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"Pacem in Terris"
no Diálogo das Ideologias
A forma como a Encíclica Pacem in Terris
foi acolhida é reveladora de que nela se contém alguma inovação muito afim da problemática mais candente do nosso tempo. Que
há, pois, de novo na Encíclica? Qual a sua
afinidade com o mundo contemporâneo?
Como se situa perante as outras doutrinas?

1. Um acontecimento de alcance mundial
Na história das doutrinas políticas e sociais, a publicação
da Encíclica Pacem in Terris constituiu um acontecimento que imediatamente se impôs como destinado a assinalar um momento de
capital importância, não só no processo evolutivo de uma determinada corrente doutrinal, como também no confronto e no diálogo dessa corrente com as demais e com o mundo em revolução
social onde nos é dado viver.
Não parece contestável que a Encíclica surpreendeu o mundo
— e que o surpreendeu porque lhe surgiu portadora de algo de
novo. Foi precisamente por este elemento novo, logo apercebido,
que ela tão prontamente assumiu o carácter de um grande acontecimento de alcance mundial. Todavia, a intensidade e a extensão
das reacções suscitadas não teriam explicação, se o que é novo
na Encíclica não se relacionasse estreitamente com profundas aspirações, íntimos movimentos ou graves preocupações e problemas
do nosso tempo.
Por outras palavras: a própria forma como Pacem in Terris
foi acolhida é reveladora de que a Encíclica contém alguma novidade muito afim da problemática mais candente dos nossos dias.
Que há, pois, de novo na Encíclica? Qual a sua afinidade
com o mundo contemporâneo? Eis as perguntas a que, numa primeira e rápida aproximação, desejaríamos responder. Deixaremos,
no entanto, à margem da nossa análise a doutrina da Encíclica
acerca dos problemas e relações internacionais.
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As nossas respostas serão, quanto possível, as de um Observador objectivo, como que indiferente ao pensamento que se esforça por entender e situar em coordenadas reais. No entanto,
há-de permitir-se-nos que dediquemos estas linhas à memória do
Papa João XXIII, desse Homem bom da rara espécie daqueles
para quem a Palavra é Diálogo e o Diálogo é Amor — a fim de
que «sejam todos um».
Quantos, como Ele, poderiam dizer, sem hipocrisia ou ludíbrio
de si mesmos1: «aqui estou! Vim, já me vistes. Pus os 1meus olhos
nos vossos e o meu coração junto do vosso coração» ? . Ele pôde
lealmente dizê-lo, porque assiim viveu — mostrando o seu verdadeiro rosto e buscando o verdadeiro rosto dos outros.
2. O mundo actual: uma visão optimista
A Encíclica está construída sobre um sistema de princípios
e valores e sobre uma realidade histórica, a do nosso tempo. Qual
é, pois, a visão do mundo actual em que se funda? Evidentemente,
não se trata de uma visão «neutral», meramente objectiva, mas de
uma visão valorativa, julgadora. Os factos são tomados, não apenas na sua realidade, mas no significado que assumem numa dada
perspectiva doutrinal, a perspectiva dos princípios e valores de
que a Encíclica se inspira.
Logo nas primeiras linhas de Pacem in Terris se refere a
«desordem que reina entre os indivíduos1 e os povos, como se as
suas mútuas relações não pudessem ser reguladas senão peila
força» (§ 4) 2 . Na Encíclica Mater et Magistra, João XXIII dissera também que «a nossta época (...) labora em erros gravíssimos
e é agitada por tremendas desordens» (§ 266). Análogas afirmações se encontram noutros documentos da sua responsabilidade,
nomeadamente na primeira Encíclica que publicou, Ad Petri Cathedram, que amplamente se ocupa de «erros» e «desordens» contemporâneos
Mas já na Encíclica Grata Recordatio, de 26 de Setembro de
1959, deparamos o texto seguinte: «o Nosso olhar alarga-se a
todos os Coaatinentes, onde os povos se encaminham para tempos
1 Palavras do Papa aos reclusos da prisão romana «Regina Coeli», durante a visita que lhes fez em 26 de Dezembro de 1958.
2 Citaremos sempre os parágrafos de Pacem in Terris (e de Mater et
Magistra), onde se contêm as afirmações transcritas. A numeração segue a
ordem dos parágrafos no texto latino das Acta Apostolicae Sedis. Confrontámos as traduções portuguesa e francesa dos serviços do Vaticano, alterando
porém a forma quando nos pareceu vantajoso. Corrigimos, por vezes, o próprio conteúdo dessas versões, de acordo com indicações contidas na edição
comentada seguinte: Jean XXIII, Encydique Pacem in Terris: Commentaire
et index analytique par VAction Populaire, Paris, Spes, 1963, 204 p. Também
aproveitámos algumas sugestões da tradução corrigida publicada no n.2 1 da
revista «Estudos Políticos e Sociais».
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melhores e onde vemos um despertar de energias profundas que
deixa esperar um decidido empenho das consciências
rectas em
promover o verdadeiro bem da sociedade humana» 3. Assim, num
mundo perturbado, dividido, carregado de erros e desordens, há
também um movimento positivo de amplitude universai! que se
afirma: os povos caminham para tempos melhores e novas energias concorrem para o verdadeiro progresso da humanidade.
O essencial da visão do mundo contemporâneo, que suporta
a doutrina de Pacem in Terris, parece estar aqui: é a visão de
um mundo desordenado, onde no entanto o Homem progride e
cresce na realização de si mesmo. Neste sentido, é já uma visão
optimista, confiante nos destinos da Humanidade. Simplesmente,
a nota de optimismo, em Pacem in Terris, é singularmente reforçada pela quase completa omissão de referências concretas a aspectos negativos do mundo actual e pela vigorosa afirmação dos seus
aspectos positivos. Em vez de se demorar, como tantos dos seus
antecessores, na condenação ou lamentação de «males» do mundo,
João XXIII preferiu dizer o que, nas hodiernas transformações e
aquisições da sociedade humana, lhe aparecia como bom, como
merecedor de acolhimento e continuação. Sem negar ou esquecer
a face negativa da realidade, quis antes salientar a saia face
válida, buscando assim, no próprio movimento da História, os
sinais do esforço de elevação e realização humana que, segundo
o seu pensamento, importa prosseguir.
Desta forma, João XXIII conseguiu situar Pacem in Terris,
não perante a História ou contra ela, mas na própria linha da
História. Mais precisamente: na linha, construtiva segundo o
Papa, das grandes transformações histórico-sociais contemporâneas.
A gradual ascensão das classes trabalhadoras no campo económico, social, político e cultural, ascensão obtida através da reivindicação de direitos e levada à exigência, pelos trabalhadores,
de «não serem tratados como simples coisas, sem entendimento
nem liberdade, à mercê do arbítrio alheio, mas como pessoas em
todos os sectores da vida sociail, tanto no campo económico-social,
como no da política e da cultura (§ 40);
a promoção da dignidade feminina e dos direitos da mulher
na vida familiar e social e o seu ingresso, que progride em todas
as civilizações, na vida pública (§ 41);
a eliminação da relação entre povos dominadores e povos
dominados, resultante da recusa generalizada a permanecer SÍUjeito a um poder poCíti/co exterior à respectiva comunidade ou
grupo étnico e do progressivo acesso dfe todos os povos à independência (§ 42);
3 Segundo a tradução da Livraria Morais, Encíclicas de 8. S. João XXII1,
Vol. I, p. 93.
