
 Pastoral do Trabalhador 
 

 Este ano, ao comemorarmos os 40 anos de existência da Pastoral do Trabalhador, a Arquidiocese do 
Rio de Janeiro em conjunto com outros organismos da Igreja voltados para o mundo do trabalho estará 
realizando um Seminário, nos dias 29 e 30 de Abril e 1º de Maio, sobre a realidade do mundo do trabalho 
nos dias de hoje. Mas para entendermos o porquê desta preocupação, um pouco de história. 
 No processo da criação da pastoral foi ficando claro qual seria o seu objetivo. Diante das dificuldades 
por que passava o mundo dos trabalhadores nos idos dos anos 70 ficava claro que a Igreja ouvindo o clamor 
de sofrimento de tantos irmãos, precisava ajudar a encontrar saídas para as injustas relações que se 
estabeleciam entre capital de um lado e as forças do trabalho de outra. Assim, seu objetivo ou diretriz desde 
o início foi ser um espaço de diálogo, que trazia para o seio da Igreja as frustrações com as injustiças vividas, 
os sofrimentos, os anseios e as esperanças, e levava a Igreja como presença evangelizadora para a vida dos 
trabalhadores.  
 O que diz respeito à vida dos trabalhadores, diz respeito à vida da Igreja. A pastoral do trabalhador 
tem procurado ser fiel a esta diretriz desde o seu início. Assim, desde o início, os participantes da pastoral do 
trabalhador procuraram estar presentes junto aos movimentos dos trabalhadores.  
A Pastoral do Trabalhador tem sua principal atividade na reflexão dos pequenos grupos existentes nas 
paróquias, e na formação de lideranças a partir dos Ensinamentos do Evangelho e da Doutrina Social da 
Igreja.   
 A atenção da Pastoral do Trabalhador está voltada para os temas que afligiram e ainda afligem a vida 
dos trabalhadores: dívidas sociais, aposentadoria, família, exploração da criança e do adolescente, novas 
tecnologia, geração de emprego, desemprego, discriminação e a espiritualidade. Sempre com o intuito de 
chegar às causas, e à luz do Evangelho e da Doutrina Social da Igreja encontrar possíveis saídas.  
 O pensamento que norteia a atividade da Pastoral do trabalhador continua a ser a afirmação da 
dignidade e da grandeza do trabalho humano. Denunciamos os desequilíbrios sociais, a distribuição desigual 
e injusta dos meios econômicos geradora de conflitos, tanto na cidade como no campo, e de desemprego e 
fome; os problemas da infância desprotegida (Cf. Centesimus Annus n 31-39; Sollicitudo Rei Socialis 36-37) 
que continuam a afetar a sociedade brasileira e particularmente os trabalhadores. E afirmamos a necessidade 
de ampla difusão dos meios básicos de saúde e de cultura. Pois, povo faminto não aprende, e povo doente 
não tem condições de desenvolvimento (Cf. CF 98 n79).  
 Diante deste quadro, a Igreja nos lembra que é preciso participar ativamente do processo de 
transformação dentro dos movimentos populares, dos sindicatos, das associações de moradores, dos partidos 
políticos e diversos outros grupos sociais, levando para esse meio a força transformadora do Evangelho. 
Pois, o Evangelho ilumina a dignidade do homem e redime tudo o que pode empobrecer a visão de homem e 
da sua verdade (Cf. Evangelium vitae 101). É em Cristo, que o homem percebe a grandeza do seu chamado 
como imagem e filho de Deus; é Nele, que se manifesta, em todo seu esplendor, o projeto original de Deus-
Pai sobre o homem, e ainda, é em Cristo que tal projeto alcançará plena realização (Cf. TMA 52-53). Como 
cristãos, portanto, precisamos nos empenhar no anúncio e construção do Reino dos céus, que começa já aqui 
com a construção de uma sociedade mais fraterna, mais justa, onde não haja grupos de excluídos e sim um 
povo de irmãos. Onde as pessoas encontrem apoio para crescer e desenvolver todas as suas potencialidades, 
todos os dons que Deus lhes deu. O trabalho humano não pode ser comparado a uma mercadoria. Para a 
Doutrina Social da Igreja , o trabalho é a chave da questão social. Ou o econômico se destina ao social e 
somos conduzidos a uma sociedade solidária, ou o social se destina ao econômico e seremos conduzidos a 
uma sociedade do “salve-se quem puder”. O trabalho é um dever para a realização do homem na sua 
plenitude, e o prolongamento da obra de Deus (Cf. LE, CA, SRS). 
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