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RESUMO 

 

DE MORAES, Luan Henrique.  O posicionamento político da igreja no atual 

cenário do governo. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia – 

Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde – FCV, 2018. 

 

O presente trabalho tem por finalidade explanar a relação existente entre Igreja 
e Governo, e também, sob a égide do Ordenamento Jurídico Brasileiro, pontuar 
a visão e movimentação eclesiástica atual para a restauração do equilíbrio 
social e a preservação do Estado Democrático de Direito, que se fundamenta 
em princípios constitucionais e na preparação intencional de pessoas que 
assumam lugares de influência no governo, a fim de solucionar problemas que 
o Estado não tem conseguido resolver, e por fim, promover uma grande 
transformação social que irá reverberar em todas as demais esferas sociais, 
partindo do pressuposto de que a Igreja também possui o encargo de justiça 
social. 
 
  
 
PALAVRAS-CHAVE: Igreja, Governo, Influência, Justiça. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ABSTRACT 
 

The purpose of this paper is to explain the relationship between Church and 
Government and also, under the aegis of the Brazilian Legal Order, to 
punctuate the current ecclesiastical vision and movement for the restoration of 
social balance and the preservation of the Democratic State of Law, which is 
based in constitutional principles and in the intentional preparation of people 
who take places of influence in government, in order to solve problems that the 
State has not been able to solve and in order to promote a great social 
transformation that will reverberate in all the other social spheres, starting from 
the presupposition that the Church also has the burden of social justice. 
 
  
 
KEYWORDS: Church, government, influence, justice. 
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INTRODUÇÃO 

 

As relações existentes acerca de Estado e Igreja, na maioria das vezes 

são extremamente delicadas. Este trabalho visa explanar a visão atual da 

Igreja acerca da movimentação política-governamental pela qual a nação está 

passando, como a Igreja tem se posicionado no atual cenário do governo, 

quais são as estratégias usadas pela mesma, o que a Igreja defende que 

também interessa ao Estado Democrático de Direito. Ademais, as relações da 

Igreja com os Direitos Humanos e com os Direitos fundamentais que foram 

introduzidos em nosso ordenamento jurídicos após 1948, passando também a 

explanar a visão negativa do Estado acerca da Igreja, quais os motivos que o 

levam a reagir de forma coercitiva com as organizações religiosas cristãs, a 

não derrubada do Estado Laico com a aproximação indireta entre Estado-

Igreja.  

Outrossim, a neutralização da Igreja por todos os poderes do Estado, a 

forma com que a Igreja tem se posicionado em relação ao Ente Soberano sem 

ameaçar seu poder mas em virtude do caos social no qual a República está 

submersa, acordos e alinhamentos de visões para a promoção do bem comum 

e da felicidade social, a Doutrina Social da Igreja baseada na Encíclica Rerum 

Novarum, a propositura de soluções para problemas sociais e a 

representatividade da Igreja na máquina estatal também são temas pertinentes 

deste trabalho.   
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1. A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE ESTADO E IGREJA 

 

1.1. Considerações acerca do princípio da separação Estado-Igreja 

 

A ideia de separação entre Estado e Igreja consagrou-se após a 

Emenda Constitucional nº 1 de 1971, que foi baseada no direito à liberdade 

religiosa. A mesma tem sua relevância pelo fato de que Estado e Religião 

realmente não podem se confundir, sendo as instituições supracitadas 

consideradas autônomas e com campos de atribuições “distintos” e modos de 

operação diferentes. A Constituição Federal recepciona o princípio da 

separação entre Estado e Igreja tendo em vista toda a problemática histórica 

que contextualiza o relacionamento entre essas duas instituições sociais, 

principalmente durante o período da Idade Média onde o poder se concentrou 

nas mãos da Monarquia e também do Clero durante muitos anos, fazendo-se 

necessário, posteriormente, separar Igreja e Estado por conta da 

responsabilidade da detenção do poder.   

A ideia da separação derivou-se principalmente da doutrina do Laicismo, 

corrente essa que ganhou força com a Revolução Francesa. O Brasil 

oficialmente posiciona-se como um Estado Laico, não permitindo com que 

correntes religiosas interfiram em assuntos sócio-políticos e culturais da 

sociedade, mas ao mesmo tempo defendendo o direito à liberdade de religião, 

a fundação dos templos de qualquer culto e a não declaração de uma religião 

oficial do país.  

 

Os três modelos apresentados a seguir de separação (II.), 
igualdade (lll.) e aproximação (IV.) mantém-se no âmbito das 
exigências mínimas do pensamento jurídico e constitucional 
moderno. Textos constitucionais ou decisões de Tribunais 
podem, naturalmente, dizer algo diferente e privilegiar um dos 
três modelos. Eles podem prever, como na França, algo como 
a laicidade, com a maior distância possível entre Estado e 
Igreja. Mas isso também seria um impedimento para nossa 
reflexão como cidadãos, juristas e cientistas, pois os textos 
constitucionais podem ser modificados e os Tribunais podem 
mudar sua jurisprudência. Isso significa que no parâmetro 
mínimo apontado da moderna organização Estado-Igreja são 
possíveis outros modelos com diferentes prioridades, sobre os 
quais é necessária uma discussão aberta face ao crescente 
significado da esfera religiosa bem como do conflito dessas 
questões. Tal discussão pode ser elucidada através da clara 
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visão sobre as diversas prioridades nos três modelos a serem 
apresentados - separação, igualdade, proximidade 
(BRUGGER, 2010, p. 14). 

 

Contudo, cabe salientar o fato de que realmente há um entendimento 

consolidado de que as atribuições do Estado e da Igreja são diferentes. Ocorre 

que nos últimos anos a Igreja tem passado por um momento de transição onde 

a mesma se deparou com a problemática que derivou dessa separação entre 

duas instituições poderosas com o decorrer dos anos: a omissão plena da 

Igreja e o colapso do Estado ao não conseguir realizar tudo o que abarcou 

como responsabilidade própria. 