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a propagação da ideia da igualdade natural entre OS homens,
com a consequente desautorização doutrinal das discriminações
raciais e dos preconceitos de superioridade fundados em privilégios económico-sociais, no sexo ou na posição política (§ 43-44);
a tendência para a instauração, em cada sociedade política,
de uma ordem constitucional que fixe os direitos fundamentais
dos cidadãos, o modo de designação dos governantes, a esfera de
competência de cada um dos poderes do Estado e as reíações destes poderes entre si e com os indivíduos (§ 75-77);
a mais aguda consciência da sua dignidade que os homens
adquiriram e que os leva a pretender tomar parte activa na vida
pública e a exigir que a ordem jurídico-política garanta a inviolabilidade dos seus direitos e determine as normas do acesso ao
Poder e do exercício deste (§ 79);
os esforços das «nações mais pobres» para alcançarem «um
grau de desenvolvimento económico que proporcione a todos os
cidadãos um nível de vida maiis consentâneo com a sua dignidade
de pessoas» (§ 122);
a convicção, que se difunde cada vez mais, de que «com negociações e não com armas, se devem dirimir as eventuais controvérsias entre os povos» (§ 126);
a intensificação do intercâmbio internacional de pessoas, de
bens, de ideiasi, o alargamento incessante dos contactos e relações
entre indivíduos, grupos e poderes públicos de diferentes países,
a interdependência cada vez mais estreita entre as várias economias nacionais, a solidariedade crescente entre as condições do
progresso social, da ordem, da segurança e da paz nas diversas
comunidades políticas, digamos: todo o movimento que impele a
humanidade no sentido da mundiaMzação das relações sociais e
dos problemas colectivos (§ 130-131);
o concomitante despertar, nos indivíduos, do interesse pelos
problemas de alcance mundial e de «uma consciência mais viva
de serem membros activos da família humana universal» (§ 145);
tudo isso, todas estas fundamentais transformações históricas— que assinalam, a par de uma gigantesca revolução social
de escala planetária, um imenso movimento de acesso à consciência de direitos e uma generalização do sentimento da dignidade
humana — tudo isso aparece na Encíclica de João XXIII como um
verdadeiro progresso do Homem e como abertura a novos progressos.
E é precisamente nesta perspectiva de abertura a novos progressos que a nota optimista da Encíclica adquire a sua mais
alta expressão, projectando-se directamente na esfera moral e
religiosa. «Presentemente — escreve João XXIII — à medida que
o Homem se torna consciente dos seus direitos, como que necessariamente nefe germina a consciência de obrigações correspondentes; os seus próprios direitos, é antes do mais como outras
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tantas expressões da sua dignidade que deverá fazê-los valer; a
todos os outros incumbirá a obrigação de os reconhecer e respeitar. E, uma vez que as normas da vida colectiva se formulam em
termos de direitos e devereis, os homens abrem-sie aos valores
espirituais e compreendem o que é a verdade, a justiça, o amor,
a liberdade; tornam-sie conscientes de que pertencem ao mundo
desses valores. Mais ainda: são levadosi a melhor conhecer o Deus
verdadeiro, transcendente e pessoal Então, as suas refações com
Deus aparecem como o próprio fundamento da sua vida, da vida
íntima vivida no segredo da alma e da vida de relação com os
outros homens» (§ 44-45).
Ã corrente—com fortes tradições nos meios católicos e
mesmo nos documentos do magistério romano—que tem interpretado a marcha do mundo moderno como um /crescente empobrecimento moral e religioso, Pacem in Terris opõe, assim, uma
outra concepção que a completa e corrige: a concepção de que o
mundo moderno, mesmo em recuo religioso, vai criando, pelo despertar e propagar da consciêriiCia dos direitos e da dignidade do
Homem, condições de acesso
mais profundo aos valores morais
e às vivências religiosas4. O que há de humanamente válido, e é
gigantesco, no movimento contemporâneo da História, é também
válido e promissor, segundo a Encíclica, na esfera moral e religiosa.
3. Uma declaração dos Direitos do Homem
Que oferece Pacem in Terris a este mundo onde ela própria
discerne um tão colossal movimento de elevação e dignificação
da vida humana?
A primeira parte da Encíclica abre com a afirmação de
que «o fundamento de uma sociedade bem ordenada e fecunda é o princípio de que todo o ser humano é uma pessoa,
quer dizer: uma natureza dotada de inteligência e vontade
livre. Por isso mesmo, é sujeito de direitos e de deveres, derivando uns e outros, conjunta e imediatamente, da sua natureza. Trata-se, por conseguinte, de direitos universais, invioláveis
e inalienáveis» (§9). Seguijdamente, a Encíclica ocupa-se, em toda
esta parte, dos direitos e deveres dos homens. Partindo, porém,
4 Na Encíclica Mater et Magistra, anterior em apenas 18 meses a
Pacem in Terris, depara-se, neste aspecto, uma nota muito significativa.
João XXIII diz aí que Pio XII com razão afirmou «que a nossa época se distingue por que, enquanto as ciências e as técnicas progridem imenso, os homens retrocedem em relação à consciência da dignidade humana. A nossa
época terá feito a sua monstruosa obra-prima, quando houver transformado
o homem num gigante do mundo físico, à custa do espírito do mesmo 2homem,
condenado a ser um pigmeu no mundo sobrenatural e eterno» (§ 247. ). Estamos aqui, parece, ante uma verdadeira mutação (e não evolução) de atitude.
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da ideia de que os deveres se definem em função dos diireitos (a
cada direito correspondem deveres: deveres no próprio de os exercer, deveres nos ouitros e na sociedade de os reconhecer e respeitar), João XXIII contenta-se com enunciar os direitos, produzindo deste modo uma ampla declaração cristã dos Direitos do
Homem.
Tal declaração — solene e incisiva — cobre todos o® aspectos
fundamentais da vida dos indivíduos e das sociedades. Sumariando
e agrupando os direitos nela enunciados, tem-se o seguinte:

Direito à vida, à integridade física e aos recursos correspondentes a um digno padrão de vida (§ 11).
Direito ao respeito da dignidade pessoal e à boa repun
tacão (§ 12).
Direito à 'liberdade na escolha do Síeu estado de vida e,
portanto, a constituir família, na base da paridade de direitos
entre o homem e a muMier, ou a sesruir a vocação para o
sacerdócio ou para a vida religiosa (§ 15).
Directo dos pais a assegurar, com prioridade, o sustento
e a educação dos sieuss filhos (§ 17).

n
Direito à liberdade na pesquisa da verdade e, salvaguardadas as exigências da ordem morai e do bem comum, à liberdade na expressão e difíusão do pensamento e na criação artística (§ 12).
Direito a participar nos bens da cultura e, portanto, a
adquirir uma insttrução de base e uuna formação técnico-profissional correspondente ao grau de desenvolvimento da respectiva comunidade (§ 13).
Direito a prestar culto a Deus, segundo a sua própria
consciência, e a profeeisar a saia religião na viída pública e
privada (§ 14).

ni
Direito ao trabalho e à liberdade do trabalho (§ 18) 5.
Direito a uma justa remuneração do trabalho que, tendo
em conta as possibilidades da empresa, permita ao trabalhais) o texto latino diz: «non solum ut operis faciendi sibi copia tribuatur,
sed etiam ut opus libere ipse obeat>, que tem sido indevidamente traduzido
por: «direito ao trabalho e à iniciativa no domínio económico».
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dor e à sua família um nível de vida conforme à dignidade
humana (§ 20).
Direito à segurança contra os riscos sociais (§ 11) 6.
Direito a oondáções de trabailho que não comprometam,
nem a saúde, nem a integridade moral do trabalhador e não
entravem o desenvolvimento normal da juventude (§ 19).
