
Gaudium et Spes 

(Alegria e Esperança) 

A Gaudium et Spes é uma Constituição Pastoral “sobre a Igreja no mundo 

de hoje”. Na 1ª parte ela desenvolve a doutrina da Igreja sobre o homem, 

o mundo e as relações entre os homens. Na 2ª apresenta alguns aspectos 

da vida de hoje e da sociedade humana e de modo especial as questões e 

problemas que atualmente parecem ser os mais urgentes. 

O que pensa a Igreja a respeito do homem? O que parece ser 

recomendado para a construção da sociedade atual? Qual é a significação 

última da atividade do homem no universo? 

A Igreja responde a essas perguntas, dirigindo-se a todos os homens e 

mostra, assim, solidariedade com toda a família humana e sua história. É 

com essa família humana que ela quer estabelecer diálogo, iluminando os 

problemas de todos os homens com a luz do Evangelho. 

Deus criou o homem “à sua imagem e semelhança”, conferindo-lhe uma 

incomparável e inalienável dignidade. Além disso, convidou os homens à 

comunhão com Ele. A vocação última do homem é divina: sua meta final é 

o próprio Deus. Por isso somente Deus oferece uma resposta satisfatória 

para esses questionamentos. 

O homem não foi criado como um “ser solitário”, mas sim como um “ser 

social”. É um “ser de relação”, e é através das relações estabelecidas em 

sociedade que chegará ao seu fim último. 

A Igreja se preocupa com todas as dimensões da pessoa humana: pessoal 

e social, espiritual e corpórea, histórica e transcendente. 

O homem é um ser condicionado por uma rede de relações políticas, 

econômicas e sociais. E é neste complexo mundo de relações que a Igreja 

fará ressoar a palavra libertadora do Evangelho. 

Ela não é movida por nenhuma ambição terrestre. Sua missão é religiosa. 

Ao defrontar-se com as realidade temporais, não procura resolver 

questões técnicas, propor ideologias ou sistemas políticos, mas sim 

orientar o comportamento cristão dentro desta intrincada rede de 



relações. Mesmo porque as relações estabelecidas em sociedade só 

estarão corretas se a relação com Deus também o estiver. 

Os problemas variam de época para época. Hoje, por exemplo, temos que 

enfrentar questões de bioética, ética social, problemas ambientais, que 

não caracterizaram contextos históricos anteriores. 

Tudo o que é humano interessa à Igreja. Por isso, ela terá que buscar uma 

linguagem adequada para dialogar com o homem contemporâneo acerca 

das questões que o envolvem. Seu papel é o de interpretar estas novas 

realidades à luz do ensinamento do Evangelho. Assim, ela coloca em 

prática o lema dado ao Concílio pelo Papa João XXIII de aggiornar a fé, isto 

é, de trazer a fé para os dias de hoje. 

Se, por um lado, os problemas de hoje são diferentes e, 

consequentemente, a linguagem apropriada para exprimi-los é também 

diferente, por outro lado os princípios evangélicos são imutáveis. Os 

valores evangélicos são os mesmos, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje 

e sempre. 

A Igreja tem uma tradição, isto é, um legado, que está sempre em 

movimento: é aí que o Magistério vai buscar os fundamentos a serem 

aplicados a cada situação nova surgida. 

É no contexto da história, através das complexas realidades da existência 

terrena, que o homem atingirá a sua meta final. 

O sobrenatural não é algo que começa onde termina o natural, mas sim 

uma elevação do natural. É transcendendo o horizonte do universo criado, 

da sociedade e da história que a pessoa humana cumprirá o seu destino 

último em Deus. 

A mensagem cristã não desvia os homens da construção do mundo, mas 

antes os obriga mais estritamente por dever a realizar esta construção e a 

imprimir no mundo a lei divina. 

A atividade humana individual e coletiva corresponde aos planos de Deus. 

Com efeito, o homem criado à imagem de Deus, recebeu a missão de 

submeter a terra com tudo o que nela existe, de governar o mundo em 



justiça e santidade e, reconhecendo a Deus como Criador de tudo, 

orientar para Ele o seu ser e tudo o mais. Com a submissão de todas as 

coisas ao homem, o nome de Deus será, então, glorificado em toda a terra 

(cf. GS § 304). 

 


