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CARTA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI 

DO SANTO PADRE FRANCISCO 

SOBRE A FRATERNIDADE E A AMIZADE SOCIAL 

 

1. «FRATELLI TUTTI»:[1] escrevia São Francisco de Assis, dirigindo-se a seus irmãos e 

irmãs para lhes propor uma forma de vida com sabor a Evangelho, uma fraternidade 

aberta, que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas independentemente 

da sua proximidade física, do ponto da terra onde cada uma nasceu ou habita. 

2. Este Santo do amor fraterno, da simplicidade e da alegria, que me inspirou a escrever 

a encíclica Laudato si’, volta a inspirar-me para dedicar esta nova encíclica à fraternidade 

e à amizade social. São Francisco, que se sentia irmão do sol, do mar e do vento, sentia-

se ainda mais unido aos pobres, abandonados, doentes, descartados, aos últimos. 

Sem fronteiras 3. Na sua vida, há um episódio que nos mostra o seu coração sem 

fronteiras, capaz de superar as distâncias de proveniência, nacionalidade, cor ou religião: 

é a sua visita ao Sultão Malik-al-Kamil, no Egito. São Francisco foi ao encontro do Sultão 

com a mesma atitude que pedia aos seus discípulos: sem negar a própria identidade, 

quando estiverdes «entre sarracenos e outros infiéis (...), não façais litígios nem 

contendas, mas sede submissos a toda a criatura humana por amor de Deus». 

4. Não fazia guerra dialética impondo doutrinas, mas comunicava o amor de Deus; 

compreendera que «Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus» 

(1 Jo 4, 16). Naquele mundo cheio de torreões de vigia e muralhas defensivas, Francisco 

recebeu no seu íntimo a verdadeira paz, libertou-se de todo o desejo de domínio sobre 

os outros, fez-se um dos últimos e procurou viver em harmonia com todos. Foi ele que 

motivou estas páginas. 

5. As questões relacionadas com a fraternidade e a amizade social sempre estiveram 

entre as minhas preocupações. A elas me referi repetidamente nos últimos anos e em 

vários lugares. Nesta encíclica, quis reunir muitas dessas intervenções, situando-as num 

contexto mais amplo de reflexão. Além disso, se na redação da Laudato si’ tive uma 

fonte de inspiração no meu irmão Bartolomeu, o Patriarca ortodoxo que propunha com 

grande vigor o cuidado da criação, agora senti-me especialmente estimulado pelo 
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Grande Imã Ahmad Al-Tayyeb, com quem me encontrei, em Abu Dhabi, para lembrar 

que Deus «criou todos os seres humanos iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade, 

e os chamou a conviver entre si como irmãos».[5] Não se tratou de mero ato diplomático, 

mas duma reflexão feita em diálogo e dum compromisso conjunto. Esta encíclica reúne 

e desenvolve grandes temas expostos naquele documento que assinamos juntos. 

6. As páginas seguintes não pretendem resumir a doutrina sobre o amor fraterno, mas 

detêm-se na sua dimensão universal, na sua abertura a todos.  

7. Além disso, quando estava a redigir esta carta, irrompeu de forma inesperada a 

pandemia do Covid-19 que deixou a descoberto as nossas falsas seguranças. Por cima 

das várias respostas que deram os diferentes países, ficou evidente a incapacidade de 

agir em conjunto. Apesar de estarmos superconectados, verificou-se uma fragmentação 

que tornou mais difícil resolver os problemas que nos afetam a todos.  

8. Desejo ardentemente que, neste tempo que nos cabe viver, reconhecendo a dignidade 

de cada pessoa humana, possamos fazer renascer, entre todos, um anseio mundial de 

fraternidade. Sonhemos como uma única humanidade, como caminhantes da mesma 

carne humana, como filhos desta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com 

a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos 

irmãos. 

Capítulo I      AS SOMBRAS DUM MUNDO FECHADO 

9. Proponho manter-nos atentos a algumas tendências do mundo atual que dificultam o 

desenvolvimento da fraternidade universal. 

Sonhos desfeitos em pedaços  10. Durante décadas, pareceu que o mundo tinha 

aprendido com tantas guerras e fracassos e, lentamente, ia caminhando para variadas 

formas de integração. Por exemplo, avançou o sonho duma Europa unida... E ganhou 

força também o anseio duma integração latino-americanas. Noutros países e regiões, 

houve tentativas de pacificação. 

