
Solidariedade e Subsidiariedade 
 
 Na busca pelo bem comum e justiça social vai ficando claro que construir a sociedade a partir 
destes principíos compete não só às pessoas mas também ao Estado, pois que o bem comum e a justiça 
social deve ser a razão de ser da autoridade política. O bem comum e justiça social na sociedade não são 
um fim isolado em si mesmo. Mas, tem referencia à obtenção dos fins últimos da pessoa e ao bem 
comum universal de toda a criação. Para nós, cristãos, Deus é o fim último das suas criaturas e por 
motivo algum se pode privar o bem comum da sua dimensão transcendente. Uma visão puramente 
histórica e materialista acabaria por transformar o bem comum em simples bem-estar económico.  
 Todos estamos envolvidos no processo de construção do bem comum. Isto nos leva a pensar que 
assim como é injusto subtrair aos indivíduos o que eles podem efetuar com a própria iniciativa e 
trabalho, para o confiar à comunidade, do mesmo modo, passar para uma sociedade maior e mais 
elevada o que comunidades menores e inferiores podiam realizar, é uma injustiça.  
 O fim natural da sociedade e da sua ação é coadjuvar os seus membros, e não destruí-los nem 
absorvê-los. Isto se chama princípio da Subsidiariedade. Este princípio protege as pessoas dos abusos 
das instâncias superiores e chama estas últimas a ajudar os indivíduos e os corpos intermédios a 
desempenhar as próprias funções. A negação deste princípio anula o espírito de liberdade e de iniciativa. 
Exemplos: centralização, burocratização, assistencialismo, presença injustificada e excessiva do Estado. 
 A este princípio correspondem: o respeito e a promoção efetiva do primado da pessoa e da 
família; a valorização das associações e das organizações. 
 Quando se falha no respeito ao princípio da subsiariedade, ao respeito pela responsabilidade 
pessoal e comunitária fazem-se presentes as muitas formas de desvio que vemos tantas e tantas vezes 
em nossas sociedades e que são motivo de manifestação pública no coração da própria sociedade.  
 É grande a lista de chagas na cidadania: corrupção, dependência química, relativização de 
valores e de princípios, violência nas ruas e nas escolas.  
 É preciso revitalizar a sensibilidade social que gera reação ante os desmandos e desrespeitos à 
dignidade humana. As chagas na cidadania comprovam o quanto o princípio da solidariedade está 
sendo atingido.  
 É um longo caminho que  precisa ser percorrido permanentemente: trabalhar para fomentar a 
cultura da responsabilidade de todas as pessoas em todos os níveis, envolvendo especialmente os 
governos, empresas e demais instituições para que através da solidariedade e da participação de todos se 
consiga quebrar a inércia gerada pelas tais chagas.  
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