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Ser politicamente correto 

N 
os meios de comunicação, 
nas universidades, nas esco-
las, nas rodas de conversa, 
nos grupos, nas casas e até 

nas igrejas, ouve-se essa expressão: 
“politicamente correto”. Acredito que 
há pessoas que repetem essa expressão, 
sem saber do que se trata: até é elegan-
te e moderno dizer que eu sou 
“politicamente correto”. Refletindo a 
respeito, cheguei à conclusão que “ser 
politicamente correto” não tem nada a 
ver com uma política partidária, ser 
direita ou esquerda, ser do lado dos 
governantes ou do lado da oposição. 
Essa ideia é um pensamento pernicioso, 
pois ele foi cunhado para defender a 
seguinte filosofia:  não há nada definiti-
vo, ou melhor dizendo, não há verdade 
absoluta, princípios eternos. Tudo é 
relativo, por isso é mais cômodo ser 
passivo do que ativo. 

Para agradar a todos, segundo essa 
ideia, temos que “ser politicamente cor-
retos”, ou seja, concordar com tudo, 
com todos, pois não há nada certo; o 
homem não é capaz de conhecer com 
segurança nada além daquilo que é vi-
sível, palpável, físico e usa como crité-
rio último apenas “eu” e os seus apeti-
tes. Não há, então, as verdades absolu-
tas, inegáveis que trazem equilíbrio 
social. Ser politicamente correto signi-
fica, por exemplo, estar de acordo com 
as atuais modas, verdades, tendências, 
é estar, por exemplo,  a favor do aborto 
dos nascituros, porque assim evita-se o 
sofrimento da mulher, é aceitar o divór-
cio, porque cada um tem o direito de 
escolher e ser feliz, é defender uniões 
homo afetivas e considerá-las como 
verdadeiros casamentos com o direito 
aos filhos, porque ser politicamente 
correto significa ser livre do preconcei-
to. Ser politicamente correto é ser a 
favor da legalização da maconha, por-
que assim poderemos acabar com o 
narcotráfico. Ser politicamente correto 
é também apoiar a eutanásia dos doen-
tes incuráveis inclusive das crianças. 

Ser politicamente correto seria também 
ser contra a presença dos símbolos reli-
giosos, por exemplo: da cruz nos espa-
ços públicos, porque vivemos no estado 
laico. Ser politicamente correto é apoi-
ar a ideologia do gênero, ou seja, apoiar 
a educação das crianças sem identidade 
sexual, pois ninguém nasce menino ou 
menina. São os pais que em casa, na 
sua ignorância, estragam as crianças 
educando as como meninos ou meni-
nas. É a criança que deve se definir 
qual sexualidade quer viver. Ser politi-
camente correto é promover uma edu-
cação sem desafios para evitar traumas 
nas crianças. E há escolas que em nome 
do “politicamente correto” praticam 
absurdos, premiando todas as crianças, 
mesmo aquelas que não merecem por-
que não fizeram nada, com uma meda-

lha, para evitar os traumas. Ser politica-
mente correto é abraçar o que é provi-
sório, descartável, fácil, rápido, tudo 
aquilo que exalta o nosso “eu”, os nos-
sos apetites, nos trazendo liberdade e 
felicidade. E todos aqueles que não 
partilham este pensamento, porque ain-
da têm bom senso, são politicamente 
incorretos, e andam com rotulo de ho-
mo fóbicos, preconceituosos, ultrapas-
sados, caducos, atrasados, ignorantes... 

   A ideia ou melhor, ditadura do 
“politicamente correto” é perniciosa 
porque por trás dela há relativismo, ou 
seja uma  outra filosofia perigosa que 
não reconhece nada como definitivo e 
afirma que o ser humano não pode co-
nhecer com segurança nada além do 
campo científico. Em nome do “ser 