11. Mas a história dá sinais de regressão. Reacendem-se conflitos anacrónicos que se 

consideravam superados, ressurgem nacionalismos fechados, exacerbados, ressentidos 

e agressivos. A justiça e a solidariedade não se alcançam duma vez para sempre; hão 

de ser conquistados cada dia. 
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12. «Abrir-se ao mundo» é uma expressão de que, hoje, se apropriaram a economia e 

as finanças. Refere-se exclusivamente à abertura aos interesses estrangeiros ou à 

liberdade dos poderes económicos para investir sem entraves nem complicações em 

todos os países. Os conflitos locais e o desinteresse pelo bem comum são 

instrumentalizados pela economia global para impor um modelo cultural único. Esta 

cultura unifica o mundo, mas divide as pessoas e as nações, porque «a sociedade cada 

vez mais globalizada torna-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos» Encontramo-nos mais 

sozinhos do que nunca neste mundo massificado, que privilegia os interesses individuais 

e debilita a dimensão comunitária da existência. Em contrapartida, aumentam os 

mercados, onde as pessoas desempenham funções de consumidores ou de espectadores. 

O avanço deste globalismo favorece normalmente a identidade dos mais fortes que se 

protegem a si mesmos, mas procura dissolver as identidades das regiões mais frágeis e 

pobres, tornando-as mais vulneráveis e dependentes. Desta forma, a política torna-se 

cada vez mais frágil perante os poderes económicos transnacionais que aplicam o lema 

«divide e reinarás». 

O fim da consciência histórica  13. Pelo mesmo motivo, favorece também uma 

perda do sentido da história que desagrega ainda mais. 

14. São as novas formas de colonização cultural. Não nos esqueçamos de que «os povos 

que alienam a sua tradição e – por mania imitativa, violência imposta, imperdoável 

negligência ou apatia – toleram que se lhes roube a alma, perdem, juntamente com a 

própria fisionomia espiritual, a sua consistência moral e, por fim, a independência 

ideológica, económica e política». 

Sem um projeto para todos  15. A melhor maneira de dominar e avançar sem 

entraves é semear o desânimo e despertar uma desconfiança constante, mesmo 

disfarçada por detrás da defesa de alguns valores. Usa-se hoje, em muitos países, o 

mecanismo político de exasperar, exacerbar e polarizar. A política deixou de ser um 

debate saudável sobre projetos a longo prazo para o desenvolvimento de todos e o bem 

comum, limitando-se a receitas efémeras de marketing cujo recurso mais eficaz está na 

destruição do outro.  

16. Nesta luta de interesses que nos coloca a todos contra todos, onde vencer se torna 

sinónimo de destruir, como se pode levantar a cabeça para reconhecer o vizinho ou ficar 

ao lado de quem está caído na estrada? 
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17. Cuidar do mundo que nos rodeia e sustenta significa cuidar de nós mesmos. Mas 

precisamos de nos constituirmos como um «nós» que habita a casa comum. 

O descarte mundial 18. Partes da humanidade parecem sacrificáveis em benefício 

duma seleção que favorece a um setor humano digno de viver sem limites. 

19. A falta de filhos, que provoca um envelhecimento da população, juntamente com o 

abandono dos idosos numa dolorosa solidão, exprimem implicitamente que tudo acaba 

connosco, que só contam os nossos interesses individuais. Assim, «objeto de descarte 

não são apenas os alimentos ou os bens supérfluos, mas muitas vezes os próprios seres 

humanos».[14] Vimos o que aconteceu com as pessoas de idade nalgumas partes do 

mundo por causa do coronavírus. Não deviam morrer assim. Na realidade, porém, tinha 

já acontecido algo semelhante devido às ondas de calor e noutras circunstâncias: 

cruelmente descartados. Não nos damos conta de que isolar os idosos e abandoná-los à 

responsabilidade de outros sem um acompanhamento familiar adequado e amoroso 

mutila e empobrece a própria família. Além disso, acaba por privar os jovens daquele 

contacto que lhes é necessário com as suas raízes e com uma sabedoria que a juventude, 

sozinha, não pode alcançar. 

