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   “Nisto acercouse un para lle preguntar:-Mestre, ¿que teño                              

que facer de bo para acadar a vida eterna? El contestoulle: -¿Por que me 

preguntas acerca do bo? Soamente Un é Bo. E se queres entrar na vida, garda 

os mandamentos. El preguntoulle: -¿Cales? -Non matarás, non cometerás 

adulterio, non roubarás, non darás falso testemuño; honra a teu pai e a túa nai, e 

ama ó teu próximo coma a ti mesmo. O mozo contestou: -Todas esas cousas xa 

as gardo. ¿Que é o que me falta? Respondeulle Xesús: -Se queres ser perfecto, 

vai, vende canto tes, e dállelo ós pobres, e terás un tesouro no ceo; e despois, 

ven e sígueme.” ( Mt 19, 16-21) 

 

Rebuscando razón e por que 

“ O Vaticano II supuxo unha relectura do Evanxeo á luz da 

cultura contemporánea. Produciu un movemento de renovación 

que ven sinxelamente do mesmo Evanxeo”  

 ( Entrevista de A.Spadaro a Francisco, en Razón y Fe 268 ( 2013) 267) 

 

1.- Unha mirada  para situarnos 

 Na Evangelii gaudium ( Francisco 2013) na sección terceira do capítulo 

cuarto, dos números 222 ao 237, presenta catro prioridades que lle servirán de  

eixe  en diferentes ocasións dos seus textos maxistrais. Catro prioridades que se 

anuncian así: 

Ø O tempo é superior ao espazo ( 222-225) 

Ø A unidade prevalece sobre o conflito ( 226 – 230) 

Ø A realidade é máis importante que a idea ( 231 – 233) 

Ø O todo é superior á parte ( 234 – 237) 

Nestes catro principios podemos prezar que para Francisco  a persoa é 

fundamentalmente un ser en movemento, en acción, un ser con capacidade e 

posibilidades múltiples. Non é realidade acabada, estática inmóbil ou estancada 

no pasado.  

O que situado no contexto da Teoloxía Moral, ábrenos a unha perspectiva, 

quizais novidosa, pero sempre distinta á que moitas e moitos de nós fomos 

educados. A comprensión/concepción da moral como algo sempre negativo, 

pechado e case sempre nas beiras do pecado. Porén, se temos en conta estes 

catro principios e os `poñemos en relación co que busca, mesmo co obxecto de 

estudo da Teoloxía Moral, descubrimos que as persoas, e o mundo do que 
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formamos parte, somos realidade aberta, sempre en camiño, sempre en 

discernimento e con capacidade para superar atrancos ou dificultades.  

Sabendo logo que  nin nós nin a realidade da que formamos parte é unha e 

para sempre, temos que buscar, tendo en conta eses catro principios, razóns e 

raíces desde as que poder situarnos e entender a necesidade de darnos un 

proxecto de vida que teña sentido e que sexa o suficientemente maduro como 

para que nós poidamos  , desde el, descubrir cales son os eixes, os principios, 

nos que podemos orientar e dar sentido e razón á nosa vida. Se iso é así, 

estariamos a falar entón da Moral. 

Sabemos que cando nos  utilizamos o termo moral, non o poñemos en 

relación con unha ideoloxía nin con un proxecto político ou económico, nós 

adxectivamos o termo moral. Nun é unha moral calquera, é a moral cristiá. E se 

partimos desta adxectivación, non deberamos esquecer, como moi claramente o 

ten manifestado o papa Bieito XVI, o noso punto de partida é  encontro coa 

persoa de Xesús. Non un corpus de imposicións, principios ou normas. As súas 

palabras expoñen  que a proposta cristiá desde a que nos queremos aclarar nosa 

vida non é algo abstracto, senón que: 

“ non se comeza a ser cristián por unha decisión ética ou unha grande 

idea, senón polo ENCONTRO con un acontecemento, con unha Persoa, que 

da un novo horizonte á vida e, con iso, unha orientación decisiva” ( Bieito 

XVII, Deus Caritas est,1 . 25 decembro 2005) 

 

 Esta frase danos a clave principal, á vez que tira por terra moito 

malentendidos ao redor da teoloxía moral. Este non é un conxunto de normas, 

o seu principio raíz é Cristo, a identificación coa súa persoa e co seu 

proxecto. Sen eles a moral queda valeira de sentido e contidos, reducíndose a 

unha simple e empobrecedora  aplicación de imposicións sen contido nin 

razón. 