Direito das mulheres a condições de trabalho adequadas
às exigências do seu sexo e aos seus deveres de esposas e
mães (§ 19).
IV
Direito à propriedade privada, mesmo sobre os meios de
produção (§ 21) 7.
Direito a exercer a actividade económica com sentido de
responsabilidade (§ 20) 8.
V
Direito de reunião e de associação, abrangendo o de conferir às associações a forma que aos seus membros pareça
mais conveniente para os fins em vista, e ainda o de agir
dentro delas por sua própria conta e risco, em ordem a atingir esses fins (§ 23).
Direito à liberdade de movimento e die permanência no
interior da comunidade política de que se é cidadão (§ 25).
Direito a, por motivos válidos, se desJocar ao estrangeiro
e emigrar (§ 25).

o A Encíclica enumera os riscos seguintes: doença, invalidez, viuvez,
velhice, desemprego forçado e qualquer outro caso de privação dos meios de
sustento por circunstâncias independentes da vontade.
7 A Encíclica nota que «cumpre recordar que a função social é inerente
ao direito de propriedade privada» e remete para a Encíclica
Mater et Magistra. Nesta, os seguintes pontos são fundamentais: l. s ) que a propriedade
privada «deve ser, simultaneamente, garantia da liberdade essencial
da pessoa humana e elemento indispensável da ordem social» (§ 112.2); 2.0) que
«não basta afirmar que o carácter natural do direito de propriedade privada
abrange os meios de produção; há que insistir em que essa propriedade se
reparta efectivamente por todas as classes sociais» (§ 114.9); 3.9) que o sector público pode absorver no seu domínio certos meios de produção, nomeadamente quando não possam ser deixados
nas mãos de particulares, sem «perigo para o bem público» (§ 117); 4.9) que o sector público dos meios de produção não deve estender-se para além daquilo que o bem comum claramente
exija, nem tender à supressão da propriedade privada (§ 118).
s Expressão um tanto obscura, que traduz o seguinte texto latino:
«jus (...) oeconomica factitandi negotia, convenienter cum reddendae rationis sensu».
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VI
Direito à informação verídica sobre os acontecimentos
públicos (§ 12) 9.
Direiito a tomar parte activa na vida pública e a concorrer, assim, pessoatoiente para o bem-comum (§ 26).
Direito à segurança jurídica — eficaz, imparcial! e conforme às normas objectivas da justiça—dos seus próprios
direitos (§27).
Uma tão amplia enumeração díe direitos do Homem não tem
precedentes na história do Ensino Social da Igreja. Aliás, como
observa um comentador particularmente autorizado, «outrora os
documentos edesiiásticos ocupavam-se sobretudo dos deveres e tratavam com muita prudência dos direitos. Agora o Papa recorda
sem dúvida os deveres, sem die10 nenhum modo os diminuir, mas
enuncia sobretudo os direitos» . Por outro lado, se é certo que
cada um dos direitos referidos por João XXIII já antes fora apontado por algum dos sieus antecessores, nomeadamente por Pio XII,
não é menos verdiacte que ceirtos direitos, sobretudo os incfuídos
nos dois últimos grupos acima, adquirem agora uma nitidez e
um relevo maiores. Tudo isso é, de resto, coerente com a atitude
assumida por João XXIII perante o mundo contemporâneo: vendo
no acesso à consciência de direitos um verdadeiro e fundamental
progresso humano, o Papa só podia desejar ser daro e nítido
9 Na recente Carta da Secretaria de Estado da Santa Sé à 5O.a Semana
Social de França, de 2 de Julho de 1963, já do Pontificado de Paulo VI, lê-se
o seguinte: «uma democracia verdadeira exige que os cidadãos sejam convenientemente informados, mas também que se esforcem por julgar e discernir
as informações que recebem. São necessários, portanto, uma impressa livre
e leal, interessada na objectividade e instrumentos de difusão que não estejam ao serviço exclusivo de uma política determinada; mas é igualmente necessário que os cidadãos sejam capazes de se tornar independentes do seu
jornal e de escutar, sem passividade, e também sem ideias-feitas, o que lhes
oferece a rádio ou a televisão» (Osservatore Romano, ll-VII-63).
Em 1950, já Pio XII dissera: «A opinião pública constitui o património
de toda a sociedade normal composta por homens que, conscientes da sua
conduta pessoal e social, estão intimamente ligados à comunidade a que pertencem. A opinião pública é, em toda a parte e em última análise, o eco
natural, a ressonância comum, mais ou menos espontânea, dos acontecimentos e da situação actual, nos seus espíritos e no seu juízo. Onde não surgisse
manifestação alguma da opinião pública, onde sobretudo houvesse que registar
a sua real inexistência, fosse qual fosse o motivo que explicasse o seu mutimo ou ausência, deveria ver-se um vício, uma enfermidade, um mal da vida
social. (...) Afogar a voz dos cidadãos, reduzi-la a um silêncio forçado, constitui, aos olhos do cristão, um atentado contra o direito natural do Homem,
uma violação da ordem do mundo tal como Deus a estabeleceu» (Discurso
de 17 de Fev.* de 1950; A. A. S., XLII, pp. 251-257). Vd. Doctrina Pontifícia,
Vol. II: Documentos Políticos, Madrid, B. A. C, 1950, pp. 969-970.
10 Joseph COMBLIN, in: Jean XXIII, Pacem in Terris, texte integral commente par Joseph Comblin, Paris, Editions Universitaires, 1963, p. 29.
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na afirmação dos direitos do Homem. Ao mesmo tempo, tudo isso
impHca também uma posição quie as linhas seguintes explicitam:
«a dignidade da pessoa humana exige uma actuação responsável
e livre. Importa, por «conseguinte, que na vida social o exercício
dos direitos, o cumprimento dos deveres e a colaboração nas múltiplas actividades resultem sobretudo de decisões pessoais, fruto
da convicção e iniciativa próprias, do sentido pessoal das responsabilidades, mais que da coacção, presisão ou forma qualquer de
imposição externa. Uma sociedade fundada unicamente em relações de força nada tem de humano: nela vêem as pessoas coarctada a sua liberdade, quando, peio contrário, deveriam ser colocadas em condições tais que se sentissem estimuladas a pirocurar
desenvolver-se e aperfeiçoar-se» (§ 34). Esta posição torna-se
quiçá ainda mais nítida, quando João XXIII declara: «a sociedade
humana realiza-se na liberdade digna de cidadãos que, sendo por
natureza dotados de razão, assumem a responsabilidade dos seus
actos» (§35).
4. Uma súmula de Filosofia Política
a) A anterior declaração dos direitos do Homem aparece integrada, em Pacem in Terris — como as duas citações anteriores já
sugerem—, numa concepção glóball dos problemas da sociedade,
que constitui uma autêntica súmula de Filosofia Política. E também aqui há que dizer que, nos termos em que esta súmula é
apresentada, ela não tem precedentes no magistério social dos
Papas.
Por um lado, João XXIII omite toda a problemática — clássica
nos seus antecessores, quando se debruçam sobre temas de Filosofia Política — dos direitos da Igreja e das reilações entre a
Igreja e o Esítado. Confere, diesta sorte, às questões de que se
ocupa, uma clara autonomia na sua esfera própria, Os Papas anteriores—colocados numa posição defensiva, explicável pela influência de antigas tradições de poderio eclesiástico e também
pela agressividade em relação à Igreja que impregnou, durante muáto tempo, o movimento das ideias e dias instituições
políticas — não puderam tão abertamente reconhecer (ou tornar
bastante nítido que reconheciam) essa autonomia, Como observa
o comentador já citado, «as referências aos direitos da Igreja
interferiam muáto frequentemente nas considerações de direito
natural. É o que explica o tom muitas vezes polémico para o qual
eram 11arrastadas as questões respeitantes ao Estado e à política» . João XXIII, quando faz FiCosofia Política, só faz Filosofia Política: eis o que é, de facto, novo.
ii Ibid,, p. 14.