20. Este descarte exprime-se de variadas maneiras como, por exemplo, na obsessão por 

reduzir os custos laborais sem se dar conta das graves consequências que provoca, pois 

o desemprego daí resultante tem como efeito direto alargar as fronteiras da pobreza... 

De novo nos envergonham as expressões de racismo, demonstrando assim que os 

supostos avanços da sociedade não são assim tão reais nem estão garantidos duma vez 

por todas. 

21. Há regras económicas que foram eficazes para o crescimento, mas não de igual 

modo para o desenvolvimento humano integral.[16] Aumentou a riqueza, mas sem 

equidade, e assim «nascem novas pobrezas». 

Direitos humanos não suficientemente universais 22. Muitas vezes constata-se 

que, de facto, os direitos humanos não são iguais para todos. Enquanto uma parte da 

humanidade vive na opulência, outra parte vê a própria dignidade não reconhecida, 

desprezada ou espezinhada e os seus direitos fundamentais ignorados ou 

violados».[19] Que diz isto a respeito da igualdade de direitos fundada na mesma 

dignidade humana? 
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23. De modo análogo, a organização das sociedades em todo o mundo ainda está longe 

de refletir com clareza que as mulheres têm exatamente a mesma dignidade e idênticos 

direitos que os homens. 

24. Reconhecemos igualmente que, «apesar de a comunidade internacional ter adotado 

numerosos acordos para pôr termo à escravatura em todas as suas formas e ter lançado 

diversas estratégias para combater este fenómeno, ainda hoje milhões de pessoas – 

crianças, homens e mulheres de todas as idades – são privadas da liberdade e 

constrangidas a viver em condições semelhantes às da escravatura. (…) Hoje como 

ontem, na raiz da escravatura, está uma conceção da pessoa humana que admite a 

possibilidade de a tratar como um objeto. (…) 

E a aberração não tem limites quando são subjugadas mulheres, forçadas depois a 

abortar; um ato abominável que chega mesmo ao sequestro da pessoa, para vender os 

seus órgãos. Isto torna o tráfico de pessoas e outras formas atuais de escravatura num 

problema mundial que precisa de ser tomado a sério pela humanidade no seu conjunto, 

porque «assim como as organizações criminosas usam redes globais para alcançar os 

seus objetivos, assim também a ação para vencer este fenómeno requer um esforço 

comum e igualmente global por parte dos diferentes atores que compõem a 

sociedade».[22] 

Conflito e medo 

25. As guerras, os atentados, as perseguições por motivos raciais ou religiosos e tantas 

afrontas contra a dignidade humana são julgados de maneira diferente, segundo 

convenham ou não a certos interesses fundamentalmente económicos: o que é verdade 

quando convém a uma pessoa poderosa, deixa de o ser quando já não a beneficia. 

26. Em qualquer guerra o que acaba destruído é «o próprio projeto de fraternidade, 

inscrito na vocação da família humana» 

27. Deixa de haver o mundo, para existir apenas o «meu» mundo; e muitos deixam de 

ser considerados seres humanos com uma dignidade inalienável passando a ser apenas 

«os outros». E quem levanta um muro, quem constrói um muro, acabará escravo dentro 

dos muros que construiu, sem horizontes.” 

28. A solidão, os medos e a insegurança de tantas pessoas que se sentem abandonadas 

pelo sistema, fazem com que se crie um terreno fértil para as máfias. 
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Globalização e progresso sem um rumo comum 

29. O Grande Imã Ahmad Al-Tayyeb e eu não ignoramos os avanços positivos que se 

verificaram na ciência, na tecnologia, na medicina, na indústria e no bem-estar, 

sobretudo nos países desenvolvidos. Todavia «ressaltamos que, juntamente com tais 

progressos históricos, grandes e apreciados, se verifica uma deterioração da ética, que 

condiciona a atividade internacional, e um enfraquecimento dos valores espirituais e do 

sentido de responsabilidade.” Perante tal panorama, embora nos fascinem os inúmeros 

avanços, não descortinamos um rumo verdadeiramente humano. 

30. No mundo atual, esmorecem os sentimentos de pertença à mesma humanidade; e 

o sonho de construirmos juntos a justiça e a paz parece uma utopia doutros tempos. 

Vemos como reina uma indiferença acomodada, fria e globalizada, filha duma profunda 

desilusão que se esconde por detrás desta ilusão enganadora: considerar que podemos 

ser omnipotentes e esquecer que nos encontramos todos no mesmo barco. 

