FÉ & LIBERDADE

Fé e Liberdade 2015
Alguns de vós que já me ouviram anteriormente nesta celebração anual sabem
que este é um tópico querido para mim. Fé e Liberdade é o título do meu
livro sobre as fundações Cristãs da economia de uma sociedade livre.

N

ormalmente digo
que me apaixonei primeiro pela
Liberdade, depois por Deus, e
depois apercebi-me que eram
a mesma coisa. Fé e Liberdade estão
também ligados à Magna Carta, foi provavelmente um Arcebispo Católico que
elaborou o documento.
Hoje a liberdade para praticar a fé
Cristã está sob ataque em vários cantos do mundo. Tanto que nos Estados
Unidos, durante os 14 dias que antecederam o 4 de Julho, os Bispos pediram-nos para rezarmos todos os dias pela
liberdade de religião. Para defender a Fé
e a Liberdade o papel da solidariedade
é essencial, e o Padre Lino Maia é um
grande líder neste aspecto.
Qual é o fundamento da solidariedade?
Que nós somos criação de Deus, tal como
o é a nossa “casa comum”. A nova encíclica tem um capitulo dedicado ao destino
comum da criação. Em vez de citar o Papa
Francisco, citarei John Locke que, no seu
Segundo Tratado do Governo Civil, escreveu “É bastante claro que Deus, como
o Rei David aﬁrma, ‘deu a terra aos ﬁlhos
dos homens,’ dando à humanidade em
comum”. Uma administração adequada
é também necessária “Nada foi feito por
Deus para o homem estragar ou destruir”.
A propriedade da nossa própria pessoa, e
por acréscimo, os outros bens da criação, é
também consistente com o plano de Deus.
Os bens que permanecem em propriedade
privada são melhor cuidados dos que os
bens que são mantidos em comum. Esta
é a verdade função social da propriedade.
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No seu livro sobre “The Acting Person”, Karol Wojtyla, conhecido hoje
como São João Paulo II, falou sobre a
importância da solidariedade. E deu um
exemplo surpreendente: ele escreveu
que a solidariedade não signiﬁca dizer
“sim” ao governo, aos partidos políticos ou aos sindicatos. Para ele, o facto de os pais se oporem a modelos de

educação estatal e exigirem liberdade
para educarem as suas crianças é um
exemplo de solidariedade. A economia
livre, como descrita por João Paulo II
em Centesimus Annus (42) é completamente consistente com solidariedade.
É pela solidariedade que um empresário com bons contactos no governo
deve dizer não aos privilégios, não ao
compadrio, e deve dizer não ao uso do

estado para bloquear a concorrência. É
pela solidariedade que devemos complementar o mercado com várias obras
de caridade como aquelas que a associação do Padre Lino Maia defende e representa. Obrigada ao Professor Espada
e à sua equipa por criarem este ambiente maravilhoso e pela ocasião de honrar
o trabalho do Padre Maia.
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