
  1º de maio e a Pastoral do Trabalhador 

 

 A Pastoral do Trabalhador completa 39 anos de existência no Rio 

de Janeiro. Espaço de diálogo, que traz para o seio da Igreja as 

frustrações com as injustiças vividas, os sofrimentos, os anseios e as 

esperanças, e leva 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 atenção da Pastoral do Trabalhador está voltada, no mundo todo, 

para os temas que afligem a vida dos trabalhadores: dívidas sociais, 

aposentadoria, família, exploração da criança e do adolescente, novas 

tecnologias, geração de emprego, desemprego, discriminação e a 

espiritualidade. A espiritualidade unida à sensibilização para os direitos 

dos trabalhadores realiza-se em ações concretas. Afinal, os 

trabalhadores não são peças de uma máquina, mas tem uma vida, tem 

uma família.  

 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, levando a força 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 n’Ele, 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 de uma sociedade mais fraterna, mais justa.  

 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. “Não valorizar o rendimento dos trabalhadores através 

de uma justa remuneração, obrigá-los a migrar para fora da sua região 

ou do seu país para poder sobreviver, a ter mais de um trabalho para 

poder completar o salário que não chega para viver, ter que aceitar que 

tudo lhe seja imposto com medo de perder o trabalho é uma perversão à 

dignidade do ser humano”, assinala o comunicado. 



 Por isso, pelo mundo todo as pastorais e os movimentos de Igreja 

ligados ao mundo do trabalho apelam à criação de uma “rede de 

solidariedade e de fraternidade”, que “contribua para um mundo mais 

justo e mais equitativo na repartição das riquezas, mais solidário e 

fraterno”. 
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