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RESUMO: A presente comunicação tem o objetivo de analisar o itinerário de 
reconhecimento da gramática dos Direitos Humanos por parte dos pontífices da 
Igreja Católica até o desdobramento de um discurso sobre o desenvolvimento 
sustentável que integra Direitos Humanos e Ecologia Integral. Para tanto, as 
ênfases hermenêuticas e teológicas que os papados pós-conciliares, de 1968 a 
2018, deram em suas Mensagens comemorativas da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, respectivamente às datas dos 20º, 25º, 30º, 40º, 50º, 60º e 
70º aniversários. Para isso, irá se analisar como a gramática dos Direitos 
Humanos é incorporada no Magistério Católico, com João XXIII, e consolidada 
no Concílio Vaticano II que gera duas grandes ênfases hermenêuticas da 
dignidade humana, da liberdade humana e das condições de vida digna por meio 
da justiça social. Os papados pós-conciliares irão desenvolver tais dimensões de 
acordo com suas respectivas perspectivas e contextos. Francisco, de modo 
especial, retoma a hermenêutica da justiça social partindo dos mais vulneráveis 
e integra o cuidado com a Casa Comum, como caminho de crescimento da 
própria liberdade, ao assumir sua responsabilidade com a comunidade, e com 
ela a tarefa de construção do Bem Comum. A exigência de justiça e 
solidariedade na sociedade implica, portanto, que para haver um Bem Comum, 
é necessária uma consciência da Casa Comum, pensando sobretudo nos que 
mais precisam, como responsabilidade social de todos os atores envolvidos em 
prover dignidade a todo ser vivo. Nessa hermenêutica da justiça social, os 
Direitos Humanos constituem como que a dimensão antropológica do 
Evangelho, na qual a justiça é que confere o verdadeiro valor quer da religião, 
quer das instituições. Parece assim evocar o caminho primeiro do Concílio de 
que a constituição de “única família humana” (GS 29,3) passa pelo 
estabelecimento de uma “vida política verdadeiramente humana” e exige a tarefa 
de “fomentar sentimentos interiores de justiça e benevolência e serviço do bem 
comum” (GS 73,5), acrescentando o cuidado da casa comum. Os Direitos 
Humanos em Francisco são a expressão concreta da fraternidade universal, 
necessário para a Educação para os Direitos Humanos e Desenvolvimento 
Sustentável. 
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