

medios ten como finalidade “saberse inserir no diálogo cos homes e as mulleres de hoxe, para 

comprender as súas expectativas, as súas dúbidas, as súas esperanzas”, co reto de “levar ao 

encontro de Cristo”.1 

 

 

Para orientar a reflexión 

-A actitude do cristián ante os cambios culturais: medo, esperanza, cautela? 

-A imaxe que a Igrexa ten entre a xente que coñecemos. 

-Como podería mellorarse esa imaxe para que resplandeza mellor a verdade de Cristo na súa 

comunidade? 

-A Igrexa e os medios de comunicación. Como usar as novas tecnoloxías ao servizo do evanxeo. 

- Coñeces as plataformas dixitais que posuímos na nosa Diocese? Axúdanche? Que outras 

plataformas coñeces e empregas? Como melloralas para que sexan máis efectivas? 

-Que imaxe de Igrexa quereriamos ofrecer? Podemos mellorala? Como facelo a través dos 

medios de comunicación social? 

 

 

                                                           
1
Papa Francisco, Mensaxe á asemblea plenaria do Consello Pontificio para as Comunicacións Sociais, 21 

de setembro de 2013. 



 

Ficha 2. Progreso e crise 

O desenvolvemento social que Europa e España acadaron tras os últimos períodos de guerras 

manifestouse en índices como a proliferación de dereitos individuais e sociais, a crecente 

igualdade entre homes e mulleres, o crecemento económico e tecnolóxico, a universalización 

da educación e a sanidade, as prestacións sociais e as xubilacións, etc. 

Un dos maiores motores deste progreso é o desenvolvemento científico e industrial, debido en 

gran medida á universalización da educación. O científico xa non é un individuo que realiza 

observacións e experimentos nun pequeno laboratorio, senón que forma parte de equipos, 

mesmo internacionais, que colaboran nas análises e descubrimentos. O progreso da ciencia e 

da técnica cambiou a nosa forma de entender o mundo: novas ideoloxías, valores, estilos de 

vida, actitudes e formas de comportarse... que se mesturan e, en non poucas ocasións, 

contradín aquelas consideradas tradicionais. 

O cristián nunca ha de temer a verdade; por iso, o progreso científico, que nos permite 

coñecer mellor a realidade creada por Deus, sempre ha de ser acollido cos brazos abertos. Os 

conflitos que se deron (e poida que se dean aínda) entre ciencia e fe son resultado moitas 

veces dunha mala interpretación da fe e das súas fontes, como cando se lía a Biblia coma se 

fose unha enciclopedia. Polo que respecta aos adiantos técnicos, é indubidable que permiten 

unha vida máis fácil. Pensemos, por exemplo, na medicina, nas tarefas domésticas, no 

transporte ou no mundo das comunicacións. 

Con todo, o mesmo progreso científico e técnico presenta unha ambigüidade cando entramos 

no campo da ética. É lícito calquera medio para adquirir coñecemento, aínda que sexa para 

beneficio da humanidade? Pódese manipular un ser humano para aprender? Se algo é 

tecnicamente posible xa é por iso mesmo tamén lexítimo? Os mecanismos detrás da produción 

de enerxía nuclear son os mesmos que actúan na bomba atómica. O desenvolvemento da 

neuroloxía pode que un día nos leve a derrotar ao alzhéimer, pero tamén pode que nos 

permita manipular os recordos e as vontades das persoas. 

A industrialización nos medios de produción tamén transformou a estrutura da sociedade. Nun 

proceso que non é novo, pero se acelerou vertixinosamente nas últimas décadas, notamos 

como os núcleos rurais van perdendo poboación, á vez que se masifican as cidades e as súas 

periferias, cos correspondentes sentimentos de desarraigamento, perda de identidade 

comunitaria e das raíces relixiosas. 

