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Jesus salva os pecadores 
e convida a vencer
 o pecado social

Toda forma de injustiça, violência, transgressão dos direitos funda-
mentais da pessoa ou discriminação é uma mentira, contraria a ver-
dade da nossa fé e da nossa humanidade e não condiz com a nossa con-
dição de homens e mulheres salvos por Jesus Cristo. É urgente promo-
ver um grande trabalho educativo de consciência, que forme todos no 
bem, especialmente as novas gerações, abrindo-os ao horizonte do 
humanismo integral e solidário. 

Todos nós somos chamados a evitar o pecado pessoal e, naturalmen-
te, o pecado social, lutando contra o pecado estrutural. As estruturas 
do pecado, presentes nas relações sociais, entre pessoas e povos, 
podem e devem ser transformadas em estruturas de solidariedade, o 
que requer a criação ou modificação de leis, regras de mercado e um 
ato ético adequado de políticos e cidadãos. A solidariedade é um prin-
cípio social necessário para a organização correta das instituições 
que podem superar as estruturas do pecado.

Pe. Marcelo Cervi

A doutrina Social da Igreja propõe 
aos católicos e aos homens e mulhe-
res de boa vontade dois princípios 
básicos para vencer o pecado social 
e estrutural: a solidariedade e sub-
sidiariedade. O princípio da solida-
riedade deve ser acompanhado pelo 
da subsidiariedade, possibilitando o 
espírito de iniciativa. Por isso a Igre-
ja vê de bons olhos e apoia muito as 
Cooperativas, as Obras Sociais que 

fogem do assistencialismo, os Projetos e Pastorais que promovem 
desenvolvimento, dignidade, lugar e reinserção na sociedade.

5. Criar estruturas de solidariedade



a. Numa determinada firma, um grupo de funcionários decide roubar 
mercadorias;

J
esus, o Filho amado do Pai, encarnou-se para nos salvar. Durante 
a sua vida, buscou os pecadores, a fim de redimi-los e mostrar-
lhes o caminho da Vida Plena através do Evangelho. Ele sabe que 

não apenas as pessoas, mas também a sociedade como um todo corre 
o risco de perder-se se não vive na verdade, na justiça e na solidarie-
dade, compactuando com o chamado «pecado social» que cria estru-
turas comunitárias de pecado.

1. O pecado pessoal na origem do pecado social
O pecado é uma grave falta de amor para com Deus e para com o pró-
ximo. Quando o ser humano faz de si mesmo o centro da própria vida, 
buscando poder, prazer e riqueza, acaba pisando nos que estão ao 
seu lado para conseguir seus objetivos. É capaz de tratar os outros 
seres humanos como objetos, explorar sem dó a natureza, viver sem 
o mínimo de respeito pelo ambiente que o cer-
ca. Mas o pecado pessoal também tem uma 
dimensão social quando influencia negativa-
mente o comportamento outros. Por exemplo, 
quando alguém ordena, aconselha, elogia ou 
aprova algo errado… quando não mostra o erro 
ou não impede que coisas erradas aconteçam 
tendo condições de fazê-lo… quando acober-
ta, protege e passa a mão na cabeça dos que 
praticam o mal… Com essas ações ou omissões, 
ajuda a construir o «pecado social».

2. O Pecado social
São situações e comportamentos coletivos, 
inclusive de grupos, cidades, nações inteiras 
ou blocos de nações, que são fruto, acumulação e concentração dos 
muitos pecados pessoais.  Alguns exemplos claros:

b. Numa Prefeitura, cria-se um esquema de licitações baseado em 
corrupção;
c. Numa cidade, a maioria discrimina os migrantes ou os andarilhos;
d. Num certo país, se aceita e se aprova veladamente a corrupção 
generalizada

Assim, o pecado torna os 
homens cúmplices uns dos 
outros, faz reinar entre eles a 
concupiscência, a violência e a 
injustiça. Os pecados provo-
cam situações sociais e insti-
tuições contrárias à Bondade 
divina; as «estruturas de peca-
do» são expressão e efeito dos 
pecados pessoais e induzem as 
suas vítimas a que, por sua 
vez, cometam o mal. Constitu-
em, em sentido analógico, um 
«pecado social». Catecismo 
da Igreja Católica, n. 1869

4. Vencer o pecado, 

Os pecados sociais geram as chamadas «estruturas de pecado» cuja 
maior expressão é aquela miséria na qual vivem milhões de pessoas 
por causa da corrupção dos governantes, da discriminação, da falta de 
partilha e do acúmulo indiscriminado de bens. Tais situações são um 
verdadeiro pecado por serem contrárias ao projeto de Deus e do Seu 
Reino. Essas situações não têm uma solução imediata. Os sistemas 
sociais, econômicos e políticos criam múltiplas estruturas de pecado 
com uma tremenda força de atração do mal, que leva a considerar 
como «normais» e «inevitáveis» muitas atitudes e situações de peca-
do de tal maneira que o mal aumenta e produz efeitos devastadores, 
retardando ou dificultando o desenvolvimento econômico e político 
dos povos menos favorecidos.

3. As estruturas de pecado

O anúncio da vitória de Cristo sobre o mal, o pecado e a morte, nos dá 
a certeza de que mesmo as estruturas mais consolidadas pelo mal 
podem ser derrotadas e substituídas por estruturas do bem. São Paulo 
nos diz: Não se deixem vencer pelo mal; pelo contrário, vençam o mal 
com o bem (cf. Rm 12,21).

agindo de acordo com a Doutrina Social da Igreja


