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A mulher segundo a 
doutrina Social da Igreja

«O renascimento da humanidade começou pela mulher. 
As mulheres são fontes de vida; e, no entanto, são 

continuamente ofendidas, espancadas, violentadas, induzidas 
a prostituir-se e a suprimir a vida que trazem no seio. Toda a 
violência infligida à mulher é profanação de Deus, nascido de 

uma mulher. A salvação chegou à humanidade, a partir do 
corpo de uma mulher: pelo modo como tratamos o corpo da 
mulher, vê-se o nosso nível de humanidade. Quantas vezes o 
corpo da mulher acaba sacrificado nos altares profanos da 

publicidade, do lucro, da pornografia, explorado como se usa 
uma superfície qualquer. Há que libertá-lo do consumismo, 

deve ser respeitado e honrado; é a carne mais nobre do 
mundo: concebeu e deu à luz o Amor que nos salvou! Ainda 

hoje a maternidade é humilhada, porque o único crescimento 
que interessa é o económico. Há mães que, na busca 

desesperada de dar um futuro melhor ao fruto do seu seio, se 
arriscam a viagens impraticáveis e acabam julgadas como 

número excedente por pessoas que têm a barriga cheia, mas 
de coisas, e o coração vazio de amor […] É próprio da mulher 
tomar a peito a vida. A mulher mostra que o sentido da vida 
não é produzir coisas em continuação, mas tomar a peito as 

coisas que existem. Só vê bem quem olha com o coração, 
porque sabe “ver dentro”: a pessoa independentemente dos 

seus erros, o irmão independentemente das suas fragilidades, 
a esperança nas dificuldades, Deus em tudo»

Pe. Marcelo Adriano Cervi

4. A dignidade da mulher 
A bela homilia do Papa Francisco no dia 1º de janeiro de 2020 na 
Basílica de São Pedro ofereceu à Igreja e ao mundo uma tomada 
de posição serena e vigorosa da dignidade da mulher conforme o 
ensinamento da Doutrina Social da Igreja:



- aos membros da família, o dever de 
colaborar para que a mulher seja 
capaz de ser mãe de família/dona de 
casa e profissional ao mesmo tempo. 

1. A mulher na família

2. A mulher na sociedade
Na sua «Carta às Mulheres» (n.2), São João Paulo II nos ensina 
que a mulher «empenhada em todos os âmbitos da vida social, 
econômica, cultural, arti�stica e poli�tica contribui para uma 

O Concílio Vaticano II ensina que «Sem descuidar da promoção 
social da mulher, é necessário salvaguardar a sua presença e a 
sua solicitude dentro do lar doméstico» 
(cf. Gaudium et Spes, 52). A Igreja, 
assim, ao mesmo tempo que apoia a 
inserção da mulher no mundo do tra-
balho e luta contra a sua discrimina-
ção, é uma voz profética que recor-
da:
- aos patrões, que levem em conta a 
condição de mulher de suas empre-
gadas, conscientes que nada nem 
ninguém pode substituir o papel da 
mulher dentro da família;

O mês de Maio na tradição católica traz à lembrança e à devo-
ção dos fiéis a pessoa de Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor, 
Jesus Cristo. Ocasião boa para refletir e aprender sobre a digni-
dade da mulher segundo a Doutrina Social da Igreja.

A Igreja sabe que muitas mulheres, 
apesar de carregar a família nas cos-
tas e ainda ter que trabalhar fora, nem 
sempre contam seja com a compreensão 
dos patrões e chefes no serviço e nem sempre gozam do apoio, 
da ajuda e da divisão de tarefas. Algumas chegam do trabalho e 
ainda tem que dar conta dos filhos e da casa sozinhas e isso con-
trasta com a visão que a Igreja tem do lar.

O Conci�lio Vaticano II exor-
tou a Igreja sobre a presen-
ça da mulher na evangeliza-
ção: «... E como hoje a 
mulher tem cada vez mais 
parte ativa em toda a vida 

social, e� da maior importância 
que ela tenha uma participaça�o mais ampla tambe�m, nos vários 
campos do apostolado da Igreja» (cf. Apostolicam Actuasitatem 
3,9). ja: A partir disso, é sempre atual o debate para uma melhor 
inserça�o da mulher na missão e nas tomadas de decisão da Igre-
ja, participando dos diversos conselhos e organismos de coorde-
nação, como ensina São João Paulo II «As mulheres participam na 
vida da Igreja sem discriminaça�o alguma e tambe�m nas consul-
tas e na elaboraça�o de deciso�es» (cf. Christifideles laici, n.° 
51).

cultura capaz de conjugar raza�o e sentimento, para uma con-
cepça�o da vida sempre aberta ao sentido do “miste�rio”, a� edifi-
caça�o de estruturas econômicas e poli�ticas mais ricas de huma-
nidade...». 

3. A mulher na Igreja
 

Com isso, a Igreja reconhece e valoriza a presença da mulher na 
vida poli�tica e social porque, com a visão feminina da realidade, 
a sociedade encontra uma dimensa�o mais alargada, sensível, 
menos técnica e focada na produção e mais atenta aos detalhes 

da vida humana. É importante 
que tenhamos mulheres atu-
ando em posição de chefia e 
coordenação, eleitas como 
vereadoras, prefeitas ou em 
outros cargos políticos etc. 
A Igreja se opõe a qualquer 
discriminação e oposição 
nesse sentido.