Este proceso é favorecido polo modelo de “sociedade de consumo”, baseado na lei da oferta e 

a demanda. Pero se o consumo pode impulsar a investigación e o desenvolvemento, tamén 

trae consigo os perigos do materialismo, o individualismo e o pragmatismo (só conta o que é 

útil). A revolución industrial deixou as súas vítimas entre as clases obreiras sobreexplotadas, e 

aínda que desde aqueles días moito mellorou na lexislación laboral, aínda dista de terse 

chegado a unhas relacións de perfecta xustiza. Os actuais acontecementos, que afectan e 

preocupan a todos, poñen en evidencia a fraxilidade, os perigos e as contradicións dun 

progreso sen máis. Todo parece indicar que o desenvolvemento e o progreso non poden 



basearse unicamente en criterios científicos e técnicos postos ao servizo de determinados 

modelos económicos. É necesario fundamentalo na solidez de valores como a xustiza, a 

verdade, o compromiso, a solidariedade, a sostibilidade? 

“Non parece que a palabra crise *...+ describa só unha situación económica, senón tamén a de 

todo un mundo de motivacións e compromisos, coma se o compás das nosas conciencias se 

houbese desnortado. [...] Cando se consolida un proxecto social baseado no enriquecemento 

rápido e no inmediatismo, desaparecen os valores comunitarios; mentres, os compromisos 

que poden humanizar esta sociedade reléganse á iniciativa duns poucos ou aos ámbitos 

marxinais das opcións persoais. [...] Non deberiamos ser cómplices no público do que non 

quixésemos para nós no privado. [...] O auténtico ben que un desexa para os seus, é tamén a 

mesma xustiza que debemos construír entre todos” (Xulián Barrio, Carta Pastoral para o 

Sínodo, n. 12). 

Non podemos deixar pasar unha cuestión que hoxe é particularmente actual. A nosa terra 

durante xeracións viu partir a moitas persoas que, aburadas pola necesidade, víronse 

obrigadas a abandonar o seu fogar e a súa familia. Os emigrantes tiveron que experimentar 

nas súas carnes o conflito de culturas distintas á súa, aínda que xeralmente vinculadas por un 

pasado cristián común. Nos nosos tempos, coa globalización das comunicacións e co 

investimento do fenómeno migratorio -pois, aínda que segue habendo emigración desde 

Galicia, é máis rechamante o fenómeno dos inmigrantes que veñen doutros países-, 

atopámonos ante persoas que pertencen a un mundo moi distinto do noso, ata na súa orixe 

relixiosa. Onde algúns ven enriquecemento cultural, outros temen unha silenciosa invasión 

que rematará por destruír o benestar e os dereitos que á civilización occidental lle levou 

séculos acadar. 

O tema tamén preocupa desde o ámbito económico. Moitos temen que o fluxo masivo de 

inmigrantes poida agravar a crise do mercado laboral, e avogan por un control máis selectivo 

nas fronteiras. Outros consideran que o drama das persoas que por razóns económicas ou 

políticas se ven na necesidade de abandonar os seus países debe impoñerse sobre calquera 

outra consideración, xa que as persoas son máis importantes que os sistemas económicos e 

unha vida vale máis que calquera fronteira. Mentres tanto, Europa asiste arrepiada, pero 

aparentemente inactiva, ás continuas traxedias de aqueles que, por mar ou por terra, morren 

intentando buscar unha vida máis segura. 

 

Para orientar a reflexión 

-Como cristián, experimento algunha contradición entre as miñas conviccións racionais ou 

científicas e a miña fe? 

-Que aspectos positivos e negativos poden darse no progreso científico e técnico para a fe? 

-Como afecta o despoboamento rural e a masificación urbana aos modos de vivir a relixión? 

-Os retos da inmigración e a resposta do cristián e das institucións eclesiais. 