Consequentemente, após a separação, o Estado passou a ser o 

detentor do poder soberano e a Igreja alcançou um lugar de passividade diante 

da realidade social, entendendo que a competência para promover justiça 

social, a fim de trazer equilíbrio à nação e promover a concretização de todos 

os direitos elencados na Constituição Federal, bem como resguardar a 

aplicação tangível do direito, seria somente do Estado, pois, via de regra, de 

acordo com a Teoria do Contrato Social, este abarcou para si toda a 

responsabilidade de intermediar as relações sociais, com o intuito de resolver 

conflitos advindos da vida em sociedade, punir quem descumprir com as 

normas e tutelar todos os homens.  

Desta forma, a separação entre o Estado e a Igreja se deu por motivos 

plausíveis, porém, os efeitos desse rompimento têm perdurado até os dias 

atuais, tendo em vista o fato de que durante todos esses anos o entendimento 

da Igreja passou por uma modificação radical e a cada dia a situação caótica 

do Estado tem se tornado mais visível, pois o mesmo passa por uma crise 

violenta ao ponto de perder o controle sobre diversas situações, colocando em 

risco a vida de toda uma sociedade. 

Faz-se necessário compreender que no âmbito da ciência jurídica, 

Estado e Igreja realmente não devem ocupar os mesmos lugares de atribuição. 

O poder Soberano para reger uma nação deve permanecer nas mãos de uma 

instituição “neutra”, via de regra, para que se resguarde a democracia, a 

justiça, o direito de todas as classes em todas as esferas. No entanto, o Estado 

necessita de ajuda para voltar ao  equilíbrio e se reestabelecer novamente, e 

por outro lado, a Igreja possui influência, ideais, voluntariado e força para 
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transformar essa realidade social em associação com o Estado, especialmente 

com e pela esfera do governo.  

O princípio da separação Estado-Igreja rege o ordenamento jurídico 

brasileiro e deve permanecer, mas isso não é capaz de tirar a competência e o 

poder de influência que a Igreja possui para reestabelecer a paz social, ajustar 

e organizar todas as divisões que existem no interior da Nação. O poder de 

mobilização da Igreja é algo extremamente relevante e surpreendente. Sendo 

assim, a partir do momento em que ambas as instituições supracitadas se 

unirem e trabalharem em comum acordo, numa mesma visão de pacificação, 

dentro das normas de direito, a fim de resguardar toda a Constituição e os 

princípios que regem a nação, realmente será tangível uma transformação 

social e cultural de uma magnitude imensa, mas isso só será possível a partir 

do momento em que Igreja e Estado deixarem de lutar entre si, visando a 

prevalência e supremacia de apenas uma e ao invés disso passarem a 

cooperar para a realização de objetivos em comum, ou seja, a realidade de 

uma sociedade justa, fraterna e livre.  

Ademais, a divergência existente entre as duas instituições já 

mencionadas causou um enorme prejuízo para a sociedade ao longo dos anos, 

pois não há como um ente soberano permanecer inabalável se seu corpo 

institucional estiver em desacordo. Para sustentar uma nação, pessoas com as 

mais diversas ideologias devem compor a organização da mesma, pois isso 

estabelece igualdade, justiça e ainda resguarda e preserva direitos coletivos. 

Se olharmos para a história veremos a ausência de unidade entre Estado e 

Igreja, porque ambos até o presente momento sempre entenderam ser rivais, 

pois a força das duas instituições é de influência e soberania, levantando a 

ideia de que se uma cooperar com a outra há a possibilidade de usurpação do 

poder de uma pela outra, quando na verdade esse entendimento errôneo 

deveria ser modificado em virtude da força prejudicial que o mesmo carrega 

contra a sociedade.  

 

1.2.  Aplicação do princípio da função social da Igreja 

 

A Igreja, como instituição que compõe o Terceiro Setor, carrega em seu 

interior princípios filantrópicos, de altruísmo, voluntariado e ideais de 
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transformação por intermédio da mobilização de pessoas com o mesmo 

objetivo e visão. Sendo assim, faz-se necessário compreender a função social 

da Igreja, pois a mesma possui uma responsabilidade para com a sociedade, 

sua opinião e posicionamento carregam um peso decisivo em muitas 

discussões políticas e a sabedoria e instrução de líderes pertencentes à Igreja 

faz com que o governo, em diversas vezes, pare para ouvi-la, ler seus 

pronunciamentos e a partir daí tomar decisões que definem o destino da 

coletividade.  

 
É, pois, na relação com a Igreja Católica que o Serviço Social 
brasileiro vai fundamentar a formulação de seus primeiros 
objetivos político/socias orientando-se por posicionamentos de 
cunho humanista conservador contrários aos ideários liberal e 
marxista na busca de recuperação da hegemonia do 
pensamento social da Igreja face à "questão social". Entre os 
postulados filosóficos tomistas que marcaram o emergente 
Serviço Social temos a noção de dignidade da pessoa humana; 
sua perfectibilidade, sua capacidade de desenvolver 
potencialidades; a natural sociabilidade do homem, ser social e 
político; a compreensão da sociedade como união dos homens 
para realizar bem comum (como bem de todos) e a 
necessidade da autoridade para cuidar da justiça geral 
(YAZBEK, 2009). 

 

A função social da Igreja não se limita ao governo, mas abrange 

diversas esferas, tanto públicas quanto privadas. A Igreja deve servir de apoio 

às comunidades nas quais está estabelecida, deve zelar pela paz e pelos 

princípios que regem a vida em sociedade, cooperando assim com o trabalho 

dos órgãos estatais. Cabe ressaltar, também, o fato de que a Igreja, por 

intermédio do voluntariado, possui uma força extraordinária para modificar 

situações caóticas que permeiam a sociedade, como a fome, a miséria, as 

drogas, entre outras, desde que os órgãos do Estado compreendam essa 

faceta da Igreja e permitam-na trabalhar com liberdade, auxiliando-a com a 

abertura de portas, possibilidades de levantamento de recursos, imunidade 

tributária, dentre outras medidas. 