 

Fago esta afirmación no comezo desta sesión porque  serviranos  para 

superar e evitar identificacións, reducionistas e relativistas tan a o uso na nos 

cultura  posmoderna e líquida. Unha cultura guiada , entre outras por estes 

catro aspectos. Que como veremos están nas antípodas da proposta cristiá: 

 

• O individualismo como eixe das decisións 

• O cortoplacismo como faro no que situarse 

• A relativización como elemento que valida /xustifica calquera 

comportamento  

• A ausencia de principios universais referentes 

Unha visión así, da pé a unha antropoloxía na que , prendendo poñer á 

persoa no centro,  todo se iguala, todo se identifica e nada se distingue. Dando 

lugar a que non se plantexen prioridades nin se xerarquicen principios en orde a 

resaltar a importancia da persoa. A conclusión: todo é cambiable, todo é igualable, 

todo se queda en palabras que despois dan lugar a xustificacións en función do eu, 
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e sen relacións á reciprocidade coa outra/s persoas. Que se non a lei sobre o trato 

aos animais, onde o respecto que estes sempre han merecer, da lugar a que se 

acaben igualando ás persoas. 

Esforzarnos por evitar reducir a moral a caer  na polarización de extremos, 

entre  os que consideran que a moral é algo líquido e cambiante ( posmodernos, 

poseculares, posrelixiosos...) e os que consideran  que un conxunto de normas e 

imposicións que valeron e valen para tódolos tempos, esixiranos a nós un camiño 

de discernimento, reflexión, honestidade e clarificación para que poidamos ter unha 

mirada humanizadora e madura das esixencias que supón querer estar no mundo 

con un criterio de seguimento de Xesús e do seu proxecto. 

A este respecto o concilio Vaticano II, do que por certo estamos a celebrar os 

sesenta anos do seu comezo ( 11 de outubro de 1962). E nun decreto dos que se 

aprobaron  ao longo da celebración do concilio, concretamente  no que se e chama 

Optatam totius  - A DESEXADA RENOVACIÓN -( 28 de outubro de 1965), ao 

referirse á necesaria renovación dos estudos teolóxicos, cando trata da teoloxía 

moral dísenos no número 16: 

“Téñase especial coidado en perfeccionar a teoloxía moral, cuxa 

exposición científica, nutrida con maior intensidade pola doutrina da 

Sagrada Escritura, deberá mostrar a excelencia da vocación dos fieis en 

Cristo e a súa obriga da producir froitos na caridade para a vida do 

mundo” ( O.t.16) 
 

Texto que marcará o posterior desenvolvemento da teoloxía moral católica. O 

comezo do parágrafo invítasenos a perfeccionar a teoloxía. E como sabemos, 

perfeccionase  aquilo que non está de todo ben acadado, non si?. Pero non se 

queda nesta afirmacións, da un paso máis para indicarnos desde onde e como ha 

ser este camiño que se nos invita a emprender: 

 

Ø Exposición científica. O que vai supoñer abandonar o retrouso de reducir as 

cuestións da moral ao ámbito do pecado e do xurdidícismo. A moral, como 

dimensión que conforma a realidade da persoas, precisa unha achega integral, o 

que a leva a desenvolver a súa reflexión  en diálogo e relación coas demais 

ciencias. A moral precisa  camiñar de xeito interdiscipinar e transdisciplinar. Xa 

non chega con dicir é ou non é pecado. 

 

Ø Fundamentada na Sagrada escritura. E este é un puntazo de afirmación que tira 

por terra todo o que tiñan sido os catro últimos séculos, nos que se fora 

conformando un modelo de teoloxía moral puramente casuísta e xuridicista, no 

que os principios teóricos se enunciaban para aplicar ao modo das leis positivas, 

sen ter en conta nin á persoas á que se lle aplicaban nin a súa situación nin 

tampouco a razón de ser desa persoas. Razón que nos ben dada por unha 

concepción antropolóxica que  fai das persoas, tódalas persoas, “ imaxe e 

semellanza de Deus”. Con todo canto iso supón. 
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Ø Vocación  en Cristo. Se a fonte é a Sagrada escritura, nela Cristo aparece como 

razón e fin ( alfa e omega ) de todo o creado, tamén dos seres humanos. Todas 

e todos nós somos chamados e chamadas por Deus. El quérenos, coñécenos, 

diferéncianos e sitúanos no mundo con unha misión, non ao chou. E ara iso 

Encoméndalle ao seu Fillo unha misión ( cfr. Fil 2, 5 -8a “ Tede entre vós a 

mesma actitude de Cristo Xesús. El, con ser de condición divina, non se agarrou 

cobizosamente á súa categoría de Deus; senón que se espiu do seu rango, 

asumiu a condición de escravo; fíxose un home normal e presentouse coma tal 

8abaixouse a si mesmo, facéndose obediente ata á morte...). O teoloxía moral logo 

ten que ser, si ou si, sempre cristolóxica. Cristo é referente de fundamentación e 

vida. Pois só así  poderá responder ao que se lle pide: mostrar a excelencia dos 

fieis eh Cristo. 

