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�Encíclica DE JOÃO PAULO II, onde se defende a democracia como aquele 
sistema que assegura a participação dos cidadãos nas opções políticas e 

garante aos governados a possibilidade quer de escolher e controlar os 

próprios governantes , quer de os substituir pacificamente, quando tal se torne 

oportuno. Considera a doutrina social da Igreja uma nova concepção da 

sociedade e do Estado e, consequentemenete, da autoridade, distante do 
racionalismo iluministico, que concebe a realidade humana e social do homem 

de maneira mecanicista. Porque, embora aceitasse as regras do jogo do demo-
liberalismo, mergulhava num subsolo filosofico radicalmente diverso dos temps 
modernas. Assinala que  uma democracia sem valores converte-se  facilmente 

num totalitarismo, aberto ou dissimulado. Advoga o princípio da 
subsidiariedade segundo o qual uma sociedade de ordem superior não deve 

interferir na vida interna  de uma sociedade de ordem inferior, privando-a das 

suas competências, mas deve antes apoiá-la em caso de necessidade e ajudá-la 

a coordenar a sua acção com a das outras componentes sociais, tendo em vista 

o bem comum. Critica sistemas de segurança nacional, que visam controlar de 

modo capilar toda a sociedade para tornar impossível a ideologia marxista. 

Exaltando e aumentando o poder do Estado... pretendem preservar o seu povo 

do comunismo; mas, fazendo isso, correm o grave risco de destruir aquela 

liberdade e aqueles valores da pessoa em nome das quais é preciso opor-se 

àqueles. Observa que a sociedade de bem-estar ou sociedade de consumo tende 

a derrotar o marxismo no terreno do puro materialismo, mostrando como uma 

sociedade de livre mercado pode conseguir uma satisfação mais plena das 

necesisdades materiais humanas que a defendida pelo comunismo, e excluindo 

igualmente os valores espirituais. Na verdade, se, por um lado, é certo que este 

modelo social mostra a falëncia do marxiso ao construir uma sociedade nova e 

melhor, por outro aldo, negando a existëncia autónoma e o valor da moral, do 

direito, da cultura e da religião, coincide com ele na total redução do homem à 

esfera da economia e da satisfação das necesidades materiais. Reconhece o 
Estado como sujeito autónomo de decisão moral, em nome da autonomia e da 
subjectividade da sociedade, mas, em nome do princípio da subsidiariedade, não 
deixa de salientar que uma sociedade de ordem superior não deve interferir na 



vida interna de uma sociedade de ordem inferior, privando-a das suas 

competências, mas deve antes apoiá-la em caso de necessidade e ajudá-la a 

coordenar a sua acção com a das outras componentes sociais, tendo em vista o 

bem comum. Também sobre a soberania e o direito internacional público, 
observa : como dentro dos Estados chegou finalmente o tempo em que o sistema 

da vingança privada e da represália foi substituído pelo império da lei, do 

mesmo modo é agora urgente que um progresso semelhante tenha lugar na 

comunidade internacional 
 