 

ALTRUÍSMO: Da raiz latina alter, que significa outro. É a 
capacidade que o indivíduo possui de abrir mão dos próprios 
interesses para se preocupar com os outros. É o oposto do 
egoísmo. O altruísta é generoso, nobre e desapegado, 
chegando até nas suas expressões heroicas, ao sacrifício da 
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própria vida por amor ao próximo. O verdadeiro altruísmo não 
se improvisa, mas se conquista desde a infância, numa luta 
contínua contra as manifestações insistentes do egoísmo. É 
uma virtude indispensável para a felicidade das famílias e da 
comunidade (DE AVILA, 1991). 

 

Desde o estabelecimento da Igreja no século I d.C, sua finalidade 

sempre foi zelar por pessoas, auxiliar na concretização da paz social, viver 

princípios de fraternidade e mutualismo, ajudar aqueles que não possuem 

condições dignas para viver, entre outras. Esses princípios também regem o 

ordenamento jurídico das mais diversas nações, inclusive as normas da 

sociedade brasileira, sendo totalmente visível a função relevante da Igreja no 

cenário atual da República.  

 

No que se refere à Doutrina Social da Igreja merecem 
destaques nesse contexto as encíclicas "Rerum Novarum" do 
Papa Leão XIII de 1891, que vai iniciar o magistério social da 
Igreja no contexto de busca de restauração de seu papel social 
sociedade moderna e a "Quadragésimo Anno" de Pio XI de 
1931 que, comemorando 40 anos da "Rerum Novarum" vai 
tratar da questão social, apelando para a renovaçãp moral da 
sociedade e a adesão à Ação Social da Igreja (YAZBEK, 2009). 

 

A função social da Igreja, direta ou indiretamente, ajuda a manter de 

alguma forma o equilíbrio da sociedade, pois zela pela cultura da fraternidade e 

trata com relevância as causas problemáticas a serem resolvidas pelas 

instituições sociais competentes. O que mais se destaca nesse tempo é a 

mudança de mentalidade dessa instituição, pois neste tempo a Igreja tem 

compreendido seu dever de ajudar o Estado a sair desse estado caótico, 

restaurando a paz social e trazendo reequilíbrio à sociedade.  

Ressalta-se a importância de Estado e Igreja trabalharem juntos, unirem 

forças, recursos, somarem influência, estabelecerem metas, pois a Igreja não 

deve ocupar somente um cargo consultivo nos órgãos estatais, mas a mesma 

pode contribuir de maneira efetiva para o melhor desempenho das funções 

governamentais e pelo princípio da função social da Igreja, a mesma possui a 

responsabilidade de preparar pessoas competentes para assumirem cargos 

estatais a fim de implantarem uma nova cultura, trazerem soluções para 

problemas sociais e cooperar com o direito no âmbito das garantias sociais.     
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1.3. Colapso Estatal e posicionamento eclesiástico emergente 

 

Estamos diante de uma crise, no Brasil, que evidencia 
distinções entre Estado e Governo: a crise paralisa o governo, 
mas o Estado e suas instituições de direito continuam 
funcionando - o sistema das leis, a justiça, o serviço público. A 
crise mostra, ao mesmo tempo, que o país precisa de bons 
governos, isto é, de pessoas e partidos políticos competentes 
que dirijam o Estado, mas que já dispõe de um Estado 
Democrático dotado de instituições estáveis. E sugere também 
a importância de um Estado forte, em contexto democrático 
(BRESSER-PEREIRA; PACHECO, 2005, p.1). 

 

No atual momento crítico em que se encontra o Estado, deve-se pensar 

em soluções que sejam capazes de retirá-lo da condição de calamidade e 

inseri-lo num processo contínuo e complexo de restauração e reestruturação 

social, econômica e política. Neste contexto, é cabível dar enfoque à Igreja, 

entidade que compõe o Terceiro Setor, tendo em vista o fato de que a mesma 

foi levantada também para auxiliar o Estado em suas atribuições fundamentais, 

bem como prestar auxílio, dividindo o fardo de algumas atribuições a fim de 

preservar o bem estar social, pois há muito tempo o Estado já não consegue 

realizar com excelência todas as obrigações que abarcou para si e 

consequentemente isso tem gerado uma série de transtornos sociais como 

desemprego, fome, miséria, pobreza, paralisia social, retrocesso, 

manifestações, rebeliões e etc.  

A ausência do Estado no suprimento de atividades que são essenciais 

ao bem comum, por conta de sua sobrecarga e também pela sua decisão de 

não interferir em alguns segmentos sociais, têm levado o país a um estado de 

caos que necessita de uma reversão urgente, reversão essa que pode ser 

denominada “reestruturação estatal”, e que deve ser guiada sem prejuízo 

também pela ajuda e influência da Igreja,  instituição que tem se levantado ao 

longo dos últimos anos como um agente de transformação, tendo em vista o 

fato de que a mesma tem se preparado para auxiliar o Estado nesse tempo e 

consequentemente cooperar para o reequilíbrio na nação brasileira. 

Compete ao Estado enxergar a necessidade que o mesmo possui de 

utilizar-se de todos os meios possíveis de ajuda para uma possível 

reestruturação. Desta forma, faz-se necessário uma relevante mudança de 

mentalidade quanto ao papel político da Igreja, pois seu posicionamento atual 
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no que concerne ao Estado e seus órgãos é de preparar pessoas para que de 

alguma forma elas ocupem cargos executivos, administrativos, judiciais e 

políticos, e assim, orientados pelos princípios que regem a vida  em 

fraternidade, conduzam toda uma sociedade a um lugar de paz social.   