 

Ficha 3. Cuestións de ética social 

O obxectivo da economía é a produción e o benestar (insistindo máis nunha cousa ou na outra, 

segundo os distintos modelos económicos), sen ter sempre moi claros os límites entre o 

posible e o ético. A actual crise económica mostra con maior evidencia a fraxilidade destes 

modelos e trouxo consigo unha serie de problemas e retos para as sociedades 

contemporáneas: o aumento de parados, especialmente, aínda que non só, entre os mozos; o 

problema da vivenda; o crecemento das desigualdades sociais, agravado pola aldraxe que 

supoñen os casos de corrupción política; os recortes en axudas e prestacións sociais; a fuga de 

persoas en busca dun futuro noutros países, revivindo a vella pantasma da emigración. 

Respírase un ambiente de incerteza e non poucas veces de malestar. 

Estes problemas non son novos. As desigualdades, a pobreza e a explotación son antigas case 

como a humanidade. Pero a raíz sobre todo da revolución industrial, xurdiron novas filosofías 

que subliñaban a maldade estrutural subxacente a eses males. A Igrexa tamén tomou 

conciencia da situación, xurdindo así o que coñecemos como Doutrina Social da Igrexa (DSI). 

Esta doutrina foi desenvolvéndose co tempo, mostrando cada vez unha maior perspicacia nos 

diagnósticos e establecendo con maior precisión os principios que deben regular as relacións 

económicas e laborais entre os seres humanos e as colectividades. 

Non é competencia da DSI deseñar nos seus aspectos técnicos os modelos económicos polos 

que se deben rexer as sociedades, pero si recordar os principios irrenunciables que deben 

inspiralos. Para un cristián debe quedar sempre claro que as persoas son fins e as cousas 

medios. Cando convertemos os medios en fins, terminamos por instrumentalizar as persoas. 

Mesmo no tema da propiedade, a DSI recoñece o dereito á propiedade, pero sempre 

subordinado ao destino universal dos bens: “Deus destinou a terra e canto ela contén para uso 

de todos os homes e pobos. En consecuencia, os bens creados deben chegar a todos en forma 

equitativa, baixo o auspicio da xustiza e en compañía da caridade. Sexan as que sexan as 

formas da propiedade, adaptadas ás institucións lexítimas dos pobos segundo as circunstancias 

diversas e variables, xamais debe perderse de vista este destino universal dos bens” (Gaudium 

et Spes 69). 

A ninguén se lle ocultan os problemas, teóricos e prácticos, que existen para actualizar este 

destino universal dos bens. Seica non son libre para gozar do froito do meu traballo, senón que 

teño que compartilo con quen non fixo nada? Con respecto a isto, hai que distinguir entre 

quen non traballa porque non pode, quen non o fai porque non sabe e quen folga porque 

quere. Non é que este último perda o dereito á vida, pero o certo é que non pode esixir o 

mesmo que quen se ve privado involuntariamente da súa participación no sistema de 

produción. Xa que non todos teñen as mesmas capacidades, físicas, psíquicas ou sociais, o 

sistema social debe procurar que sexa verdadeiro na práctica o principio teórico de igualdade 

de oportunidades. Que ninguén se vexa privado dos medios necesarios para unha vida digna, 

para si e para os seus. Hoxe en día, podemos asegurar sen esaxerar que o traballo non é só un 

medio para adquirir os bens, senón que é el mesmo un ben; e, polo tanto, o principio do 

destino universal dos bens aplícase tamén ao tema do traballo. 



Entendemos por traballo ”aquela actividade persoal e libre na cal o ser humano emprega, de 

xeito parcial ou totalmente sostida, as súas forzas físicas e/ou mentais cara á obtención dalgún 

ben material ou espiritual distinto do pracer derivado directamente do seu execución”2 . En 

sentido obxectivo, o traballo consiste en devandita actividade en canto transformadora da 

realidade. En sentido subxectivo, non se debe esquecer que o suxeito do traballo é o home. 

