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O BEM ESTAR COMUM E A MORALIDADE
Critério para conceituar um dialogo sobre bem comum.

CSABA TÖRÖK ∗

(Resumo) A crise econômica (e com isso social) dos dias atuais tirou a atenção ao fato que a definição de
bem comum tem uma importância excepcional sobre a perspectiva da coexistência pacifica e estável
humana. Nesse artigo, tentaremos identificar algumas questões não finalizadas pela analise do conceito de
bem comum. Além disso, nós gostaríamos de esclarecer, através dos ensinamentos de Pope Francis, quais
são as possíveis direções para avançar, quais os aspectos devem ser considerados e através de quais
princípios pode-se iniciar um dialogo social frutuoso e efetivo sobre bem comum.
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Esboço do estudo:
- Princípios e objetivos fundamentais (sobre o conceito de bem comum)
- O bem comum e seus valores
- A materialização do conceito de bem comum
- O bem comum e seu compromisso moral
- Reflexões de Pope Francis
*
A crise econômica nos dias atuais chamou a atenção para o fato de que, por um lado a percepção de que o
mercado é auto equilibrado, auto regulado na natureza, que obtém lucro em maior grau de bem-estar da
sociedade é insustentável; por outro lado, para a sociedade pluralista, a definição de bem comum não é tão
simples como pensado anteriormente. Porem é essencial estudar a concepção de bem comum e tentar
entender como isso pode ajudar a estabelecer uma ordem social mais justa e estável. Devemos levar em
conta que se houver falhas, o interesse individual ou o do grupo, de bem comum, irão causar grandes tensões
entre indivíduos e pequenas comunidades. Essa questão tem uma nova urgência, pois, no mundo globalizado,
vem sendo cada vez mais importante definir um humano compreensivo, um bem comum global; sem essa
concepção é inevitável que conflitos internacionais sejam mais frequentes devido a economia assolada, como
também por consequências politicas e morais. Não ter principio ou humanidade (com a comunidade
internacional) para ajudar países e nações, o mundo se tornará um campo de guerra de conflitos de interesse.
Nesse mundo, fica cada vez mais difícil providenciar condições decente de moradia e o bem-estar e a
segurança são privilégios de poucos (ou podemos dizer: são roubados dos outros).
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