O grande problema encontrado pelo Terceiro Setor, especialmente pela 

Igreja, indubitavelmente, é a ausência do apoio estatal e a dificuldade 

estabelecida pela legislação no que diz respeito à sua movimentação no ceio 

da sociedade, pois ao mesmo tempo em que o Estado depende das 

organizações sem fins lucrativos por abarcarem situações relevantes que 

proporcionam a redução da desigualdade social e a resolução de problemas 

sociais gravíssimos, o Estado, de forma voluntária ou não, sufoca o Terceiro 

Setor quando não permite com que o mesmo tenha abertura e legalidade para 

atuar em diversas situações as quais o Estado não intervém e também não 

permite com que outras organizações intervenham de forma resolutiva e 

benéfica, por compreender, na maioria das vezes, as instituições que compõem 

o Terceiro Setor como uma ameaça à sua soberania, temendo sofrer 

retaliações futuras por dedicar-se a uma estratégia relativamente abstrata 

quanto aos seus resultados. 

Se nessa fase crítica do processo pela qual passa o Estado, o mesmo 

depositar boa parte de seus investimentos nas entidades filantrópicas, uma 

melhora significativa poderá vir a ocorrer na nação e essa melhora poderá 

contribuir para a retirada da sociedade brasileira das mãos de sérios problemas 

enfrentados atualmente, tendo em vista o exemplo de que, se a Igreja, entidade 

filantrópica, sem fins lucrativos, fosse vista com outros olhos pelo Estado, se 

enxergassem ela como uma entidade que pode beneficiar a sociedade por 

intermédio da caridade e do auxílio mútuo e investissem nela, ajudando-a a 

corrigir erros que são cometidos frequentemente por pessoas que estão 

diretamente ligadas à ela, como corrupção e demais fatores, e possibilitassem 

um alinhamento legal da mesma, pautado em normas de direito, tal entidade se 

tornaria ainda mais poderosa em auxiliar o Estado no projeto de restauração e 

elevação da nação ao seu grau máximo de desenvolvimento, pois a Igreja 

possui um forte poder de influência e fundamentos baseados na fraternidade, 

sendo capaz de abranger áreas sociais problemáticas com maior facilidade e 



18 
 

eficácia se comparada à influência do Estado, que se tornou negativa com o 

decurso do tempo e com suas inúmeras falhas frequentes. 

A prioridade nesse momento histórico deve ser a busca por estabelecer 

padrões de solução para os problemas resultantes da omissão do Estado, de 

seus investimentos equivocados em áreas irrelevantes e a falta de investimento 

em esferas essenciais, seja em virtude da corrupção ou da incompetência das 

gestões passadas e atuais. Algumas das respostas que a sociedade exige do 

Estado, sem dúvidas, está na aliança que o mesmo pode realizar com outras 

instituições, especialmente as que compõem o Terceiro Setor, pois se o Estado 

investir nessas entidades e aliar-se a elas de forma efetiva, a fim de que ambas 

as partes aliançadas trabalhem em associação em prol do bem comum, o 

Estado poderá sair da situação em “colapso” para um tempo constante de 

estabilidade, proporcionando grande avanço, desenvolvimento sustentável e 

redução significativa da desigualdade social.     

 

1.4. Governo e Igreja: o não prejudicar do Estado Laico      

 

“(...) um Estado enfraquecido necessita da presença crescente 
das organizações religiosas nas políticas públicas. Diversos 
outros autores têm se dedicado a pesquisas sobre as relações 
Igreja/ Estado, durante os regimes ditatoriais. É o caso, por 
exemplo, de Serbin, que, em seu "Secret Dialogues", detalha o 
funcionamento da diplomacia silenciosa implementada pela 
Igreja junto aos militares brasileiros, com vistas ao reforço do 
processo de transição para a democracia. Uma outra hipótese 
sua é a de que a Igreja no Brasil adquiriu prestígio e poder ao 
ajudar o país a voltar à democracia, em 1985, e que, agora, ela 
enfrenta um desafio mais difícil e complexo, ao tentar manter 
sua influência numa sociedade cada vez mais pluralista, 
também caracterizada pela competição religiosa, dentro de um 
cenário democrático (AZEVEDO, 2004, p. 112). 

 

A separação Estado-Igreja é o cerne do Estado Laico, sendo distintos os 

negócios civis do Estado e as atividades da Igreja. No entanto, há a 

necessidade de se compreender que a movimentação política da Igreja nesse 

momento não é para descaracterizar o Estado Laico, muito menos caminhar 

contra princípios consagrados pela Constituição Federal, mas sim para auxiliar 

o Estado em atividades principais as quais o mesmo não tem conseguido 

realizar por si só. 
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A preparação de pessoas com uma nova mentalidade para atuar no 

governo é uma das missões atuais das Igrejas Católica e Protestante, pois nos 

últimos dez anos as duas vertentes têm caminhado desenvolvendo 

departamentos de Fé e Política, visando a capacitação de jovens que estão 

sendo comissionados ao governo, ocupando cargos públicos e outros espaços 

dentro da máquina estatal. A finalidade de tudo isso é ajudar a restaurar toda a 

estrutura do Brasil a começar pelo poder público e promover a concretização 

de todas as garantias constitucionais.  

Ademais, ao mesmo tempo que o laicismo defende a separação dos 

negócios da igreja e do Estado, busca zelar pelo lugar nos cargos públicos de 

toda e qualquer pessoa capaz, independentemente da religião professada tanto 

da parte que ocupará o cargo, quanto da pessoa que irá recepcionar o 

aprovado. É sob esse viés que a Igreja tem encontrado a maneira mais efetiva 

de gerar transformação no governo, comissionando pessoas aptas com 

inteligência emocional e cognitiva para solucionar problemas de alçada 

governamental, para se envolver com políticas públicas e prezar pela 

segurança do poder que emana do povo.  

