O termo ORDO SOCIALIS foi introduzido pelo socialmente engajado padre Carl
Sonnenschein do Berlim da década de 1920. O BKU, a Federação dos Empresários
Católicos adquiriu o titulo na década de 1980 e o registrou respectivamente como
marca internacional. ORDO SOCIALIS é, portanto uma filial cientifica do BKU.
O impulso para fundação da associação partiu em 1985 do congresso internacional
na Roma “Igreja e economia na responsabilidade ao futuro da economia mundial” (veja
a publicação com nome idêntico que pode ser encontrado no nosso site em:
Publicações), em qual participaram acima de 400 empresas e representantes da igreja
de todo mundo. Entre os palestrantes os cardinais Ratzinger, Casaroli e Papa João
Paulo II também fizeram parte o arcebispo da Colônia, o cardinal Josef Höffner, naquele
tempo o presidente da Conferencia Episcopal alemã e consultor do BKU de muitos
anos (1949-1962). Seu tema foi: “A economia mundial à luz do ensino social católico”.
Foram especialmente as execuções dos cardinais Höffner e Ratzinger sobre a
contribuição da doutrina social da igreja católica para a conformação da economia
social de mercado na Alemanha, que ocasionaram uma discussão sustentável sobre a
questão básica da ética econômica, também no publico alemão. Hoje a questão se
envolve em volta da contribuição da doutrina social da igreja católica para a
conformação da globalização e para a prosperidade mundial.
Inicialmente os países em desenvolvimento eram o objetivo do ORDO SOCIALIS, com
publicações em inglês, espanhol e francês. O grupo-alvo dessas publicações eram e
são formadores de opinião como políticos, jornalistas, professores escolares e
universitários, bispos e empresários/executivos. A divulgação ocorreu também em
articulação com as unidades filiais do BKU em âmbito da UNIAPAC, Associação
Internacional de Uniões Empresariais Cristãs em Bruxelas, como em colaboração com
a Fundação Konrad Adenauer.
Após o colapso do comunismo em 1989 se abriu um novo campo de urgência.
Publicações da OS foram desde então divulgadas em quase todos os idiomas da
Europa central e oriental e parcialmente também foram impressas no local.
A obra principal da doutrina social da igreja católica em língua alemã, a “Christliche
Gesellschaftslehre” (doutrina social da igreja católica) do cardinal Josef Höffner
(1963) foi republicada em 2002 por Prof. Dr. Lothar Roos em uma versão reeditada e
complementada. Enquanto isso ela foi traduzido em onze idiomas, por último no ano
2010 em chinês.
As publicações do OS querem dar um impulsos para diagnosticar e influenciar os
atuais desenvolvimentos na política social dos respectivos países do ponto de
vista e da experiência da doutrina social da igreja católica.
Até o final de 2007 as publicações foram somente impressas em uma forma de
caderno padronizada respectivamente como livro de bolso nos diferentes países.
Enquanto isso os textos estão sendo oferecidos pelo nosso site. Com isso deve
ser conscientemente feita uma contribuição à globalização.

Ordo socialis e.V. tem sua sede na Cidade de Colônia/Alemanha
Para doações e taxas de membros são faturados recibos de doações.

Ordo socialis: www.ordosocialis.de