 

Ø Producir froitos de caridade para a vida do mundo.- O que significa que a moral 

non ten como cometido principal esculpir homes e mulleres perfectos para vivir 

no seu narcisismo moral, senón facer que os homes e mulleres, co seu actuar e 

a súa coherencia de vida, fagan posible que o mundo sexa máis fraterno, libre, 

solidario e humano. Algo que, como ben sabedes, ten expresado con fondura e 

sabedoría o papa Francisco nos seus textos maxistrais, especialmente na 

Laudato si ( casa común ) como na Fratelli tutti. 

 

Todo o anterior xa nos serve de guía  para entender que queremos dicir cando 

utilizamos a palabra teoloxía moral. Remite a Deus, non un Deus afastado e que lle 

da as costas ao mundo, senón a un Deus que é misericordia, que na súa 

capacidade de mostrársenos por amor, envía ao seu Fillo ao mundo con unha 

misión e que esta non se esgota con El, senón que se plenifica coa presenza do 

Espírito Santo no seu alentar e acompañar a vida de cantas e cantos conformamos  

as comunidades cristiás. Este Deus connosco é o que está na orixe da moral cristiá 

para que a nosa vida se vaia configurando desde o estilo e acción de Xesús de 

Nazaret. Todo o lonxe que vós queirades, de todo canto, os que non somos tan 

novos,  temos recibido ao longo da nosa educación moral. 

Xoán Paulo II, didicou unha das súas encíclicas á Teoloxía moral: A Veritais 

splendor – ESPLENDOR DA VERDADE - ( 6-8-1993) , nela afirma de con 

convicción e rotundidade: 

“  O tema da moral é un que afecta profundamente a cada persoa; implica a todas as 
persoas, incluso aquelas que non coñecen a Cristo e o seu Evanxeo nin o propio Deus. Ela 
sabe que é precisamente no camiño da vida moral onde o camiño da salvación está 
aberto a todos. O Concilio Vaticano II lembrou con claridade diso cando afirmou que "os 
que sen ningunha culpa non saben nada de Cristo nin da súa Igrexa, pero que buscan a 
Deus con corazón sincero e baixo a influencia da graza, tratan de facer efectiva a 
vontade". de Deus tal e como eles coñecen polo ditado da conciencia... pode obter a 
salvación eterna". “ ( V.s. 3) 
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No número 29 deste mesmo texto, afonda na cuestión ao tratar de presentar a 

importancia da Teoloxía Moral no camiñar da vida eclesial. O que o leva a afirmar: 

“ A reflexión moral da Igrexa, sempre levada a cabo á luz de Cristo, o "Bo Mestre", 
desenvolveuse tamén na forma específica da ciencia teolóxica chamada "teoloxía 
moral", ciencia que acepta e examina a Revelación Divina ao mesmo tempo. tempo 
respondendo ás demandas da razón humana. A teoloxía moral é unha reflexión 
preocupada pola “moralidade”, polo ben e o mal dos actos humanos e da persoa que os 
realiza; neste sentido é accesible a todas as persoas. Pero tamén é "teoloxía", por canto 
recoñece que a orixe e o fin da acción moral se atopan en Aquel que "só é bo" e que, 
entregándose ao home en Cristo, lle ofrece a felicidade da vida divina.  “ ( V.s. 29  ) 

E unha moral que se chame cristiá ten que ser, por forza, cristolóxica, xa que 

Cristo ha estar sempre no centro da súa reflexión e da súa concreción no actuar dos 

crentes. E se iso é así, a liberdade ocupa un lugar central en todo o preceso de 

discrnimento previo á toma de decisións, polo que, como ben di Xoán Paulo II no 

número 34, 

“ A cuestión da moral, á que Cristo dá resposta, non pode prescindir da cuestión da 
liberdade. En efecto, considera central esa cuestión, pois non pode haber moral sen 
liberdade: "Só na liberdade o home pode acudir ao bo"” ( V.s.34  ) 

Como boa nova, a moral busca darnos razóns: principios, valores ... 