O Estado Laico é um princípio da República Brasileira, de modo que o 

direito, a igreja, o governo e as demais instituições devem compreender isso. 

Tal configuração estatal deve ser mantida, no entanto, a mesma não pode 

acarretar num total cerceamento da movimentação política realizada pela 

Igreja, tendo em vista o fato de que o Estado dificilmente sairá de sua atual 

situação caótica sem o auxílio das demais instituições sociais, principalmente 

as do Terceiro Setor, pois as atribuições devem ser divididas, sendo que, 

atualmente, o cenário atual coopera para o prevalecimento da ideia de que 

justiça social não compete somente ao Estado, mas também à Igreja, tendo 

esta compreendido seu papel. 

Outrossim, o Estado não conseguiu e não conseguirá daqui para frente 

cumprir com toda sua responsabilidade, pelo contrário, o presente momento 

conspira para um forte acordo entre governo e terceiro setor para que em 

unidade ambos trabalhem pelos mesmos ideais (pelo menos nesse tempo de 

transição e colapso), em prol da estabilização social e de um futuro de paz 

entre os indivíduos, mantendo a premissa do Estado Laico.  
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É fato que, tanto igreja como Estado portarão atribuições diferentes, mas 

no que se refere ao destino da sociedade, ambos cooperar-se-ão entre si, 

unindo forças, permitindo a entrada de pessoas com conhecimento de direito e 

gestão pública comissionadas pela Igreja à ocupação de cargos específicos, 

sem levantar bandeiras religiosas e respeitando o direito como um instrumento 

de controle social, até que se estabeleça a pacificação social plena e o país 

seja engajado no tempo de maior crescimento da história, pois a união social 

da Igreja e do Estado, nesse campo onde ambos podem trabalhar juntos sem 

confundir religião e negócios públicos, será um catalisador para os projetos da 

nação nos próximos vinte e cinco anos.      

 

2. A ATUAÇÃO DA IGREJA E A RESISTÊNCIA DO ESTADO 

 

2.1. A visão turva do Estado acerca da Igreja 

   

A forma com que a Igreja se posiciona desde o início de seu 

estabelecimento gera no interior do Estado um sentimento de ameaça que é 

exteriorizado com algumas decisões radicais tomadas em desfavor da Igreja. 

Esse sentimento de ameaça pauta-se pela influência negativa que o Estado 

exerce socialmente, pelo número de pessoas que de alguma forma seguem o 

fluxo eclesiástico e pelo poder que a Igreja possui de transformar algumas 

realidades por intermédio da mobilização, estratégia essa que o Estado não 

consegue aplicar com eficiência.  

 

A Igreja continua sendo a instituição mais confiável para a 
maioria dos latino-americanos (72%), seguida da televisão 
(49%) e das Forças Armadas (38%), enquanto somente 24% 
confiam no Congresso e 21% nos partidos políticos, de acordo 
com pesquisa, por amostragem, realizada, no segundo 
semestre de 2001, pela Ong chilena Corporación 
Latinobarometro, especializada em pesquisas sociais de 
âmbito continental. No universo pesquisado, de 18.135 
pessoas, em dezessete países, apenas 48% dos entrevistados 
disseram-se satisfeitos com os resultados da democracia, 
enquanto 51% afirmaram considerar o desenvolvimento 
econômico como o mais importante que o regime democrático; 
uma pesquisa semelhante, realizada na Europa Ocidental, 
revelou que 78% dos cidadãos apóiam a democracia e 53% 
estão satisfeitos com seus resultados. Na pesquisa referente a 
2002, a Latinobarometro registrou um crescimento, para 56%, 
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no apoio dos cidadãos à democracia (AZEVEDO, 2004, p. 
115). 

 

Prosseguindo, é perceptível o tratamento desigual por parte do Estado 

quando o assunto é a Igreja. Nenhuma outra entidade religiosa ameaça tanto o 

poder soberano de um Estado como a Igreja Cristã, seja voluntária ou 

involuntariamente, o fato é que uma sociedade dificilmente caminhará em paz 

se os ideais do governo estiverem em incompatibilidade com os ideais do povo 

e uma boa parte do povo constitui a Igreja e se organiza dessa forma. Sendo 

assim, os princípios básicos guardados pela Igreja, ainda que confrontem o 

Estado e o Direito, devem ser preservados para que se mantenha a paz social 

e voltemos ao equilíbrio como sociedade, pois quem detém o poder de direito é 

o povo. 

A arrogância estatal e a falta de pessoas capacitadas para o exercício 

de alguns cargos governamentais têm gerado no cerne do governo muito 

retrocesso, de forma que a intolerância por ambas as partes, Estado e Igreja, 

um para com o outro, têm refletido na forma com que nos organizamos como 

sociedade. Ainda, os princípios que norteiam o Ordenamento Jurídico Brasileiro 

estão sendo afrontados diretamente pela prevalência de uma instituição sobre 

a outra e a rejeição em caminhar no modelo cooperativo. No caso, o Estado 

prevalece com violência tanto sobre a Igreja quanto sobre o povo. 

Ademais, a forma com que a Igreja se posiciona na sociedade vem 

sendo modificada com o decorrer dos anos. O pensamento medieval não foi 

como o pensamento moderno, e que não é como o pensamento 

contemporâneo. A Igreja atualmente tem buscado levantar pessoas que 

supram suas necessidades na esfera do governo, pelo fato de que todo o 

investimento que o Estado têm feito para sair da crise não será suficiente se 

pessoas preparadas e muito bem fundamentadas em princípios e valores não 

se levantarem para fazer jus ao posicionamento estatal, ocupando cargos a fim 

de trabalharem de uma forma diferente em prol da sociedade. 