31. Neste mundo que corre sem um rumo comum, respira-se uma atmosfera em que «a 

distância entre a obsessão pelo próprio bem-estar e a felicidade da humanidade 

partilhada parece aumentar: até fazer pensar que entre o indivíduo e a comunidade 

humana já esteja em curso um cisma. (...) Porque uma coisa é sentir-se obrigado a viver 

juntos, outra é apreciar a riqueza e a beleza das sementes de vida em comum que devem 

ser procuradas e cultivadas em conjunto».[29] A tecnologia regista progressos contínuos, 

mas «como seria bom se, ao aumento das inovações científicas e tecnológicas, 

correspondesse também uma equidade e uma inclusão social cada vez maior! Como 

seria bom se, enquanto descobrimos novos planetas longínquos, também 

descobríssemos as necessidades do irmão e da irmã que orbitam ao nosso redor!»[30] 

As pandemias e outros flagelos da história 

32. É verdade que uma tragédia global como a pandemia do Covid-19 despertou, por 

algum tempo, a consciência de sermos uma comunidade mundial que viaja no mesmo 

barco, onde o mal de um prejudica a todos. Recordamo-nos de que ninguém se salva 

sozinho, que só é possível salvar-nos juntos. Por isso, «a tempestade – dizia eu – 

desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas e supérfluas 

seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos 

hábitos e prioridades. (…) Com a tempestade, caiu a maquilhagem dos estereótipos com 

que mascaramos o nosso “eu” sempre preocupado com a própria imagem; e ficou a 
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descoberto, uma vez mais, esta (abençoada) pertença comum a que não nos podemos 

subtrair: a pertença como irmãos».[31] 

33. O mundo avançava implacavelmente para uma economia que, utilizando os 

progressos tecnológicos, procurava reduzir os «custos humanos»; e alguns pretendiam 

fazer-nos crer que era suficiente a liberdade de mercado para garantir tudo. Mas, o golpe 

duro e inesperado desta pandemia fora de controle obrigou, por força, a pensar nos 

seres humanos, em todos, mais do que nos benefícios de alguns. 

34. Se tudo está interligado, é difícil pensar que este desastre mundial não tenha a ver 

com a nossa maneira de encarar a realidade, pretendendo ser senhores absolutos da 

própria vida e de tudo o que existe. Não quero dizer que se trate duma espécie de 

castigo divino. Nem seria suficiente afirmar que o dano causado à natureza acaba por 

se cobrar dos nossos atropelos. É a própria realidade que geme e se rebela…[33] 

35. Contudo rapidamente esquecemos as lições da história, «mestra da 

vida».[34] Passada a crise sanitária, a pior reação seria cair ainda mais num consumismo 

febril e em novas formas de autoproteção egoísta. No fim, oxalá já não existam «os 

outros», mas apenas um «nós». Oxalá não seja mais um grave episódio da história, cuja 

lição não fomos capazes de aprender. Oxalá não nos esqueçamos dos idosos que 

morreram por falta de respiradores, em parte como resultado de sistemas de saúde que 

foram sendo desmantelados ano após ano. Oxalá não seja inútil tanto sofrimento, mas 

tenhamos dado um salto para uma nova forma de viver e descubramos, enfim, que 

precisamos e somos devedores uns dos outros, para que a humanidade renasça com 

todos os rostos, todas as mãos e todas as vozes, livre das fronteiras que criamos. 

36. Se não conseguirmos recuperar a paixão compartilhada por uma comunidade de 

pertença e solidariedade, à qual saibamos destinar tempo, esforço e bens, desabará 

ruinosamente a ilusão global que nos engana e deixará muitos à mercê da náusea e do 

vazio. 

Sem dignidade humana nas fronteiras 

37. Tanto na propaganda dalguns regimes políticos populistas como na leitura de 

abordagens económico-liberais, defende-se que é preciso evitar a todo o custo a 

chegada de pessoas migrantes. Simultaneamente argumenta-se que convém limitar a 

ajuda aos países pobres, para que toquem o fundo e decidam adotar medidas de 
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austeridade. Não se dão conta que, atrás destas afirmações abstratas difíceis de 

sustentar, há muitas vidas dilaceradas. 