desde os que poder ir tomando as opcións que nos axuden a madurar, a 

crecer como persoas, a poder decidir de xeito autónomo, sen converternos 

en monicreques ( heteronomía )nas mans de quen se pensa superior, 

mellor, máis importante ou máis recoñecido. A moral non pode ser logo 

unha proposta en negativo e para impedir que sexamos libres; ao 

contrario, quere ser unha proposta que se articula nun proxecto de vida 

esixente e modulado sempre desde a responsabilidade. Como ben dicía 

Pedro na súa primeira carta, capítulo tres e versiño 15, temos que “ saber 

dar razón da nosa esperanza a quen nolo pida”. Esta é a base, a raíz de 

por que necesitamos a moral na nosa vida. Non para cumprir e facer o 

mandado, senón para poder entender e vivir, explicar e comunicar as 

razóns que nos levan a tomar unhas decisións e non outras; a 

comportarnos de xeito humano e non robotizado, a descubrirnos como 

alguén que se quere, se axuda, se valora e se entrega a facerlle a vida 

máis doada a cantos conforman a súa contorna. 

 

    Se a vida, como di Francisco, son procesos, un deses procesos é o que 

nos achega á Teoloxía moral, porque ela é tarefa de discernimento necesario 

para construír o noso proxecto de vida con coherencia e en fidelidade aos 

valores do Reino de Deus. E nestes procesos iremos descubrindo a 

complexidade das decisións, e a  necesidade de clarificarnos. Para o que xa 

non basta un si ou un non descontextualizados.1  

 
1 Cfr. O.G.León, Tomar decisiones difíciles, Madrid,McGraw  Hill,2006; Cfr. Rosa Mª Belda, 
Tomar decisiones.Del proceso interior a la practica ética.PPC,Madrid 2015.   
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Falar logo de Moral é situarnos, debera selo, na perspectiva da utopía. 

Do que nunca está acabado, de que sempre ten horizontes abertos polos 

que seguir camiñando e cara onde orienta-la vida. Por iso dicimos que a 

moral non é conxuntos nin de normas nin de preceptos, tampouco o 

cumprimento de mandados que outros deciden que nós realicemos, senón 

unha proposta que tendo en conta o pasado faise para o presente e 

ábrese sempre ao futuro. É un proceso ( sempre facéndose), e como tal 

ten unha meta a conseguir, que poderiamos resumir en tres expresións: 

 

• Humanización: Porque o “misterio do home só se esclarece no 

misterio do Verbo encarnado” ( G.s.22), a moral ha posibilitar 

cristiás adultos, libres e responsables que se impliquen nas grandes 

causas dos seres humanos ( pensemos nas palabras, xestos e 

accións do Papa Francisco). 

 

• Solidariedade: Desde a presenza dos crentes nas estruturas do 

mundo, nunha invitación continua do nivel ético dos costumes. 

 

• Testemuño: facer presentes os ideais vividos e anunciados por 

Xesús de Nazaret e os seus seguidores.  
 

Quere ser logo a moral unha proposta que trata da felicidade; da 

felicidade do ser humano. Que tenta aclarar en que pode consistir, e que 

busca camiños que o axudan a chegar a ese permanente “desideratum” 

que chamamos felicidade .Esta proposta non cansa de alentarnos para 

que non desistamos, porque ningún vento, por forte que sexa nos pode 

apartar desta busca que nos realiza como persoas e nos descubre como 

seres sociais e necesitados dos demais. 

 

O Catecismo da Igrexa Católica ( 25-6 1992; 7-12-1992 ) na súa 

terceira parte aborda o tema da Teoloxía Moral. Faino titulando esta parte: 

“ A vida en Cristo”. Faino así para seguir as pegadas iniciadas polo 

Concilio Vaticano II, invitando a que a cristoloxía fose cerne da reflexión 

teolóxico moral.( 1691 – 2557) 

1.- Imaxe de Deus 

2.- Dignidade da persoa 

3.- Vocación á benaventuranza e o desexo de ser 

felices 

4.- A liberdade e a responsabilidade 

5.- a moralidade dos actos humanos 
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Achegándonos na forza da Palabra revelada 
 

• A Escritura non é un libro de Teoloxía Moral 

• A nosa achega a ela ha ser desde o traballo hermenéutico: 

o Intentando coñecer e interpretar ten do en conta:  

§ O texto 

§ O contexto 

§ Buscando facer falar un texto do pasado  hoxe 

§ Evitando o positivismo bíblico ( facer dicir ao texto o que nós pensamos) 

 No A. Testamento descubrimos a categoría de Pobo: 

 

