
 

 
Atualidade da EdC 

 

2007200720072007----2011 2011 2011 2011 –––– A crise financeira mundial  A crise financeira mundial  A crise financeira mundial  A crise financeira mundial deixa suas consequências, especialmente no campo do 
desemprego. É a expressão mais dramática de um processo que levou a substituição da busca 
coletiva do bem comum pela busca pessoal do bem-estar privado, a qualquer preço. 

2011 2011 2011 2011 –––– Revoltas na África do Norte e no Oriente Médio  Revoltas na África do Norte e no Oriente Médio  Revoltas na África do Norte e no Oriente Médio  Revoltas na África do Norte e no Oriente Médio – Pode-se ler nelas a busca de um 
caminho para a modernidade, para o mercado e para a democracia que não seja mera imitação 
do modelo capitalista individualista ocidental. Estão difundidas em muitas outras regiões do 
mundo. Estudiosos das regiões asiática e africana entreveem na EdC um modelo em 
consonância com as próprias culturas. 

O espírito de pakikipagkapwa ou kapwa (solidariedade), kagandahang loob 
(humanidade/cordialidade) e bayanihan (valor da comunidade) são vivos no coração de muitos 
filipinos. À luz desses valores tradicionais, as empresas filipinas encontram sintonia em 
adotar os princípios da EdC na atuação e condução delas. (Marilou A. Perez e Fernando T. 
Aldaba, docentes da Universidade de Manila) 

Um autêntico desenvolvimento africano deve conter a “espiritualidade de comunhão”, a 
preocupação pelos outros e a solidariedade com os necessitados. Temos [com a EdC] uma 
grande oportunidade de introduzir uma nova dimensão no programa de estudos sobre o 
desenvolvimento econômico e humano, que parece ter sido ignorada a fim de se adequar às 
teorias de obter lucro num mondo globalizado. Agora podemos revitalizar as raízes do 
verdadeiro desenvolvimento africano. (John Maviiri, vice-reitor da Universidade Católica da 
África Oriental) 

2009 2009 2009 2009 –––– Bento XVI publica a encíclica social  Bento XVI publica a encíclica social  Bento XVI publica a encíclica social  Bento XVI publica a encíclica social Caritas in veritatemCaritas in veritatemCaritas in veritatemCaritas in veritatem, na qual trata, entre outros 
temas, do desenvolvimento dos povos e encoraja os muitos rostos da economia civil e de 
comunhão, encorajamento retomado pelos mais importantes jornais econômicos. 

(7.7.2009) ---- O papa enfrenta a crise financeira O papa enfrenta a crise financeira O papa enfrenta a crise financeira O papa enfrenta a crise financeira 

Entre as referências da encíclica, o jornal cita a que fala da economia civil e de comunhão: 

“Não se trata apenas de um ‘terceiro setor’, mas de uma nova e ampla realidade complexa, que 
envolve o privado e o público e que não exclui o lucro, mas considera-o como instrumento para 
realizar finalidades humanas e sociais”. 

(3.4.2010) –––– “Veleidosos? Temos conosco também dois Nobel, o indiano Amartya Sen e  “Veleidosos? Temos conosco também dois Nobel, o indiano Amartya Sen e  “Veleidosos? Temos conosco também dois Nobel, o indiano Amartya Sen e  “Veleidosos? Temos conosco também dois Nobel, o indiano Amartya Sen e o o o o 
israelense Daniel Kahneman”israelense Daniel Kahneman”israelense Daniel Kahneman”israelense Daniel Kahneman” 

Não foi por acaso que o papa Bento XVI citou a Economia de Comunhão na encíclica Caritas in 
veritatem, apontando a necessidade de se chegar a uma “a progressiva abertura, em contexto 
mundial, para formas de atividade econômica caracterizadas por quotas de gratuidade e de 



comunhão”, citando o “mundo diversificado dos sujeitos da chamada economia civil e de 
comunhão”. 

(13.10.2009) –––– Prosperidade em comunhão Prosperidade em comunhão Prosperidade em comunhão Prosperidade em comunhão 

A importância da EdC, nesta era do mercado, é reconhecida pelo papa Bento XVI na nova 
encíclica Caritas in veritatem. A EdC é efetivamente uma boa notícia, um evangelho para 
empresas que poderão plantar na sociedade filipina muitas sementes de prosperidade 
partilhada. 

 