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Por outro lado, Pacem in Terris tenta uma ôHliteoe, ima Visão
global dos princípios e fins essenciais da vida e organização da
sociedade política. E também neste aspecto é inovadora, relativamente à tradição donde provém. No passadio, com efeito, jamais
algum Papa abordou tais questões numa perspectiva tão ampla
e sistemática. Sem dúvida, são muitos e extensos os documentos
em que os sucessivos Papas, sobretudo a partir de Pio IX
(1846-1878) e Leão XIII (1878-1903), emitiram doutrina sobre os
problemas básicos da sociedade política — e, ailiás, João XXin
socorreu-se deles largamente para construir a síntese que elaborou. Mas em nenhum de tais documentos se depara um sistema
tão ordenado e completo como o de Pacem in Terris.
Muita da suirpresa provocada pela Encíclica vem daqui, isto
é: do encontro, para tantos inesperado, com um tão límpido, sistemático e amplo sistema de Filosofia Política, que em nenhum
ponto se deixa suspeitar de cdericaíismo. Mas vem também do
estilo directo, afirmativo, desprovido de ambiguidades, escasso
em cautelas e reservas. a
É neste estilo que a 2. parte da Encíclica formula uma doutrina
sobre a organização da sociedade política, depois de a
l.a parte ter decílarado os direitos do Homem. Sucessivamente, os
seguintes pontos são aí abordados: a autoridade, o bem-comum,
o Estado e os direitos dia@ pessoas, a organização jurídica dos
poderes públicos, a participação dos cidadãos na vida pública. Que
elementos novos se desprendem dessa exposição? Dois, pelo menos, importa salientar.
b) O primeiro é o próprio modo como o problema filosófico
da autoridade é formulado. No começo da l.a parte, a Encíclica
afirma, como já notámos, que «o fundamento de uma sociedade
bem ordenada e fecumdla é o prijncípio de que todo o ser humano
é uma pessoa, (...) sujeito de direitos e deveres, (...) direitosa
universais, invioiávedis e inalienáveis» (§ 9). No começo da 2.
parte, outra afirmação básica se contrapõe a essa: a de que «toda
a autoridade vem de Deus; como ensina S. Paulo: não há autoridade que não venha de Deus (Rom., XIII, 1-6)» (§ 46). Ora, sabe-se como esta idíeia tem sido interpretada e utilizada,, com frequência, no sentido de uma sacralização, ou meilhor: mitificação,
do Poder — do poder estabelecido — não raro mesmo quando o
poder estabelecido é um poder opressivo, um poder que viola os
direitos da pessoa. Pois bem: João XXIII desacredita inteiramente
essa interpretação. «A origem divina da autoridade não priva de
nenhum modo os homens do poder de eleger os. seus governantes,
de definir a forma do Estado ou de impor regras e limites ao exercício da autoridade. Assim a doutrina por Nós exposta é compatível com quaii quer regime genuinamente democrático» (§ 52).
Como concilia o Papa as duas afirmações, para chegar a
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esta conclusão? Recordando a distinção, já estabelecida por São
João Crisóstomo (que é citado por João XXIII), entre a autoridade em si mesma e os detentores da auftoridiadfc. A autoridade
provém de Deus, porque Deus quis o Homem para viver em sociedade e, portanto, também qids a autoridade, sem a q;uali não há
sociedade possível. Mas aqueles que a exercem não são investidos
por Deus na sua função, nem ficam sacraMzados peio facto de a
exercerem» Pelo contrário, «se o titular da autoridade não reconhecer os direitos da pessoa, ou os violar, não só se separa da
sua própria função, como também as suas disposições carecem
de validade, não têm poder de obrigar» (§ 61). Ou seja: os governantes podem continuar a exercer o poder, e no entanto não
lhes ser já devido o assentimento qiue a autoridade merece. O que
é dizer, por outras palavras, que os governantes — os titulares da
autoridade — estão moralmente sujeitos ao julgamento e consentimento dos governados. «O poder que ee apoiasse, exclusiva ou
principalmente, na ameaça e no terror de sanções penais ou na
promessa e solicitação de recompensas, não moveria eficazmente
os seres humanos à realização do bem-comum; e mesmo que o
conseguisse, isso repugnaria à dignidade do Homem, ser livre e
dotado de inteligência. A autoridade é sobretudo uma força moral. Os seus detentores devem, por conseguinte, apelar, antes do
mais, para a consciência, para o dever que a todos cabe de contribuir deliberadamente para o bem-comum. Sendo, porém, todos os
homens iguais em dignidade natural, ninguém pode obrigar a
outrem interiormente, porque isso é prerrogativa exclusiva de
Deus, que perscruta e julga as atitudes íntimas» (§ 348).
Desmitifiçado assim o poder — isto é: o poder estabelecido,
que pode ser uma forma degradada e injusta de autoridade — a
compatibilidade entre «a origem divina da autoridade» e «quiadquer regime genuinamente democrático» resulta óbvia, porque a
escolha dos governantes é um facto puramente humano, um facto
da esfera estritamente política. Mas, vindo no remate da exposição sobre o fundamento da autoridade, esta observação é que
verdadeiramente desvenda o seu intuito, a sua preocupação principal. Intuito e preocupação de mostrar que a concepção católica
da autoridade não implica soOidarização com todo e qualquer poder estabelecido ou apoio doutrinal a formas não democráticas
de organização do Estado. Numa palavra: intenção de libertar o
pensamento católico do servilismo ante o Poder e do preconceito
conservador.
c) O segundo elemento novo relaciona-se, precisamente, com a
noção de «regime genuinamente democrático». É certo que a Encíclica não define, em ponto algum, tal regime. Mas a leitura
atenta das dluas primeiras pa,rtes não parece dieixar dúvidas de
que «genuinamente democrático» será, para João XXIII, qual569

quer regime que obedeça aos princípios de Filosofia Política que
a própria Encíclica articula12.
Assim «genuinamente democrático» será qualquer regime no
qual, em primeiro lugar, encontrem acolhimento e realização os
direitos do Homem, tais como a Encíclica os expõe, e que além
disiso, na prossecução do bem-comum, na organização jurídica dos
poderes públicos e na reí<ação entre os indivíduos e o Estado, satisfaça aos princípios inscritos em Pacem in Terris. Tendo já mencionado antes o elenco dos direitos do Homem enumerados por
João XXIII, lkni(tar-nos-emos agora a referir os outros aspectos!.