• Un pobo que se pon en camiño: Israel. Que establece  Alianza 

con Deus, unha alianza que non parte de principios abstractos, 

senón da realidade da que forman parte: “ Serei o voso Deus, 

serdes o meu pobo”.( Ex 6.7; 19,5; Lev 20.26; 11,44; Xer 30,22) 

 

• Os profetas terán como misión lembrar e espertar a conciencia 

desta Alianza, facendo que o pobo non esqueza can é o 

compromiso que adquiriu diante do seu Deus ( Am 5,21;Is 1,10-

17; 58,3-11;Miq 6,5-8). A Alianza é diálogo de salvación entre 

Deus que chama e sae ao encontro, convidade; e o seu pobo 

que entre luscos e fuscos, vai respondendo a esa chamada, a 

esa invitación.:” faremos canto nos ten dito Iavé” ( Ex. 19,3-

8).Todo canto Israel sente, vive, proxecta… vaise entender desde 

a perspectiva da Alianza, inspiración de toda a vida relixiosa de 

Israel 

 

• .- O Evanxeo anuncia unha salvación que se realiza na persoa de 

Xesús, e que vai chamando ao cambio de corazón e de 

actitudes. Non basta con dicir Señor, Señor, senón que ese  

pronunciar cos beizos ha de ir unido a súa realización no actuar. 

A Boa Nova que Xesús trae é unha Boa Nova de Salvación, 

continuidade da Alianza que Deus fixera co seu pobo. A súa 
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morte e resurrección preséntase como o cumio de todo ese 

proceso. E así o van vivir despois as primeiras comunidades. 

Desta experiencia de esperanza, transformadora e gozosa, 

xermola a moral cristiá. 

 

• O Reino é o centro de referencia da súa predicación e actividade 

.El ven “ anunciar o Reino” (Mt 4,23)  que se converte na súa 

causa, a súa tarefa, o centro da súa mensaxe . Pero é un reino 

diferente, onde non hai exclusión e no que todos se senten 

invitados e acollidos. A súa aceptación, resposta, cambia a vida, 

pois esixe una vida nova, un horizonte diferente, unha 

transformación exterior e interior ( Mt 6,24), xa que non é posible 

servir a dous señores. E oferta se salvación para todos e sen 

exclusións: ( Mt 5.3; Lc 6,2; Mt 11,4).Non é dominio territorial, 

senón actitude de cambio en acción, operante, viva, na 

dialéctica do “ xa, pero aínda non”, na súa dimensión actual, 

histórica, pero sempre aberta e transformadora, utópica e nunca 

realizada en totalidade ( escatolóxica) ( Mt 6,10;Lc 17,21). O que 

supón tamén, como humus, raíz da teoloxía moral, que esta ha 

de ser sempre dinámica, positiva ( propositiva), creadora, 

esperanzada, activa, ilusionante, fraterna, solidaria, 

corresponsable, crítica, inconformista…sempre en camiño, 

facéndos (proceso). 

 

• O Reino entón, irrompe e comeza con Xesús, pero non se esgota 

nel, continúa desenvolvéndose e concretándose no aquí e agora 

de cada quen ( Lc 17,21)  É polo tanto o principio absoluto da 

ética/moral cristián. A súa concreción lévanos a plantexar o noso 

ser e estar nese aquí e agora, a súa dimensión socio-política, 

evitando facer del unha afirmación ou concreción líquida. Como 

non imos, como construtores do reino, esforzarnos por cambiar 

a historia e poñer nela humanidade e esforzo comprometido na 

loita por canto supoña que esa humanidade se vai facendo 

posible? Non é unha resposta, un proxecto concreto e partidista, 
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pero si  un proxecto de xustiza, paz, vida ,liberador e que 

cuestiona a nosa vida e as nosas actitudes. 

 

• Podemos dicir que a moral que vai aparecendo ao longo dos 

textos, é unha moral de vida e preocupación por canto lle pasa 

aos membros das comunidades( social). Non é unha moral 

individualista senón comunitaria. Compartir, doar, colaborar... 

son actitudes que sempre se lle esixen aos seguidores/as de 

Xesús, e así, con esa mesma esixencia o van vivir nas 

comunidades. Ter para poder compartir, o ideal non está en 

volverse todos pobres, senón en traballar, en poñer o de un ao 

dispor dos outros para que deixen de selo . Non é a riqueza 

senón como esta se conseguiu e se pon ao servizo dos que non 

teñen, o que vai supor querer ou non ser construtores do reino. 

• Lc 6,24; Mc 10,23; Mt 19,23-24; Mc 10,13; Mt 19,21; Lc 

19,8;  Lc 11,41; 2Cor 8,9; Rom 15,26; Gál 2,10... 
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