38. As pessoas que emigram «experimentam a separação do seu contexto de origem e, 

muitas vezes, também um desenraizamento cultural e religioso. A fratura tem a ver 

também com as comunidades de origem, que perdem os elementos mais vigorosos e 

empreendedores, e as famílias, particularmente quando emigra um ou ambos os 

progenitores, deixando os filhos no país de origem».[38] Por conseguinte, também deve 

ser «reafirmado o direito a não emigrar, isto é, a ter condições para permanecer na 

própria terra».[39] 

39. Ainda por cima, «nalguns países de chegada, os fenómenos migratórios suscitam 

alarme e temores, frequentemente fomentados e explorados para fins políticos. Assim 

se difunde uma mentalidade xenófoba, de clausura e retraimento em si mesmos». 40. 

«As migrações constituirão uma pedra angular do futuro do mundo».[42] Hoje, porém, 

são afetadas por uma «perda daquele sentido de responsabilidade fraterna, sobre o qual 

assenta toda a sociedade civil».[43] A Europa, por exemplo, corre sérios riscos de ir por 

este caminho. Entretanto, «ajudada pelo seu grande património cultural e religioso, 

possui os instrumentos para defender a centralidade da pessoa humana e encontrar o 

justo equilíbrio entre estes dois deveres: o dever moral de tutelar os direitos dos seus 

cidadãos e o dever de garantir a assistência e o acolhimento dos imigrantes».[44] 

41. Compreendo que alguns tenham dúvidas e sintam medo à vista das pessoas 

migrantes; compreendo-o como um aspeto do instinto natural de autodefesa. Mas 

também é verdade que uma pessoa e um povo só são fecundos, se souberem 

criativamente integrar no seu seio a abertura aos outros. 

A ilusão da comunicação 

42. Paradoxalmente se, por um lado, crescem as atitudes fechadas e intolerantes que, 

à vista dos outros, nos fecham em nós próprios, por outro, reduzem-se ou desaparecem 

as distâncias, a ponto de deixar de existir o direito à intimidade. Tudo se torna uma 

espécie de espetáculo que pode ser espiado, observado, e a vida acaba exposta a um 

controle constante. Na comunicação digital, quer-se mostrar tudo, e cada indivíduo 

torna-se objeto de olhares que esquadrinham, desnudam e divulgam, muitas vezes 

anonimamente. 
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43. Entretanto os movimentos digitais de ódio e destruição não constituem – como 

alguns pretendem fazer crer – uma ótima forma de mútua ajuda, mas meras associações 

contra um inimigo. Além disso, «os meios de comunicação digitais podem expor ao risco 

de dependência, isolamento e perda progressiva de contacto com a realidade concreta, 

dificultando o desenvolvimento de relações interpessoais autênticas».b As relações 

digitais, que dispensam da fadiga de cultivar uma amizade, uma reciprocidade estável e 

até um consenso que amadurece com o tempo, têm aparência de sociabilidade, mas não 

constroem verdadeiramente um «nós»; na verdade, habitualmente dissimulam e 

ampliam o mesmo individualismo que se manifesta na xenofobia e no desprezo dos 

frágeis. A conexão digital não basta para lançar pontes, não é capaz de unir a 

humanidade. 

Agressividade despudorada 

44. Ao mesmo tempo que defendem o próprio isolamento consumista e acomodado, as 

pessoas escolhem vincular-se de maneira constante e obsessiva. Isto favorece o 

pululamento de formas insólitas de agressividade, com insultos, impropérios, difamação, 

afrontas verbais até destroçar a figura do outro, num desregramento tal que se existisse 

no contacto pessoal acabaríamos todos por nos destruir entre nós. A agressividade social 

encontra um espaço de ampliação incomparável nos dispositivos móveis e nos 

computadores. 