No que respeita à prossecução do bem-comum — definido na
Mater et Magistra como «o conjunto das condições sociais que
permitem e favorecem no Homem o desenvolvimento integral da
personalidade» (M. M., § 65; P. T., § 58) e acerca do qual Pacem
in Terris acresioenta que, para o pensamento contemporâneo, «consiste principalmente na salvaguarda dos direitos e deveres da
pessoa humana» (§ 60) —, o ponto fundamental contido na Encíclica é que «o interesse comum exige que os poderes públicos
exerçam, no atilaeníte aos direitos da pessoa, uma dlup'a acção: a
primeira de harmonização e protecção, a segunda de promoção»
(§ 65). Esta dupla acção é mais claramente deíiomida nos dois
parágrafos seguintes:
1.°) «é função essencial dos poderes públicos harmonizar e disciplinar convenientemente os direitos com que os
cidadãos se relacipinam entre si, a fim de evitar que os indivíduos, ao fazerem valer os seus direitos, comprometam os
direitos de outrem ou lhe impeçam o cumprimento dos respectivos deveres. Tratasse de manter a integridade dos direitos d<e todos e de a restabelecer no caso de violação»
(§ 62);
12 Na já mencionada Carta à 50.* Semana Social de França, de 2 de
Julho de 1963 (Osservatore Romano, 11 de Julho de 1963), lê-se, porém, o
seguinte: «A democracia pode reconhecer-se em qualquer regime que não
seja totalitário. Ela comporta:
— um equilíbrio, que pode ser variável, entre a representação nacional e
a iniciativa dos governantes;
—- organismos intermédios livremente constituídos, reconhecidos e protegidos pela lei e normalmente consultados sobre as matérias da sua competência;
— um corpo eleitoral informado lealmente, apto a julgar a política dos
seus mandatários e os programas dos seus candidatos;
—.direitos e deveres claramente definidos, cujo exercício se encontre
eficazmente protegido;
—.juizes cuja independência esteja suficientemente garantida, para que
possam preencher imparcialmente a sua função, à luz e sob a responsabilidade da sua consciência;
— finalmente, leis fundamentais, respeitadas por todos, que assegurem
a continuidade da vida nacional».
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2.°) «incumbe também aos poderes públicos operar pos/itivamente no sentido de criar condições sociais que possibilitem e favoreçam o exercício dos direitos e o cumprimento
dos deveres. Porque, como prova a experiência, sobretudo no
nosso tempo, quando os poderes públicos não actuam convenientemente no campo económico, social e cultural, as desigualdades sociais tendem a agravar-se cada vez mais, os
direitos da pessoa permanecem inoperantes e o cumprimento
dos correspondentes deveres é comprometido» (§ 63) 13.
De certo modo, é uma síntese das concepções da função do
Estado no liberalismo e no socialismo democrático, o que
João XXIII aqui desenha. Da concepção liberal vem a ideia do
Estado regulador e protector dos direitos, nas relações interindividuais — ideia cuja insuficiência o socialismo denunciou, impugnando-a eomo justificação ideológica duma situação em que o
Estado funcionava como instrumento de segurança para todos os
egoísmos e de simultânea manutenção das desigualdades sociais. Da concepção socialista-democrática, vem precisamente a
ideia do Estado criador das tcondições sociais necessárias à promoção dos direitos, à dignificação da vida humana e à redução
das desigualdades sociais — ideia que completa e corrige a anterior, integrando-se com ela numa concepção mais ampla,
A Encíclica concretiza, aliás, nos termos seguintes, vários
aspectos desta segunda faceta da função do Estado: «é, pois, indispensável que os poderes públicos se empenhem a fundo em favorecer o progresso social, paralelamente ao desenvolvimento económico, cuidando de incrementar, na medida da eficiência do sistema
produtivo, a rede de estradias, os meios de transporte e de comunicação, o abastecimento de águas, a habitação, a assistência sanitária, a instrução, as condições propícias para a prática religiosa,
os tempos livres. Também é necessário que se esforcem por proporcionar aos cidadãos sistemas de seguro para os casos de infortúnio e de agravamento dos encargos familiares, de tal modo que
a nenhum ser humano venham a faítar os meios indispensáveis
a uma vida digna, Devem ainda cuidar de que os trabalhadores
em condições de poderem trabalhar encontrem ocupação correspondente às suas capacidadesi; que cada um receba um salário
conforme à justiça e à equidade; que os trabalhadores; possam
sentir-se responsáveis nas empresas; que se possam constituir
organismos intermédios que tornem mais orgânica e fecunda a
vida social; que todos tenham possibilidade de participar nos bens
da cultura de maneira adequada às suas condições» (§ 64).
is Já na Mater et Magistra se lia que, «onde falta a necessária acção
do Estado, surge uma incurável desordem: a exploração dos fracos pelos fortes menos escrupulosos, que, em toda a parte e em todos os tempos,
crescem como o joio entre o trigo» (§ 58.-).
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d) Largo é —mais do que a concisão do texto deixa, em

primeira análise, entrever —o programa esboçado por João XXIII
nas últimas linhas precedentes, mero apontamento <te ideias amplamente expostas na Encíclica Mater et Magistra. Ã luz desta
Encíclica não é difícil ver nele assumidas todas as fundamentais
reivindicações contemporâneas dos movimentos de trabalhadores.
Parece, pois, oportuno recordar, de Mater et Magistra, os trechos
básicos que, para cada uma dessas reivindicações, permitem determinar o exacto alcance deste sucinto texto de Pacem in Terris.
1.° Desenvolvimento social paralelo ao desenvolvimento económico. — «A elevada taxa de crescimento que, nossos dias, sobretudo desde a última guerra jnundial, se verifica nas economias
nacionais convida-nos a recordar este princípio imperioso de justiça social: o progresso social deve sempre acompanhar o desenvolvimento económico; o acréscimo da riqueza nacional deve
beneficiar igualmente todas as categorias sociais, sem excepção.
Importa, por conseguinte, cuidar atentamente de tudo fazer para
que os desequilíbrios entre classes, devidos à desigualdade de fortuna, não só não aumentem, mas sejam reduzidos em toda a medida do possível» (M. et M., § 73).
2.° Cobertura dos riscos profissionais e familiares pelo seguro
social. — «Os sistemas de seguros sociais e de segurança saciai
podem contribuir eficazmente para uma redistribuição do rendimento nacional, segundo critérios de justiça e equidade, podem,
portanto, considerar-se um dos instrumentos para reduzir os
desequilíbrios de níveis de vida entre as várias categorias de cidadãos» {M. etM.y § 139).
3.° Política de plena ocupação das forças de trabalho. — «É
necessária uma política económica e social que regule a oferta
de trabalho, as migrações, os salários, os impostos, o crédito e os
investimentos, sobretudo nas indústrias de carácter propulsivo.
Tal política deve ser «capaz de promover a absorpçao e o emprego
produtivo da mão-de-obra, de estimular os empresários e de tirar
partido dos recursos locais» (M. et M.y § 150).
4.° Justa remuneração do trabalho, como base de uma equilibrada repartição dos rendimentos. — Em certos países subdesenvolvidos, «é gritante e ultrajante o contraste entre a miséria
extrema de multidões e o luxo e as despesas sumptuárias de uma
minoria de privilegiados; noutros, a geração actual é obrigada
a submeter-se a privações desumanas para aumentar a eficiência
da economia nacional, segundo ritmos de aceleração que excedem
os limites consentidos pela justiça e pela humanidade; noutros
ainda, enorme percentagem do rendimento é absorvida para fazer
valer ou alimentar um mal entendido prestígio nacional ou para
sustentar despesas astronómicas em armamentos. Além disso, nos
países economicamente desenvolvidos, não é raro que retribui572

ções consideráveis, e mesmo muito elevadas, sejam atribuídas a
prestações de somenos importância ou de valor discutível, ao
passo que, por um trabalho assíduo e produtivo, categorias inteiras de cidadãos honestos e laboriosos não recebem senão um
salário demasiado baixo, insuficiente para as suas necessidades
e que, de qualquer modo, tendo presente o seu contributo para o
bem comum, tanto ao nível dos resultados da empresa onde trabalham, como ao nível do rendimento nacional, é inferior à justiça» (M. et M., § 69-70).
