
O Papa "do fim do mundo"
que consegue pôr "o dedo na ferida"

debate Dimensão social e
económica do discurso de
Francisco foi debatida
ontem em Lisboa. Patriarca
elogia mensagem
O Papa Francisco tem a capacida-
de de num discurso "direto e sim-
ples colocar do dedo na ferida".
Esta é, para o Patriarca de Lisboa,
uma das marcas da mensagem
económica e social deixada pelo
Papa na sua primeira exortação
apostólica, que ontem foi debatida
na Faculdade de Direito da Univer-
sidade de Lisboa.

D. Manuel Clemente fez uma
análise da mensagem do Papa que
disse vir "do fim do mundo", consi-
derando que "não é nova na Igreja",
mas que ganha agora uma nova di-

mensão. No documento, tornado
público no final do ano passado,
Francisco fala do respeito pelas
pessoas em detrimento do consu-
mismo. A frase "esta economia
mata", em que se refere a "uma
economia da exclusão e da desi-
gualdade social", foi uma das cita-
das no debate.

D. Manuel Clemente usou um
estudo da Universidade Católica e

do Instituto Luso-Ilírio para o Des-
envolvimento Humano, "acerca
dos portugueses, das elites portu-
guesas, e dos seus gostos e desgos-
tos" para sublinhar a importância
do discurso do Papa. Os resultados
mostram que "os portugueses com
mais habilitações e mais rendi-
mentos são os que dão menos im-

portância à solidariedade, à justiça
e aos valores democráticos". Além
de que "quem ganha mais de qua-
tro mil euros por mês é tão infeliz
como quem ganha menos de 500".

A conferência contou com a

participação de Guilherme d' Oli-
veira Martins, Francisco Louçã,
Francisco Sarsfield Cabral, do
coordenador do Centro de Investi-

gação de Direito Europeu, Econó-
mico, Financeiro e Fiscal, Eduardo
Paz Ferreira, e do investigador
Eduardo Vera-Cruz Pinto.

Nem todos os intervenientes
consideraram o discurso do Papa
Francisco inovador, mas todos
concordaram que dá "um conjun-
to de pistas para entender e agir no
mundo contemporâneo". A.B.F.


