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RAPTIM 
TRANSIT

Péssimas condições de 
trabalho e salários 

injustos.

Emancipação completa da 
mulher para o trabalho 

industrial.

Supressão da vida social e 
religiosa do operário.

Perda da função do Estado 
como defensor da moral e 
das liberdades e direitos 

individuais.

Falta de grupos sociais 
defensores da causa 

operária.

FALSA SOLUÇÃO

Privilegiar de forma desproporcional o 

proletariado por meio de um 

pseudoideal de justiça, igualdade e 

fraternidade, de tal modo a extirpar a 

classe empresarial.

Transferir o cuidado do lar e dos 

filhos à coletividade, pois não existe 

nenhum laço da mulher com a 

família e com  o lar.

Religião como ópio do povo, sendo 

substituida pela divinização do 

Estado. O sentido transcendental dá 

lugar à busca pelo paraíso terreno.

Exaltação da figura paternal do 

Estado como ente provedor, 

educador e legislador.

Fortalecimento dos sindicatos, a fim 

de instrumentalizá-los a serviço da 

ideologia comunista, por meio do 

exercício de um poder absoluto 

sobre o operário.

SOLUÇÃO

Despolitizar os sindicatos e 

garantir que exerçam suas 

funções legítimas, sempre 

pautadas pela Doutrina  Social da 

Igreja.

Resgatar a função supletiva do 

Estado  por meio da aplicação do 

princípio de subsidariedade, 

segundo  o qual o Estado só atua 

quando necessário.

Reforçar a existência da vocação 

pessoal do homem. Quanto ao 

patrão, este deve dar condições 

dignas para o trabalhador 

praticar sua vida religiosa.

A mulher deve exercer sua vocação 

cívico-política sem deixar de 

cumprir a sua vocação prioritária, 

maternal, que é o cuidado com o lar 

e a família.

O patrão exerce funções essenciais na 

sociedade e deve disponiblizar 

condições justas para o trabalhador, 

assim como garantir o sustento dele e de 

sua família.

A educação dos 
filhos é direito e 
dever primário dos 
pais e não do 
Estado.

A realidade tem uma 
dimensão espiritual e 
uma material, sendo 
que esta está subordi-
nada àquela, cujo 
fundamento é Deus.

O homem tem alma 
espiritual e imortal, 
criada por Deus.

A sociedade civil 
existe para o 
homem e não o 
homem para a 
sociedade.

É legítima a produção 
individual de riqueza 
não só para o bem 
comum, como também 
para o bem estar pes-
soal.
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A vocação pessoal 
do homem deve ser 
respeitada sem ser 
absorvida pelo cole-
tivismo social.

Os males causados 
pelo Comunismo

PROBLEMA CENTRAL:

O liberalismo, ao propagar seu individualismo e subversão da 
ordem natural, colocando a moral subordinada ao mercado, 

prepara o caminho para a demagogia marxista. O Papa mostra 
os erros das duas correntes, com enfoque no comunismo, e 

apresenta como solução o direito natural e o Evangelho. 
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