Desde a perspectiva cristiá, o primado teno o lado subxectivo: “O fundamento para determinar 

o valor do traballo humano non é en primeiro lugar o tipo de traballo que se realiza, senón o 

feito de que quen o executa é unha persoa. As fontes da dignidade do traballo deben buscarse 

principalmente non na súa dimensión obxectiva, senón na súa dimensión subxectiva” (Xoán 

Paulo II, Laborem  exercens 6). 

Son moitas as dificultades que suscita o terreo laboral. O traballador ten dereito a ser 

xustamente remunerado pola súa actividade. Non se lle deben esixir actividades que danen á 

súa dignidade como persoa. Non se pode especular co mercado laboral para obrigarlle a 

aceptar condicións abusivas. A seguridade psicolóxica e social da persoa esixe estabilidade no 

posto de traballo, sen estar constantemente ameazado pola precariedade. Pola súa banda, a 

sociedade tamén ten dereito a un traballo ben feito. 

Sendo o dereito ao traballo algo tan fundamental, a sociedade organizada (isto é, o Estado) ten 

a obriga de fomentar o emprego. Unha das misións do Estado (en canto “empresario 

indirecto”) é, precisamente, a de “atopar un emprego adecuado para todos os suxeitos 

capaces de el” (Laborem exercens 18). A Igrexa non posúe unha fórmula máxica para a 

creación de emprego, pero ten a misión de recordar permanentemente os principios que 

sitúan a persoa, cos seus dereitos e necesidades, por encima doutras consideracións de 

mercado. 

Ademais da súa acción como individuo, o cristián debe contribuír ao ben común e a mellorar a 

sociedade por medio das ferramentas de que esta dispón, mesmo mediante a participación 

directa en asociacións veciñais, sindicatos ou partidos políticos. “O dinamismo enteiro da vida 

cristiá ten unha dimensión social e política e, de modo determinante, a caridade, en que se 

resume a vida crente, non logrará a súa plenitude se non se converte en ‘caridade social e 

política’; isto é, nun compromiso operante que intenta alcanzar un mundo máis xusto e 

fraterno no que sexan atendidas, sobre todo, as indixencias dos desamparados de sempre” 

(Antonio Palenzuela, Presentación do documento da Conferencia Episcopal Española, Católicos 

y vida pública, 1986). Malia o seu desprestixio na opinión pública, a política é unha tarefa 

nobre que, exercida con honradez, dedicación e responsabilidade, contribúe ao ben común e á 

promoción dos máis débiles. 

A Igrexa non favorece opcións políticas concretas, pero recorda que non se pode renunciar aos 

principios da moral cristiá nin se pode abdicar da propia conciencia, supeditándoa a criterios 

partidistas. Non se pode erixir un muro entre a vida espiritual e a vida secular, xa que, para o 

crente, toda a vida (persoal, familiar, laboral e política) constitúe “unha ocasión providencial 

para un continuo exercicio da fe, da esperanza e da caridade” (Xoán Paulo II, Christifideles laici 

59). 

                                                           
2
Alfonso A. Cuadrón et al., Doctrina Social de la Iglesia. Manual abreviado, BAC 1996, 217. 



 

Para orientar a reflexión 

-Que  papel pode representar a Igrexa, na actuación dos fieis e na voz dos seus pastores, na 

presente crise económica? 

- Que imaxe dá a Igrexa ante a sociedade con respecto ás cuestións económicas? Como se 

podería mellorar? 

-Que iniciativas podemos asumir, coma cristiáns, para garantir a primacía da persoa no mundo 

do traballo? 

-A Igrexa ante o reto do paro: que iniciativas estanse a realizar ou se poden realizar para paliar 

este problema? 

-Como vemos o panorama político actual? Poden aportar algo os cristiáns? Como vemos as 

relacións entre Igrexa e mundo político? 