45. Isto permitiu que as ideologias perdessem todo o respeito. Aquilo que ainda há pouco 

tempo uma pessoa não podia dizer sem correr o risco de perder o respeito de todos, 

hoje pode ser pronunciado com toda a grosseria, até por algumas autoridades políticas, 

e ficar impune. N 

46. Deve-se reconhecer que os fanatismos, que induzem a destruir os outros, são 

protagonizados também por pessoas religiosas, sem excluir os cristãos, que podem 

«fazer parte de redes de violência verbal através da internet e vários fóruns ou espaços 

de intercâmbio digital. Mesmo nos media católicos, é possível ultrapassar os limites, 

tolerando-se a difamação e a calúnia e parecendo excluir qualquer ética e respeito pela 

fama alheia».[48] 

Informação sem sabedoria 

47. A verdadeira sabedoria pressupõe o encontro com a realidade. Hoje, porém, tudo se 
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pode produzir, dissimular, modificar. Isto faz com que o encontro direto com as 

limitações da realidade se torne insuportável. Em consequência, implementa-se um 

mecanismo de «seleção», criando-se o hábito de separar imediatamente o que gosto 

daquilo que não gosto, as coisas atraentes das desagradáveis. 

48. Sentar-se a escutar o outro, caraterístico dum encontro humano, é um paradigma 

de atitude recetiva, de quem supera o narcisismo e acolhe o outro, presta-lhe atenção, 

dá-lhe lugar no próprio círculo. São Francisco de Assis «escutou a voz de Deus, escutou 

a voz dos pobres, escutou a voz do enfermo, escutou a voz da natureza. E transformou 

tudo isso num estilo de vida. Desejo que a semente de São Francisco cresça em tantos 

corações».[49] 

49. Ao desaparecer o silêncio e a escuta, transformando tudo em cliques e mensagens 

rápidas e ansiosas, coloca-se em perigo esta estrutura básica duma comunicação 

humana sábia. Cria-se um novo estilo de vida, no qual cada um constrói o que deseja 

ter à sua frente, excluindo tudo aquilo que não se pode controlar ou conhecer superficial 

e instantaneamente. Por sua lógica intrínseca, esta dinâmica impede aquela reflexão 

serena que poderia levar-nos a uma sabedoria comum. 

50. Podemos buscar juntos a verdade no diálogo, na conversa tranquila ou na discussão 

apaixonada. É um caminho perseverante, feito também de silêncios e sofrimentos, capaz 

de recolher pacientemente a vasta experiência das pessoas e dos povos. A acumulação 

esmagadora de informações que nos inundam, não significa maior sabedoria. 

Sujeições e autodepreciação 

51. Alguns países economicamente bem-sucedidos são apresentados como modelos 

culturais para os países pouco desenvolvidos, em vez de procurar que cada um cresça 

com o seu estilo peculiar, desenvolvendo as suas capacidades de inovar a partir dos 

valores da sua própria cultura. 

52. Uma maneira fácil de dominar alguém é destruir-lhe a autoestima. 

53. Esquece-se de que «não há alienação pior do que experimentar que não se tem 

raízes, não se pertence a ninguém. Uma terra será fecunda, um povo dará frutos e será 

capaz de gerar o amanhã apenas na medida em que dá vida a relações de pertença 

entre os seus membros, na medida em que cria laços de integração entre as gerações e 

as diferentes comunidades que o compõem, e ainda na medida em que quebra as 
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espirais que obscurecem os sentidos, afastando-nos sempre uns dos outros». 

Esperança 

54. Apesar destas sombras densas que não se devem ignorar, nas próximas páginas 

desejo dar voz a tantos percursos de esperança. Com efeito, Deus continua a espalhar 

sementes de bem na humanidade. A recente pandemia permitiu-nos recuperar e 

valorizar tantos companheiros e companheiras de viagem que, no medo, reagiram dando 

a própria vida. Fomos capazes de reconhecer como as nossas vidas são tecidas e 

sustentadas por pessoas comuns que, sem dúvida, escreveram os acontecimentos 

decisivos da nossa história compartilhada: médicos, enfermeiros e enfermeiras, 

farmacêuticos, empregados dos supermercados, pessoal de limpeza, cuidadores, 

transportadores, homens e mulheres que trabalham para fornecer serviços essenciais e 

de segurança, voluntários, sacerdotes, religiosas... compreenderam que ninguém se 

salva sozinho. 

55. Convido à esperança que «nos fala duma realidade que está enraizada no mais fundo 

do ser humano, independentemente das circunstâncias concretas e dos 

condicionamentos históricos em que vive. A esperança é ousada, sabe olhar para além 

das comodidades pessoais, das pequenas seguranças e compensações que reduzem o 

horizonte, para se abrir aos grandes ideais que tornam a vida mais bela e 

digna».[52] Caminhemos na esperança! 
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