O tempo é oportuno para que o Estado e seus órgãos passem a 

enxergar a Igreja com outros olhos porque, necessariamente, a maior mão de 

obra que o Estado pode possuir para sair do caos em que a nação brasileira se 

encontra é unindo forças com a Igreja, sem confrontar o laicismo no qual 
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estamos engendrados, mas trabalhando por propósitos semelhantes, pois um 

dos maiores conflitos entre a sociedade e o Estado é a desproporcionalidade 

do anseio social com que tem sido aplicado pelo poder estatal em todas as 

esferas. 

Exemplo disso é o fato de a sociedade ansiar pela diminuição da carga 

tributária, pelo melhoramento do Sistema Único de Saúde, por investimento na 

Educação, por leis que não oprimam o povo. Contudo, o Estado têm se 

esquivado em ouvir a voz da população a fim de que predomine seus 

interesses, haja vista que nas esferas estaduais e federais (estas mais 

distantes da população), a preocupação não está em satisfazer as 

necessidades do povo, pois só de visualizar a maioria dos Planos 

Orçamentários do Governo é perceptível a falta de importância que as 

reivindicações da população possuem se comparadas aos demais planos do 

governo.  

A Igreja, por ser composta por uma boa parte do povo do qual emana o 

poder de acordo com a Constituição Federal, se posiciona em lugares de 

confronto com o Estado, não pelo fato de defender preceitos religiosos, mas 

por dar ouvido à voz da população e por corresponder ao anseio da sociedade. 

Isso, de alguma forma, incomoda toda a estrutura governamental. Ainda, a 

tendência é de que nos próximos anos a Igreja compreenda ainda mais a 

Ciência Jurídica e assuma várias esferas para poder satisfazer a vontade social 

e estabelecer a paz por intermédio da capacitação e envio de pessoas para 

atuar nas mais diversas áreas sociais, pois o que o governo tem de distância 

do povo, inércia e preocupação com temas inoportunos, a Igreja tem de 

proximidade, movimento e preocupação com os problemas da sociedade.   

 

2.2. Os direitos da Igreja e sua proteção constitucional  

   

E a referência à liberdade de organização religiosa traz à tona 
a obrigatoriedade de indicar os demais desdobramentos do 
direito individual. Assim, além de estar garantida pela 
Constituição de 1988 a plena liberdade para instituir-se 
seguimento religioso, de modo semelhante, encontram-se nela 
asseguradas a liberdade de culto e de crença (SILVA NETO, 
2008). 
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A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 5º nos 

seguintes incisos que se referem à liberdade de crença e de associação: inciso 

VI “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o 

livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 

locais de culto e a suas liturgias”; inciso XVII “é plena a liberdade de 

associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar”; e inciso XVIII “a 

criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de 

autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento”. 

Sendo assim, a Igreja, caracterizada como uma organização religiosa que 

possui natureza jurídica de associação, mas sendo distinta por professar uma 

ideologia (uma religião que baseia todo o seu trabalho), além de ser uma 

entidade sem fins lucrativos, voltada à assistência social, possui direitos 

constitucionais que no cotidiano não são respeitados, tendo em vista o prazer 

que o Estado tem de interferir de forma negativa, principalmente no campo de 

atuação da Igreja Cristã.  

 

Nenhum imposto incide sobre os templos de qualquer culto. 
Templo não significa apenas a edificação, mas tudo quanto 
seja ligado ao exercício da atividade religiosa. Não pode haver 
imposto sobre missas, batizados ou qualquer outro ato 
religioso. Nem sobre qualquer bem que esteja a serviço do 
culto. Mas pode incidir imposto sobre bens pertencentes à 
Igreja, desde que não sejam instrumentos desta. Prédios 
alugados, por exemplo, assim como os respectivos 
rendimentos, podem ser tributados. Não a casa paroquial, ou o 
convento, ou qualquer outro edifício utilizado para atividades 
religiosas, ou para residência dos religiosos. A imunidade 
concerne ao que seja necessário para o exercício do culto. 
Nem se deve restringir seu alcance, de sorte que o tributo 
constitua um obstáculo, nem se deve ampliá-lo, de sorte que a 
imunidade constitua um estímulo à prática do culto religioso 
(MACHADO, 2004). 

 

O patrimônio e a renda que a Igreja aufere não podem ser tributados 

quando preenchidos os requisitos do art. 12 da Lei 9.532/97. Tal imunidade, 

garantida pelo art. 150 da Constituição Federal, parágrafo VI, alíneas “b” e “c”, 

não fere a laicidade do Estado, tendo em vista o fato de que a mesma se 

estende aos templos de qualquer culto, de todas as religiões, das maiores às 

menores, não beneficiando nenhuma religião específica, promovendo a 

isonomia constitucional. Dessa forma, tendo em vista o caráter assistencialista 
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social que a Igreja possui, de acordo com a legislação, não há motivos que 

ensejem o fim da imunidade tributária para a Igreja, pois se isso acontecesse 

todas as demais organizações deveriam ser alcançadas pela mudança, com 

base no princípio da igualdade.  

Ademais, alterar, substancialmente, o texto constitucional, como é 

pretendido por pessoas que defendem a queda da imunidade tributária da 

Igreja baseada no enriquecimento ilícito de alguns líderes religiosos, é atentar 

contra a democracia e o Estado Democrático de Direito, pois se a ideia 

legislativa de uma parcela ínfima da sociedade pode transformar-se numa PEC 

poderosa o suficiente para modificar a essência do texto constitucional, isso 

significa que temos um Estado totalmente vulnerável, incapaz de promover 

segurança jurídica tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas.  

Além disso, a legislação, em alguma medida, tem cerceado o direito da 

Igreja de exercer aquilo para o que foi levantada para fazer, ou seja, o direito 

de se organizar religiosamente na realização de seus cultos, cumprir com sua 

função social, manifestar-se artisticamente por intermédio da música, até 

porque isso faz parte da liturgia dos cultos, algo garantido pela Constituição 

Federal, e que deveria ser livre de qualquer interferência e ainda ser protegido 

pelo Estado. 