 

4. Algunhas cuestións de bioética 

Un dos puntos nos que máis claro aparece o conflito entre a doutrina da Igrexa e algúns 

sectores sociais é nas cuestións éticas. Pese a que as estatísticas recollen que aínda unha 

maioría (cada vez menor) da poboación da nosa terra se considera cristiá, e mesmo católica, o 

certo é que hai tempo que a Igrexa xa non é vista por moitos como mestra de moral. Os 

valores aos que a nosa sociedade da prioridade non coinciden moitas veces cos que 

tradicionalmente foron defendidos na Igrexa. Fronte ao concepto de tradición como garantía 

de estabilidade social, prima a idea do novo e alternativo como desenvolvemento da 

creatividade. E fronte á concepción da moral como a aplicación duns principios extraídos da 

razón natural e explicados pola autoridade relixiosa, deféndese hoxe unha ética de consenso, 

baseada no establecemento de regras básicas de convivencia, a partir dalgúns dereitos 

considerados fundamentais, aínda que diversamente interpretados segundo a mentalidade de 

cada un. Esta situación é tamén causa de desconcerto dentro da Igrexa. Algúns católicos 

opinan que a Igrexa debe manter os seus principios como algo permanentemente válido fronte 

ás modas cambiantes da sociedade. Outros, pola contra, cren oportuno que se revisen certos 

conceptos e criterios morais que poderían depender máis dun ambiente cultural do pasado 

que dos principios do Evanxeo. 

A doutrina moral presente nos documentos oficiais eclesiásticos, polo xeral, é herdeira dunha 

ética baseada en fins: a natureza tende a uns fins; a natureza é boa, porque foi creada por 

Deus; en conclusión, o que se aparta dos fins da natureza é malo. Se a cópula sexual ten como 

fin último a procreación, todo acto sexual no que se impida alcanzar ese fin é pecado. Hoxe en 

día, moita xente non entende esta forma de razoar. Mesmo entre os católicos produciuse o 

que algúns chamaron un cisma silencioso: malia os pronunciamentos papais respecto dos 

medios anticonceptivos, moitos matrimonios cristiáns seguíronos utilizando, ás veces ata con 

permiso do confesor. 

Cuestión ben distinta -e pola claridade nos debates conviría non confundilas- é a do aborto. Os 

partidarios da liberalización do aborto reivindican o dereito da muller fronte ao dun embrión 

cuxa condición de persoa non pode ser definida con claridade. Os contrarios ao aborto 

defenden como dereito primixenio e inalienable o da vida desde o momento mesmo da 

concepción, xa que, de renunciar a este momento como o que define a orixe do individuo, só a 

arbitrariedade pode decidir quen ten dereito á vida e quen non. O que está en xogo é 

establecer quen pode considerarse verdadeiramente humano e a valoración da persoa; sobre 

todo, en que momento do proceso de formación do embrión e do feto podemos falar dun ser 

humano. A postura oficial dos documentos eclesiais, referendada polo parecer de multitude de 

médicos e biólogos, é que empeza a haber vida humana individual (distinguible, xa que logo, 

da dos proxenitores) no momento mesmo da concepción. 

Pero o problema non se limita a unha cuestión de tempos, senón que se estende á calidade: 

que tipo de vida humana merece ser vivido para ser considerado plenamente persoa? No 

fondo a idea de que non todas as vidas humanas valen o mesmo está presente mesmo nas leis 

de países considerados civilizados. Alí onde están vixentes lexislacións “de supostos” para 

autorizar a práctica do aborto, non raras veces un dos supostos nos cales estaría permitido 



sería cando o feto presenta malformacións ou taras, físicas ou psíquicas, o que suscita unha 

cuestión candente: se é lícito eliminar un feto que presente deficiencias, pero non o é cando 

está san, non haberá que aplicar a mesma discriminación cos seres xa nados? 