politicamente correto” as pessoas têm 
medo de mostrar a sua opinião para não 
serem preconceituosas, fora da moda, 
então, engolem, a seco, as barbarida-
des, aberrações e bom senso para não 
serem politicamente incorretas. Onde 
há limite entre politicamente correto e 
absurdo? O escritor Artur A. Barbosa 
assim define esta ideologia: “Ser politi-
camente correto é sorrir para todos, 
simplesmente, a fim de lhes ganhar a 
simpatia. É nem sempre dizer a verdade 
ou a mentira, mas sim, dizer o que a 
pessoa quer ouvir (...) Ser politicamen-
te correto também é não dizer palavras 
chulas para assim passar a imagem de 
uma pessoa melhor. Em suma, ser poli-
ticamente correto é seguir o fluxo, ser o 
padrão, viver sobre a uniforme máscara 
da sociedade, MÁSCARA! E se você 
não usá-la, ou você é uma criança, ou é 
o errado, o excluído, o estranho, taxado 
de louco”. Segundo a ditadura do poli-
ticamente correto não devo chamar 
uma pessoa, por exemplo, de negra, 
pois isso seria o racismo, mas afrodes-
cendente.  O Saci não é mais Saci, mas 
um afrodescendente portador de neces-
sidades especiais. A cultura do politica-
mente correto, querendo agradar todos 
e não ofender ninguém, promove uma 
realidade insossa e sem graça. Ora, se 
há liberdade de expressão, por que te-
mer dizer o que penso? É uma utopia 
querer agradar todo mundo, nem Cristo 
conseguiu fazer isso, aliás Cristo era 
politicamente incorreto, pois ele andava 
contra mão. Os valores que ele pregava 
chocavam-se com os valores dos ho-
mens. Um cristão, católico ou evangéli-
co, é assim como Cristo, um sinal de 
contradição. Ser cristão nunca foi fácil, 
pois cristão tem que andar na contra 
mão, é dizer não a ditadura do provisó-
rio, não a ditadura do mediocridade, 
não a ditadura do relativismo, não a 
ditadura do “politicamente correto". 

Pe. Paulo Kowalczyk, sac 
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Q 
ueridos irmãos e irmãs! 

 Gostaria de prosseguir 
com as catequeses sobre a 
Quinta Palavra do Decálo-

go, “Não matar”. Já destacamos 
como este mandamento revela que 
aos olhos de Deus a vida humana é 
preciosa, sagrada e inviolável. Nin-
guém pode desprezar a vida do ou-
tro ou a própria; o homem de fato 
carrega em si a imagem de Deus e é 
objeto do seu amor infinito, qual-
quer que seja a condição em que foi 
chamado à existência. 

No (...) Evangelho (...), Jesus nos 
revela deste mandamento um senti-
do ainda mais profundo. Ele afirma 
que, diante do tribunal de Deus, 
também a ira contra um irmão é 
uma forma de homicídio. Por isso, 
o Apóstolo João escreverá: “Quem 
odeia seu irmão é assassino” (1 Jo 
3, 15). Mas Jesus não para nisso, e 
na mesma lógica acrescenta que 
também o insulto e o desprezo po-
dem matar. E nós estamos acostu-
mados a insultar, é verdade. E nos 
vem um insulto como se fosse um 
respiro. E Jesus nos diz: “Parem, 
porque o insulto faz mal, mata”. O 
desprezo (...) é uma forma de matar 
a dignidade de uma pessoa. E belo 
seria que este ensinamento de Jesus 
entrasse na mente e no coração, e 
cada um de nós dissesse: “Nunca 
insultarei ninguém”. Seria um belo 

propósito, porque Jesus nos diz: 
“Olha, se você despreza, se você 
insulta, se você odeia, isto é homi-
cídio”. 

(...)Jesus convida até mesmo a 
interromper a oferta do sacrifício 
no templo se se recordar que um 
irmão é ofendido em relação a 
nós, para ir buscá-lo e reconciliar-
se com ele. Também nós, quando 
vamos à Missa, deveríamos ter 
esta atitude de reconciliação com 
as pessoas com as quais tivemos 

problemas. Também se pensamos 
mal deles, se os insultamos. Mas 
tantas vezes, enquanto esperamos 
que o sacerdote chegue para a 
Missa, se conversa um pouco e se 
fala mal dos outros. Mas não se 
pode fazer isso. Pensemos na im-
portância do insulto, do desprezo, 
do ódio: Jesus os coloca na linha 
da morte. (...) Para aniquilar um 
homem basta ignorá-lo. A indife-
rença mata. É como dizer à outra 

pessoa: ‘Você está morto para 
mim’, porque você já a matou em 
seu coração. Não amar o próximo 
é o primeiro passo para matar; e 
não matar é o primeiro passo para 
amar 