Isso atinge diretamente direitos da Igreja, que via de regra são 

invioláveis, pois o mesmo nível de cobrança não recai sobre outras entidades 

ou até mesmo pessoas físicas, mas o problema do Estado se concentra na 

Igreja e em sua relação delicada com a mesma, onde o que existe é a falta de 

entendimento e respeito recíproco da composição por ambas as instituições, 

gerando rivalidade e ausência de unidade, retardando, assim, um possível 

equilíbrio na nação e um tempo de solidez social a partir da resolução de 

problemas internos.  

Ademais, um dos maiores problemas sociais que não só a Igreja, mas 

todas as organizações religiosas e a própria sociedade enfrenta, é a aprovação 

de normas inconstitucionais que ainda não foram questionadas e sentenciadas 

pelo Supremo Tribunal Federal. Diversas normas municipais, ainda que 

estejam suscetíveis ao controle de constitucionalidade difuso ou concentrado, 

ameaçam o Estado Democrático de Direito por violarem garantias 

constitucionais. 
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Assim, no momento em que o Estado se posiciona com violência 

baseado em normas municipais, a Igreja se posiciona baseada em normas 

Constitucionais, gerando grande oposição entre as instituições uma para com a 

outra, resultando num impacto social relevante que reverbera em todas as 

demais esferas, pois Estado e Igreja devem caminhar juntos, cada um com as 

suas atribuições distintas, mas com os mesmos ideais e nível de influência 

transformadora.  

 

2.3. A neutralização da Igreja pelos poderes do Estado 

 

Existem debates cada vez mais frequentes a respeito das relações 

estabelecidas entre o Estado e a Igreja. Ambas as instituições sustentam uma 

à outra de forma indireta e em alguns casos até diretamente, devido à 

interdependência existente entre elas. A grande problemática dos casos que 

envolvem Estado e Igreja é o fato de que na maioria das vezes ambas as 

instituições se esquecem dessa dependência e tomam atitudes que refletem 

negativamente entre si, afetando o equilíbrio social de forma direta, tendo em 

vista o fato de que as instituições supracitadas são responsáveis pela 

preservação da paz social e pela sustentação das bases de um governo sólido, 

bem estabelecido e estruturado como um estado democrático, com raízes 

firmadas na liberdade e na dignidade da pessoa humana. 

 

tempo, carismático, no sentido weberiano desses tipos ideais. 
Embora se constitua em fator de poder, a Igreja, 
diferentemente do passado, não busca exercê-lo de forma 
direta. E, mesmo que o buscasse, possivelmente não 
conseguiria, diante da consolidação do processo democrático e 
do pluralismo religioso, no conjunto da sociedade. Age, porém, 
de modo a influir na política e nas políticas, com base em sua 
mensagem religiosa e sociopolítica. Em segundo lugar, esse 
papel é resultante de todo um processo ideológico e histórico 
de construção de uma identidade específica e própria da Igreja, 
no Brasil e na América Latina (AZEVEDO, 2004, p. 116). 

 

O Estado tem se atentado apenas para a face problemática da Igreja e 

tem se esquecido do fato de que qualquer atitude tomada contra qualquer das 

instituições sociais, pode refletir diretamente na atual configuração estatal, 

prejudicando-o e trazendo consequências negativas para a sociedade em 
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geral. Temas polêmicos inerentes à Igreja e o envolvimento do Estado são 

dignos de atenção e passíveis de problematização em grandes proporções, 

tendo em vista que esses temas sempre geram repercussão geral. 

O Estado precisa reconhecer sua impotência diante de algumas 

situações que ao longo dos anos vieram se alastrando pela nação e trazendo 

prejuízos, como por exemplo, o fornecimento da saúde caótica ao país, o 

desemprego, a necessidade básica de comida, moradia, dignidade, entre 

outros problemas que ultimamente têm sido supridos, em parte, pela própria 

Igreja, quando a mesma assume sua função social como organização religiosa 

e assistencialista e toma para si papéis que em tese deveriam ser do Estado. 

Contudo, este não têm cumprido com as suas responsabilidades jurídicas, o 

“Terceiro Setor” acaba auxiliando e trabalhando para reduzir a discrepância 

social, causada pela incompetência do Estado no cumprimento de suas 

obrigações. 

Ademais, o Estado precisa compreender que instituições sociais, como a 

Igreja e a Família, possuem ferramentas de extrema importância para a 

reconfiguração e reedificação da nação diante do caos social que vive nosso 

país. Mediante isso, o governo deve parar de atingir e tentar neutralizar essas 

instituições, principalmente a Igreja, por somente olhar para ela e enxergá-la 

como inimiga ou como alguém que cause riscos ao bom funcionamento da 

nação, pois a mesma tem se levantado e realizado trabalhos que são de 

competência do Estado, até porque a própria Constituição Federal traz 

detalhadamente quais são os direitos das organizações religiosas e que o 

Estado possui o dever de preservar e resguardar a liberdade religiosa, suas 

organizações e o Estado Laico sem afetar negativamente a Igreja e quaisquer 

outras entidades. 

 

Mas, diante da ameaça da inflação que desarticularia a 
economia e traria a ingovernabilidade, o governo dá prioridade 
à neutralização daquela ameaça e à conquista da confiança do 
mercado. Terá o atual governo - pergunta a Igreja - força para 
operar verdadeira mudança social, ou mais uma vez, o clamor 
popular por reformas estruturais será abafado por políticas 
compensatórias? (AZEVEDO, 2004, p. 117). 
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O problema está nas raízes do Estado, também infiltrado agora em toda 

sua organização, que só trabalha em favor de seus próprios interesses e acaba 

esquecendo do interesse coletivo, falhando na preservação dos direitos da 

sociedade, deixando, assim, de cumprir com suas obrigações determinadas em 

lei.  Ademais, o Estado, ainda, entende que qualquer instituição ou pessoa que 

se posiciona de forma contrária aos seus interesses deve ser considerada 

perigosa e tratada como escória. 