5.° Participação dos trabalhadores nas responsabilidades d"
empresa. — «Importa que a voz dos trabalhadores seja ouviaa e
que eles sejam admitidos a tomar parte no funcionamento e no
desenvolvimento da empresa». Efectivamente, «o exercício, pelos
trabalhadores, de uma responsabilidade nos organismos de produção, ao mesmo tempo que corresponde às legítimas exigências
da natureza humana, está de acordo com a evolução histórica, no
campo económico, social e político» (M. et M.9 § 92-93).
6.° Reconhecimento das organizações de trabalhadores como
instituições autónomas, participantes nos centros de decisão económica fundamentais. — «Na época moderna, o movimento associativo dos trabalhadores desenvolveu-se largamente, tendo sido
geralmente reconhecido nos ordenamentos jurídicos dos diversos
países e no plano internacional, especialmente para fins de colaboração, graças sobretudo ao contrato colectivo. Não poderíamos,
porém, deixar de dizer como é necessário, ou pelo menos oportuno,
que os trabalhadores possam fazer-se ouvir e exercer a sua influência para além da sua empresa e a todos os níveis. Todas
as empresas, seja qual for a sua dimensão, eficiência ou importância nacional, se encontram vitalmente inseridas no contexto
económico e social do respectivo país, dependendo desse contexto
a sua prosperidade. Por outro lado, não é a cada organismo de
produção que cabe tomar as decisões que influenciam o estado
geral da economia, mas aos poderes públicos e às instituições
responsáveis pelos diversos sectores da vida económica, no plano
nacional ou no plano internacional. É por isso que é oportuno,
e mesmo necessário, que junto dos poderes públicos e dessas instituições, ao lado dos empresários e dos seus representantes, seja
dado lugar aos trabalhadores ou àqueles que representam os seus
direitos, necessidades e aspirações» (M. et M., § 97-99).
7.° Democratização do ensino e da cultura. — Ponto não tratado na Mater et Magistra. A Encíclica Pacem in Terris aborda-o
nos termos seguintes: «A natureza reivindica para o homem o
direito a participar nos bens da cultura e, portanto, a adquirir
uma instrução de base e uma formação técnico-profissional correspondente ao grau de desenvolvimento da respectiva comunidade. Importa esforçar-se por conseguir que o mérito de cada
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um lhe permita ter acesso aos níveis superiores da instrução e
atingir, na sociedade, postos e responsabilidades tão adequados
quanto possível aos seus talentos e à sua competência» (P. in T.,
§ 13).
Tão amplo enunciado de problemas e objectivos, já decerto
alguns o dirão socMizante. Contudo, não é exaustivo. Mater et
Magistra aponta, com efeito, muitas1 outras questões, para as
quais reclama intervenção do Estado *. Mas não é nosso propósito, nem caberia no tema deste artigo, ocuparmo-nos delas aqui.
é) Importa, no entanto, ter presente que, na própria Pacem m
Terris, se encontra declarado, como vimos antes, o direito natural
á propriedade privada, mesmo sobre os meios de produção. Decerto,
para João XXIII (na linha dos seus antecessores desde Pio XI),
tal direito não assume carácter absoluto, como se vê na Mater et
Magistra (§ 117-118), onde o Papa afirma a legitimidade da consitituição de um sector económico de propriedade púbilica,
com toda
a extensão que o bem-comum positivamente requeira15. De qualquer modo, mesmo não sendo afirmado em termos absolutos, esse
direito representa uma vigorosa limitação ao poder do Estado — e
reside precisamente aí uma dass razões iaivocaidas por João XXIII
para o justificar. «A História e a experiência atestam — lê-se na
Mater et Magistra — que, sob os regimes políticos que não reconhecem o direito de propriedade privada dos meios de* produção,
as expressões fundamentais da liberdade são diminuídas ou abafadas» (§ 110) —ao que se acrescenta esta curiosa referência aos
socialismos democráticos e ao seu afastamento do princípio absoluto da apropriação colectiva dos meios de produção: «isto explica
que certos movimentos sociais e políticos, que se propõem conciliar justiça e liberdade na viidía social, sendo ainda não- há muito
tempo contrários à propriedade privada dos meios de produção,
presentemente, melhor informados da realidade social, revejam a
sua posição e assumam uma atitude essencialmente positiva perante esse direito» (§ 111).
Pacem in Terris atesta a mesma recusa de situações em que
o Estado se veria investido num poder praticamente ilimitado,
quando afirma que «a preocupação de salvaguardar os direitos
de todos não deve determinar uma política que, por singular coni* Recomendamos a leitura de Mater et Magistra na tradução seguinte:
Jean XXIII, Encyclique Mater et Magistra, Commentaire et Index Analytique
par VAction Populaire, Paris, Spes, 1961. Igualmente recomendamos o excelente estudo de J.-Y Calvez, Église et Société Economique, Vol. II, UEnseignement Social de Jean XXIII, Paris, Aubier, 1963, 126 p.
15 A Encíclica apenas repudia os alargamentos do sector público (de
meios de produção) que se efectuassem no deliberado propósito «de reduzir
ou ,pior ainda, de suprimir a propriedade privada»,
não os que sejam «claramente exigidos pelo bem comum» (§ ll$. e ).
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tradição, reduziria excessivamente ou tornaria impossível o pleno
exercício desses mesmos direitos» (§ 65). Quer dizer: João XXIII
não admite que, para lograr a eficácia social, se recorra à opressão política, ao esmagamento das expressões fundamentais da
liberdade.
É, de resto, bem significativo que o Papa — tão visivelmente
empenhado, nesta Encíclica, em evitar condenações — não tenha
podido calar, ao abordar o problema cios refugiados políticos, a
condenação da opressão política. «Esite facto (a multiplicação dos
refugiados políticos) mostra — escreve João XXIII — que certos
governos restringem excessivamente a esfera de liberdade a que
o cidadão tem direito e de que necessita para viver como homem;
em tais regimes chega-se, por vezes, a contestar o próprio direito
à liberdade ou mesmo a suprmi-lo por completo. Tal espoliação
constitui, sem dúvida alguma, uma inversão radical dia ordem
social, visto que a razão de ser dos poderes públicos é realizar o
bem-comuim, do quall o reconhecimento do justo domínio da liberdade e a protecção dos direitosi são elementos fundamentais»
(§ 104).
/) Que propõe, finalmente, a Encíclica, em matéria de organização dos poderes públicos e de relações entre os indivíduos e
o Estado?
Depois de observar que «é impossível definir de uma vez para
sempre qual a melhor estrutura para a organização éos poderes
púbíicos e quais as melhores fórmíulas para o exercício dos poderes
legislativo, executivo e judicial» (§ 67), e que importa atender
às condições sociais e históricas de cada comunidade polítiica,
João XXIII declara dois princípio® básicos:
1.°) «julgamos conforme à natureza humana a organização poCítica das comuniídladas humanas na base de uma
conveniente divisão de poderes, que corresponda às três funções principais da autoridade pública» (§ 68) 16;
2.°) «é certamente exigência da sua própria dignidade
ée pesisoas poderem os cidadãos, tomar parte activa na vida
pública, embora as modalidades dessa participação dependam
do grau de maturidade alcançado pela comunidade política
a que pertencem e na qual actuiam» (§ 73).
Portanto,
— princípio da divisão dos podereis;
— princípio da participação activa dos cidadãosi na vida
pública.
is Em latim: «si civium convictus conformetur ut ex triplici eo magistratum ordine constet, qui tribus praecipuis publicae auctoritatis muneribus
apte respondeat».
