32. Nesta matéria, o nosso predecessor indica claramente ser vantajoso, nas condições atuais, suavisar o
contrato de trabalho com elementos tomados do contrato de sociedade, de modo que "os operários se
tornem participantes ou na propriedade ou na gestão, ou, em certa medida, nos lucros obtidos".
33. Deve considerar‐se da mais alta importância doutrinal e prática a afirmação de Pio XI que o trabalho
não se pode "avaliar justamente nem retribuir adequadamente, quando não se tem em conta a sua
natureza social e individual". Por conseguinte, para determinar a remuneração, declara o papa, a justiça
exige que se tenham em conta, além das necessidades de cada trabalhador e a sua responsabilidade
familiar, a situação da empresa a que os operários prestam o seu trabalho, e ainda as exigências da
economia geral.
144. Esse trabalho manifesta igualmente a dignidade dos que o realizam e distingue‐se pela riqueza dos
conhecimentos de mecânica, química e biologia que exige; conhecimentos que devem atualizar‐se
constantemente, tantas são as repercussões dos progressos técnicos e científicos no setor agrícola. E,
igualmente, um trabalho caracterizado pelos aspectos e valores morais que lhe são próprios, pois exige
agilidade na orientação e adaptação, paciência na espera, sentido da responsabilidade, espírito
perseverante e empreendedor.
173. Deste modo oferece‐se uma preciosa contribuição para formar uma comunidade mundial, em que
todos os membros serão sujeitos conscientes dos próprios deveres e dos próprios direitos, e trabalharão
em plano de igualdade, pela consecução do bem comum universal.
180. A Igreja de Cristo, observa acertadamente o nosso predecessor Pio XII, "fidelíssima depositária da
educadora sabedoria divina, não pode pensar nem pensa em alterar ou menosprezar as características
particulares, que cada povo, com zelo e piedade, e também com compreensível ufania guarda e considera
como precioso patrimônio. O seu fim é a unidade sobrenatural no amor universal, conhecido e praticado;
não a uniformidade exclusivamente externa e superficial, por isso mesmo debilitante. A Igreja saúda, com
alegria e acompanha com solicitude maternal todas as diretrizes e medidas, que levam, a um prudente e
ordenado desenvolvimento de forças e tendências particulares, apoiadas nas raízes mais profundas de cada
raça, contanto que elas se não oponham aos deveres que derivam, para o gênero humano, da sua unidade
de origem e do destino comum".
182. Por outro lado, os cidadãos católicos das comunidades economicamente adiantadas multiplicam as
suas iniciativas no sentido de se favorecer e melhorar a ajuda prestada às comunidades ainda em fase de
desenvolvimento econômico. Digna de especial consideração é a multiforme assistência que eles prestam,
em proporções cada vez maiores, aos estudantes da África e da Ásia espalhados pelas universidades da
Europa e da América, e ainda a preparação de pessoas dispostas a irem para as nações subdesenvolvidas
com o fim de lá exercerem atividades técnicas e profissionais.
229. Para atuar cristãmente no campo econômico e social, a educação com dificuldade haverá de mostrar‐
se eficaz, se os que a recebem não tomam nela parte ativa e se não for dada também através da ação.