(...)A vida humana precisa de 
amor. E qual é o amor autêntico? 
É aquele que Cristo nos mostrou, 
isso é, a misericórdia. O amor do 
qual não podemos fazer menos é 
aquele que perdoa, que acolhe 
quem fez o mal. Nenhum de nós 
pode sobreviver sem misericórdia, 
todos precisamos do perdão. Por-
tanto, se matar significa destruir, 
suprimir, eliminar alguém, então 
não matar é dizer curar, valorizar, 
incluir. E também perdoar 

Ninguém pode se iludir pensan-
do: “Estou bem porque não faço 
nada de mal”. Um mineral ou 
uma planta têm este tipo de exis-
tência, em vez disso o homem 
não. Uma pessoa – um homem ou 
uma mulher – não. (...) “Não ma-
tar” é um apelo ao amor e à mise-
ricórdia, é um chamado a viver 
segundo o Senhor Jesus, que deu 
a vida por nós e por nós ressusci-
tou. (...) “Não fazer o mal é algo 
bom. Mas não fazer o bem não é 
bom”. Sempre devemos fazer o 
bem. Ir além. 

Catequese do Papa sobre o Quinto Mandamento 
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1. Não frequente as atividades paro-
quiais com assiduidade, mas quando 
você for lá, procure algo para recla-
mar. Com certeza você sempre vai 
encontrar. Fique de olho. Explore 
isto! 

2. Ao comparecer a qualquer ativi-
dade, dedique-se em encontrar falhas 
nos líderes. Veja se o padre ou os 
dirigentes estão fazendo as coisas 
corretas. Se encontrar falhas, fale, 
espalhe para os outros. Critique de 
verdade. Agora, quanto às coisas bo-
as que fazem ou dizem, não comente 
nada, não elogie, fique na sua, em 
absoluto silêncio. 

3. Nunca aceite missão, compromis-
so ou incumbência alguma; lembre-
se que é mais fácil criticar do que 
realizar. 

4. Se o padre ou o Conselho Paro-
quial, ou qualquer outra liderança, 
pedir sua opinião sobre um assunto 
importante, responda que não tem 
nada a dizer e depois espalhe como 
deveriam ser as coisas, de acordo 
com a sua “opinião”. 

5. Não faça mais que o absoluta-
mente necessário, nunca se coloque 

à disposição para nada, espere ser 
convidado para que você tenha pres-
tígio diante dos outros; porém, quan-
do o padre e seus auxiliares estive-
rem trabalhando com boa vontade e 
interesse para que tudo corra bem, 

afirme que sua igreja está sendo diri-
gida e dominada por um grupinho. 

6. Não leia os boletins de sua igre-
ja; afirme que neles não há nada de 
interessante e que eles deveriam ser 
diferentes. Mas não ajude a fazê-los! 

7. Se você for convidado para qual-
quer serviço, simplesmente seja es-
perto (a) e recuse. Alegue que você 

não tem tempo e depois critique com 
a seguinte afirmação: “ por que não 
fazem tal coisa assim?” 

8. Quando você tiver qualquer pro-
blema de relacionamento com o pa-
dre, ou qualquer líder, procure vin-
gar-se fazendo acusações mentirosas 
e divulgando “erros” por eles cometi-
dos. Não será difícil, pois eles, como 
todas as pessoas humanas, estão 
cheios de falhas. 

9. E quando ouvir alguma fofoca, 
conte a outros rapidamente, mesmo 
que você saiba que a fonte não é con-
fiável e que o correto é ouvir os dois 
lados. 

10. Sugira, insista e cobre a realiza-
ção de cursos, palestras, encontros, 
reuniões, mas, quando forem realiza-
dos, não se inscreva, nem compareça. 
Depois critique dizendo que não é 
feito nada. 

11. Após tudo isso, quando sua igre-
ja não tiver mais reuniões, boletins, 
encontros, trabalhos de evangeliza-
ção etc., estufe seu peito e diga: “Eu 
não disse que isso ia acontecer?” 

 

Autor desconhecido 

Como “MATAR” a sua igreja 

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO 
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RIFA DA CATEQUESE 

Prêmio R$ 500,00 (em dinheiro) 
para sua ceia de natal! 

Esta rifa tem como fim a compra de uma TV pa-
ra a sala de vídeo da catequese. 

Valor da rifa: R$ 5,00 

Sorteio no dia 16/12 na missa das 09h 