Outro punto de bioética que está en discusión é o do final da vida. A aspiración da maioría das 

persoas é chegar a unha ancianidade feliz e tranquila, e, xa que non podemos ser inmortais, 

deixar que a vida se vaia extinguindo pacificamente. Por desgraza, moitas persoas chegan a 

situacións nas que isto non se cumpre: enfermidades incurables (mesmo en idade nova), 

demencias que poñen en perigo a propia seguridade e a dos demais (ou, polo menos, o seu 

benestar), situacións de dependencia extrema, dores físicas ou psíquicos que se volven 

insoportables...  Non sería permisible, e ata conveniente, realizar intervencións terapéuticas 

que evitasen todo ese sufrimento aínda que sexa provocando a morte? Sobre todo cando quen 

o solicita é o propio suxeito que sofre, pois parecería que só el debería dar a opinión definitiva 

no que respecta á súa propia vida. O debate sobre a eutanasia reaparece nos medios de 

comunicación sobre todo cando sae á luz algún caso particularmente doloroso. A Igrexa non se 

opón á aplicación de coidados paliativos, aínda que poidan provocar como resultado non 

desexado unha aceleración na extinción da vida. Pero cando se fala de eutanasia normalmente 

enténdese como a provocación directa da morte como remedio para ese sufrimento. A este 

respecto, a Igrexa sostén que toda vida é sagrada. 

A defensa da vida é tamén unha defensa da calidade de vida. Iso non significa, como entenden 

algúns, que hai vidas que non merecen ser vividas, senón que debe procurarse sempre a 

atención ás persoas, sobre toda as que se atopan en condicións de maior fraxilidade. A 

proximidade aos enfermos, sobre todo crónicos e terminais, debe facerlles sentir que a persoa 

non se valora pola súa utilidade, senón por portar nela a imaxe de Deus. 

 

Para orientar a reflexión 

-Percibimos, en xeral, os cristiáns as razóns empregadas polos pastores no debate bioético? Hai 

problemas de comunicación? 

-Como cristiáns, percibimos que o maxisterio da Igrexa sobre cuestións éticas inflúe nas nosas 

decisións? 

-Cales cres que son os valores que a Igrexa debe seguir defendendo malia a oposición da 

cultura dominante? 

-Como acompañar ás mulleres embarazadas en situacións difíciles e que están considerando 

abortar? 

-Como podemos contribuír os cristiáns e a Igrexa nas súas institucións a mellorar as condicións 

de vida dos enfermos crónicos e terminais? 



 

Ficha 5. A familia3 

A familia é unha das estruturas máis importantes da sociedade, ata o punto de que é 

considerada a “célula básica da sociedade” e é unha das institucións máis valoradas da 

sociedade española. Pero é tamén, doutra banda, unha das estruturas que máis cambios sufriu 

nas últimas décadas. Polo menos na nosa tradición cultural, o matrimonio tiña como funcións 

primordiais protexer a subsistencia e a seguridade do home e da muller, nunha sociedade 

onde os roles sociais estaban claramente definidos polo sexo, e garantir a permanencia da 

sociedade mediante a procreación e a educación da prole. Hoxe en día, en que os roles sociais 

xa non se definen (polo menos, non tanto como antes) polo sexo e en que ter fillos xa non ten 

a importancia social e persoal que tivo noutros tempos, parece que o único que xustifica aínda 

o matrimonio é dar unha certa estabilidade a unha convivencia baseada na afinidade sexual e 

afectiva. Fronte á idea de familia concibida como unión estable entre dous cónxuxes, varón e 

muller, cunha prole común, suscítanse como alternativas outros modelos de convivencia. Isto 

supón un reto mesmo ao significado mesmo de matrimonio, unha de cuxas propiedades que 

se consideraban esenciais -a diferenza de sexos entre os cónxuxes- considérase superada en 

moitos ordenamentos legais, incluído o noso. Actualmente estas novas formas de unión gozan 

da mesma consideración e valoración social que a unión matrimonial cristiá, que é considerada 

a forma “tradicional”. Aínda que hoxe día o matrimonio cristián segue sendo demandado (cada 

vez menos), mesmo entre aqueles que se consideran católicos non practicantes ou non 

crentes, as motivacións para iso moitas veces teñen pouco que ver co sentido cristián do 

sacramento. Proliferan tamén outros modelos de unión que non pretenden ver recoñecida 

oficialmente a súa estabilidade. O compromiso para sempre vese como unha convención 

social, unha coerción contraria ao principio de liberdade e benestar. 