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São os dois princípios básicos dos regimes modernos não totalitários. A divisão dos poderes — que não implica, aliás, absoluta
separação dos poderes legislativo, executivo e judicial e admite
fórmulas várias de realização, desde o parlamentarismo britânico
ao presidencialismo americano, passando por soluções intermédias,
como a da V República Francesa — representa uma técnica de
limitação do poder pelo poder, como já notava Montesquieiu. O
que João XXm dela dècíara esperar é «uma garantia, para os
cidadãos, no exercício dos seus direitos e no cumprimento das
suas obrigações» (§ 68). Quanto à participação activa dos cidadãos na vida pública, trata-se de uma expressão lata que não
abrange apenas a participação por via eleitoral na escolha dos
governantes, mas toda a forma de associação activa dos cidadãos
à vida do Estado, directamente ou através dos seus representantes. Neste sentido, são formas de participação, não apenas uma
eOeição de governantes ou um referendo constituciona], mas também, por exemplo, a associação dos dirigentes económicos e sindicais às decisões de política económica e social dos governos e dos
parlamentos e todas as formas de diálogo e de colaboração entre
os poderes públicos e os organismos intermédios da sociedade
política17. «Desta possibilidade de participar na vida pública
— diz o Papa — resultam para as pessoas novos e vastos campos
de acção fecunda. Assim, um mais frequente contacto e diálogo
entre os governantes e os cidadãos proporciona àqueles um conhecimento mais exacto das exigências objectivas do bem-comum.
Além disso, o sucederem-se os titulares nos poderes públicos impede o envelhecimento da autoridade e assegura-lhe a renovação,
•de acordo com a evolução sociaJ» (§ 74).
g) E aqui está, completo, o quadro doutrinal traçado por
João XXIII. Em vão se buscaria, nos documenteis dos Papas anteriores, algo que se lhe compare em nitidez. Por ele se define um
17 É precisamente esta ideia da democracia-participação, como diálogo
e colaboração generalizados na sociedade, que a Carta à 5O.a Semana Social
de França desenvolve: — diálogo na vida pública, através dos mecanismos
políticos e dos órgãos de informação; diálogo nas empresas, entre a direcção
e os representantes livremente eleitos dos trabalhadores; diálogo nos organismos intermédios (grupos de interesses, sindicatos, associações, etc), entre
os seus membros e os seus dirigentes; diálogo nas relações entre esses organismos e o Estado. Citemos apenas a passagem que se refere a este último:
«Aa decisões principais, quando se trata do ordenamento da economia nacional ou do território, do equilíbrio entre os diversos sectores, da normalização
da expansão económica, são do domínio do poder público, visto que se trata
do bem comum. Mas os grupos intermédios — sociais ou económicos — serão
normalmente consultados e ouvidos, chamados a contribuir com as informações sobre as quais poderá apoiar-se uma decisão esclarecida. Desta forma,
em vez de opor o seu poderio ao do Estado, eles procurarão consolidá-lo, colaborando com ele. O Estado, por sua vez, não abafará os organismos intermédios, para impor um planeamento tecnocrático da economia».

576

ideall de organização da sociedade política. Ideal que não é rígido,
visto que consente, na prática, expressões várias. Ideal, por outro
lado, cuja realização mais ou menos aproximada, não depende tão-só de normas jurídicas, de leis, de estruturas, mas do que a própria Encíclica desi(gna por «grau de maturidade da comunidade
política» (§ 70).
Tal maturidade refere-a o Papa sobretudo às élites políticas,
aos governantes, aos titulares da autoridade. «É indispensável
— escreve — que cada um do® poderes exerça de modo pertinente
a sua função; que o poder legislativo respeite sempre a ordem
moral e as normas constitucionais, e interprete objectivamente
as exigências do bem-comum na contínua evolução das situações;
que o poder executivo faça cumprir o direito, à luz de um perfeito
conhecimento das leis e de uma anáilise conscienciosa dás circunstâncias; que o poder judicial axJminisitre a justiça com uma isenção
penetrada de sentido humano e permaneça inflexível ante as pressões ditadas pelo interesse dasi partes em causa» (§ 69). O que
é dizer que, por detrás da fachada de um regime aparentemente
ideal, poderiam instalar-se a injustiça e a desordem.
5. «Pacem in Terris» perante as ideologias do nosso tempo
Nesta sucinta análise do que é novo e mais afim do mundo
contemporâneo na Encíclica Pacem in Terris, um último ponto falta
abordar: o da atitude assumida na Encíclica perante as ideologias e os movimentos palítico-sociais exteriores à doutrina
católica.
João XXIII dirige a sua mensagem, como tantas vezes já tem
sido destacado, a «todos os homens de boa vontade» e não só aos
católicos — o que é colocar-se, desde logo, numa posição de dialogo. Nas últimas páginas da Encíclica, o Papa afirma, de resto,
que é a todos os homens de boa vontade que «incumbe hoje uma
tarefa imensa, a de restaurar as relações da vida em sociedade
sobre as bases da verdade, da justiça, da caridade e da liberdade:
relações das pessoas entre si, relações dos cidadãos com as siuas
respectivas comunidades políticas, relações entre as próprias
comunidades políticas, relações finalmente entre asi pessoas, as
famílias, os organismos intermédios e as comunidades políticas,
por um lado, e a comunidade mundial por outro» (§ 163). Tarefa,
portanto, que não é para os católicos, mas para o escol da Humanidade. Nela, porém, os católicos hão-de participar, «Bem poucos,
são, na verdade — escreve João XXIII—
x em comparação com a
urgência da tarefa, os beneméritos1 que se consagram a esta restauração da vida social conforme os critérios aqui apontados. A
eles chegue o Nosso público apreço, o Nosso ardfente apelo a que
persistam na sua obra com renovada energia. Anima-Nos, ao
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mesmo tempo, a esperança de que a eles se juntem muitos outros,
especialmente entre os cristãos. É um imperativo do dever, uma
exigência do amor» (§ 164) 18.
Assim entendida, a tarefa que o Papa designa só pode ser,
para os catâliicos, uma tarefa de colaboração. Mais precisamente:
só pode ser uima tarefa de colaboração à escafla dos «homensi de
boa vontade», na qual católicos e não-católicos participem. Por
isso mesmo, a Encíclica não podia deixar de levantar o problema
das relações entre católicos e não-católicos no terreno económico,
social e político.
Este probCema não é a primeira vez que surge nos, textos do
Ensino Social da Igreja. Os termos em que agora é posto é que
são novos — e tão novos mesmo, que a passagem da Encíclica onde
a questão é tratada se tornou imediatamente a mais famosa.