Simultaneamente, no ámbito do matrimonio e da familia, prodúcese toda unha serie de 

situacións e problemáticas -dentro e fóra da parella e a familia- que, de modos diversos, están 

ameazando seriamente a institución matrimonial e familiar. Aínda que as separacións e os 

divorcios non son un fenómeno moderno, si que é rechamante o seu aumento, mesmo entre 

matrimonios dunha certa idade. Ademais do problema social que poida supoñer, sobre todo 

para os fillos, hai un desafío pastoral para a Igrexa, xa que non poucos destes divorciados son e 

considéranse cristiáns católicos, e atópanse co dilema de aterse á normativa da Igrexa, que 

considera indisoluble o matrimonio, e non recoñece as segundas nupcias cando aínda vive o 

cónxuxe precedente, fronte ao desexo de refacer a propia vida ata no plano sexual e afectivo, 

cunha nova parella estable. 

Podemos enunciar outros problemas que se dan na familia hoxe: a conciliación da vida 

conxugal e laboral coa familia e a educación dos fillos; a situación inversa que, actualmente, 

produce a falta de traballo, afectando a un ou aos dous cónxuxes; a dificultade de transmitir 

certos valores a uns fillos que están permanentemente expostos a cine, televisión, videoxogos 

ou internet; o problema do acceso á vivenda, etc. 

Finalmente, en relación á fe, poucas familias cristiás parecen ter conciencia de ser “Igrexa 

doméstica” e, xa que logo, responsables primeiros do anuncio, a comunicación, a educación, a 
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 Convén que se trate esta ficha despois que remate o Sínodo dos Bispos sobre a familia. 



celebración e a vivencia da fe cos seus fillos. De feito, en non poucas ocasións, para as familias 

cristiás a fe non só non é un elemento relevante para vida da parella e a familia, senón que 

tampouco o é para a súa vida laboral ou social, quedando simplemente reducida ao ámbito da 

parroquia, a catequese sacramental e do domingo. 

 

 

Para orientar a reflexión 

 

- Como se deberían afrontar os desafíos pastorais que xorden cando bautizados, non 

practicantes ou non crentes, piden a celebración do matrimonio? Como actuar pastoralmente 

cos cristiáns católicos que deciden casarse só civilmente ou unirse sen ningún tipo de vínculo 

matrimonial? 

- Como pode axudar a Igrexa aos matrimonios en crise? Como pode manifestar proximidade 

pastoral ás persoas que se atopan en situación irregular pero que desexan seguir sendo 

cristiáns activos, mesmo na participación dos sacramentos? 

- Como cres que afecta ás familias o paro ou a dificultade do acceso á vivenda? Como afrontar 

estas novas problemáticas sociais que afectan ás familias? 

- Como podemos mellorar a pastoral da Igrexa orientada aos mozos? 

- Como axudar a que as familias cristiás descubran a súa vocación de ser Igrexa doméstica e o 

seu papel de ser os máximos responsables da transmisión e educación da fe dos fillos? Como 

axudar ás familias nesta responsabilidade desde as parroquias e, máis concretamente, desde a 

catequese e outros organismos pastorais da Diocese? 

- Cal debe ser nosa actitude cristiá ante as chamadas novas formas matrimoniais e de 

convivencia? Que podería facerse a nivel institucional para afrontar este novo reto pastoral das 

novas unións? Como comportarse pastoralmente, no caso de unións de persoas do mesmo sexo 

que adopten, en vista da transmisión da fe? 