João XXIII começa por salientar que as linhas doutrinais
expostas em Pacem in Terris «encontram o seu fundamento nas
próprias exigências da natureza humana e pertencem, as mais
das vezes, à esfera do direito naituraí» (§ 157). De facto, toda a
Encíclica se esforça por se situar, quanto possíveíl, no plano das
afirmações que podem ser feitas a partir da própria realidade
humana, tanto na som expressão individual, como na sua dimensão social e histórica. Digamos que procura elaborar-se ao nível
do humanismo social e político — de um humanismo que, embora
inspirado numa concefpção e atitude réUgioga, se empenha em
permanecer humanismo. Isto é: se empenha em permanecer algo
que possa ser entendido e aceite sem prévia adesão ao seu fundo
religioso; algo, por outras palavras, que possa servir a um diálogo construtivo com os não-crentes. Tudo se passa como se
João XXIII, Qom a Encídifta Pascem in Terris, haja pretendido
dizer a «todos os homens de boa vontade»: eis aqui o que, da nossa
parte e no domínio dias vossas próprias preocupações, vos podemos oferecer, como ponto de partida nosso para um diálogo e
uma colaboração convosco. Neste sentido, Pacem in Terris é uma
Encídiea de aproximação, bem dientro da Cíinha de toda a acção
is Na Encíclica Mater et Magistra, João XXIII desautorizara, nos termos seguintes, os argumentos espiritualistas — redutíveis à ideia de que
o aperfeiçoamento «interior» de si mesmo deve ser a única preocupação moral e religiosa do católico—com que, em certos meios conservadores, se procura justificar o alheamento pelos problemas sociais: «Seria erróneo deduzir
que os Nossos filhos, sobretudo os leigos, procederiam avisadamente se diminuíssem o seu empenhamento cristão no mundo. Afirmamos, pelo contrário,
que devem intensificá-lo. O Senhor, na sua oração sublime pela unidade da
Igreja, não pede ao Pai que retire os seus do mundo, mas que os preserve do
mal: Non rogo ut tollas eos ãe mundo, $ed ut serves eos a maio.
Não se deve criar uma artificial oposição onde ela não existe, isto é,
entre o aperfeiçoamento pessoal e a presença activa no mundo, como se o
homem não pudesse aperfeiçoar-se sem deixar de exercer actividades temporais, ou como se o facto de as exercer comprometesse fatalmente a sua
dignidade de homem e de crente» (§§ 254-256).
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e de toda a perswialidade de João XXIH—a linha da busca do
que une.
Na prática, porém, os problemas do diálogo e da colaboração
desenrolam-se princi/palmente no terreno da participação activa
na vida pública — isto é: no campo de acção dos homens concretamente empenhados nas responsabilidades da vida política, económica, social e cultural. João XXIII não o esquece — e é precisamente aqui que aparece mais vincada a novidade da forma como
aborda a questão.
Começa por introduzir duas distinções.
Primeiro, a distinção enitre o erro em si mesmo e os que laboram no erro. «É de justiça — afirma o Papa — distinguir sempre
entre o erro e aqueles que o cometem, mesmo quando se trata de
homens cujas ideias falsas ou insuficiência de noções respeitam
à religião ou à moral» (§ 158).
Segundo, a distinção entre a doutrina donde brota um movimento político-social e o próprio movimento político-social na
sua evolução histórica. «Não é Mcito identificar — declara
João XXIII — fateas teorias filosóficas sobre a natureza, a origem
e a finalidade do Mundo e do Homem com movimentos históricos
de finalidade económica, social, cultural ou política,, mesmo quando
estes deveram a saia origem a essas teorias e nei!as ainda se inspiram. A doutrina, uma vez formuilada, é o que é, ao passo que
um movimento, mergulhado como esitá em situações históricas em
constante devir, não pode deixar de ser largamente influenciado
por essa evolução, sendo portanto susceptível de alterações profundas» (§ 199).
Estas duas distinções permitem ao Papa situar com limpidez
o problema da colaboração entre católicos e não-católicos. A primeira autoriza-o a reconhecer plenamente que «o homem que erra
não deixa de ser uma pessoa, nem perde a dignidade do ser humano, e portanto merece sempre ser estimado» (§ 158). Linguagem de amizade, bem diferente da que por vezes
foi usada em
documentos oficiais do magistério romano19; mas sobretudo
aberta sugestão de que um homem que erra (do ponto de vista
católico) não é necessariamente um homem com o qual toda a
colaboração nas tarefas da construção do Mundo esteja, para um
católico, de antemão arredada. A segunda distinção — mostrando
que o conteúdo e o significado de qualquer movimento político-soi9 Lembrem-se apenas os termos em que, há um século (1864), Pio IX
se referia aos socialistas: «o objectivo principal a que tendem esses- impostores com as suas ímpias teorias e dolosas manobras é afastar totalmente a
instrução e educação da juventude da salutar influência doutrinal da Igreja
Católica e depravar com os erros ideológicos mais perniciosos e toda a espécie
de vícios a alma tenra e dúctil da juventude» (Encíclica Quanta Cura, de 8
de Dezembro de 1864). Vd. Doctrina Pontifícia, Vol. II, Documentos

Políticos,

Madrid, B.A.C., 1958, p. 10. Importa, porém, não esquecer o implacável anticlericalismo actuante dos homens a quem estas palavras se referem.
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ciai se não identificam com o conteúdo e o significado da doutrina
donde irrompeu — permite reforçar ainda mais tal ideia. Defrontado com a realidade em constante evolução, forçado a adaptar-se
a novos condicionalismos, influenciado por todo o processo de
interacções e transformações histórico-sociais em que participa
e que o envolve — todo movimento político-social se modifica ao
longo do tempq, alterando-se as ideias de que é portador, mudando
as atitules e os comportamentos que o animam, É evidente que
pode chegar um momento em que as mudanças operadas a
partir das posições iniciais sejam de tal ordem que um diálogo e
uma colaboração, anteriormente impensáveis, se tornem perfeitamente possíveis. «Aliás, na medida em qiue esses movimentos estão
de acordo com os sãos princípios da razão e interpretam as justas
aspirações humanas, quem se recusaria a reconhecer neles elementos positivos e dignos de aprovação?» (§ 159).
A conclusão já agora não oferece dúvida: «pode, por conseguinte, acontecer que encontros no plano das realizações práticas,
que até agora se tinham mostrado ikioportunos ou estéreis para
ambos os lados, sejam hoje ou possam vir a ser amanhã verdladeiramente frutíferos» (§ 160)20. João XXIII, em vez de isolar
os católicos do mundo que os rodeia, impele-os, pelo contrário, à
abertura e ao encontro — portanto: à colaboração e ao diálogo —
com todas as boas vontades presentes nesse mundo, com todos os
homens empenhados numa autêntica dignificação do Homem. Que
as origem ideológicas não importem, não impeçam a aproximação, se com os homens cujas origens são essas é hoje possível aos
católicos dialogar e colaborar «no plano das realizações práticas».
«Pus os meus olhos nos vossos olhos», dásse o Papa aos presos de Roma. E nesta Encíclica, é como se dissesse aos católicos:
ponde os vossos olhos nos olhos dos que não pensam como vós;
para além das ideologias que os revestem, vede-os a eles mesmos,
procurai saber quem verdadeiramente são e mostrai-lhes quem
verdadeiramente sois; vencei pelo olhar verdadeiro e generoso as
barreiras da incompreensão; podereis, então, encontrar com eles
o que a eles vos pode unir.
20 A Encíclica prossegue nos termos seguintes: «Quanto a julgar se
tal momento já chegou ou não, e a determinar as modalidades e a amplitude
duma coordenação dos esforços em matéria económica, social, cultural ou
política, para fins úteis ao verdadeiro bem da comunidade, são problemasque só a virtude da prudência, moderadora de todas as virtudes que regem
a vida individual e social, pode resolver. Quando se trata de católicos, a decisão a esse respeito cabe, em primeiro lugar, aos homens mais influentes no
plano político e mais competentes no domínio em questão, contanto que, fiéis
aos princípios do direito natural, sigam a doutrina social2 da Igreja e obedeçam às directivas das autoridades eclesiásticas» (§ 160. ). Alguns comentadores têm assinalado a circunstância de o texto inculcar que é aos leigos responsáveis que cabe tomar a decisão concreta, embora dentro da doutrina
social católica e das «directivas» da Hierarquia eclesiástica.
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