Realmente, cada uma das instituições possuem suas funções 

específicas, mas  

Não podemos deixar de pensar que Estado e Igreja dependem um do 

outro para o bom andamento de uma sociedade equilibrada e firmada na paz e 

no propósito do bem comum. Um não pode prejudicar o outro, porque para a 

reestruturação completa do país e o restabelecimento do Estado depois de sua 

falência, ambas as instituições precisarão caminhar juntas, suprindo as 

necessidades uma da outra, buscando facilitar seus respectivos 

desenvolvimentos e crescerem em harmonia, contribuindo, assim, para a 

pacificação social. 

Diante do exposto, entende-se que o Estado não deve neutralizar os 

poderes conferidos à Igreja, pois a mesma possui ferramentas que podem 

auxiliar para o bom funcionamento da sociedade. Pelo contrário, o governo 

deve preservar a Igreja e encontrar nela “alguém” que pode colaborar para o 

crescimento da nação e ajudar a diminuir a desigualdade social, assim como as 

demais entidades sem fins lucrativos e as instituições pertencentes ao terceiro 

setor, que também possuem ferramentas capazes de contribuir com o 

levantamento do Estado e um possível equilíbrio social futuro, tanto na esfera 

econômica, quanto na política, na educação, entre outras. 

É discutível o fato de que a Igreja atualmente, e várias outras instituições 

que em tese se denominam “sem fins lucrativos”, comportam-se de maneira 

diversa, angariando muito dinheiro para si através de práticas desonestas. Para 

causar um equilíbrio entre os interesses do Estado e os interesses dessas 

instituições, a prioridade do Estado deve ser resgatar os valores e princípios 

que norteiam a República, em unidade com a Igreja, pois assim como o 

governo está corrompido, as outras instituições também estão e precisam 

passar por um processo de desintoxicação para poderem funcionar com 
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excelência e restaurarem o equilíbrio social e consequentemente trazerem à 

realidade o bem comum.  

Ademais, não é tributando essas entidades, muito menos neutralizando-

as e impedindo-as de agirem com liberdade, que o Estado manterá o controle. 

Não adianta controlar todas as coisas, se posicionar como uma instituição 

soberana e não conseguir sair da condição de falência. Importa que o Estado 

some forças com a Igreja e se aliance à ela e com as demais instituições para 

que todos trabalhem juntos pela reconstrução da sociedade que já não suporta 

mais viver em meio ao caos de uma nação que possui a nomenclatura de 

“emergente”, mas vive em condições periféricas. 

O Estado neutraliza a Igreja por intermédio dos três poderes, cerceando 

direitos e atentando contra a dignidade da mesma quando por intermédio do 

Executivo barra o andamento de processos administrativos que visam 

regularizar a situação dessas organizações religiosas. Adiante, por meio do 

poder legislativo o Estado neutraliza a Igreja com a criação de leis 

infraconstitucionais que impedem a efetivação de garantias já estabelecidas na 

Carta Magna, não só para a Igreja, mas para todas as organizações religiosas 

e, por fim, pelo poder judiciário, o Estado neutraliza a Igreja por intermédio de 

sentenças transitadas em julgado decorrentes de lides geradas por problemas 

ocorridos na esfera executiva e pela colisão entre medidas adotadas pela Igreja 

e as normas infraconstitucionais estabelecidas em desfavor da mesma. 

Sendo assim, posteriormente a Igreja é processada ou a mesma se 

posiciona contra atitudes estatais e acaba perdendo no judiciário, pois o direito 

garante uma coisa, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal 

Federal entendem outra e o Estado permanece violento tanto para com a 

população, quanto para a Igreja e até mesmo para com institutos jurídicos que 

em tese estariam consolidados e firmados para a promoção da justiça.  

 

2.4. A insegurança jurídica que afeta o direito, a sociedade e a Igreja 

 

Canotilho apresenta o princípio da segurança jurídica e o princípio da 

confiança como elementos constitutivos do Estado de Direito. Dessa forma, 

pode-se compreender que não há Estado de Direito sem que haja segurança 

suficiente para sustentar toda a estrutura que esse modelo de Estado exige. 
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Ademais, para Miguel Reale a segurança jurídica gera na sociedade um 

sentimento de proteção e isso acaba garantindo a preeminência do Estado 

Democrático de Direito.  

A segurança jurídica compreende todos os direitos e garantias 

fundamentais elencadas na Constituição Federal e visa proteger a vida, a 

liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade, a educação, a 

alimentação, a saúde, a moradia, a segurança, o trabalho, o lazer, a 

previdência social, o voto, a greve, a maternidade, a infância, a assistência, a 

livre associação, entre outros direitos.  

Acontece que os próprios organismos do Estado, involuntariamente ou 

propositalmente, derrubam o princípio da segurança jurídica diversas vezes 

baseados na subjetividade da norma jurídica e nas lacunas existentes no 

Ordenamento e consequentemente a proteção que a população tinha, a partir 

desse momento, passa a não ter mais. Olhando para o contexto social da 

República, podemos perceber que o cerne da insatisfação do povo para com o 

Estado parte da insegurança jurídica que vem sendo gerada nos últimos anos.  

Ademais, faz-se necessário questionar a soberania de um Estado 

constituído pela necessidade da sociedade em ter a vida social 

regulamentada e os direitos tutelados por um ente imparcial, sabendo que o 

mesmo defende a segurança jurídica, mas suas próprias instituições internas 

não são capazes de manter aquilo que foi contratado e, que mediante isso, 

passou-se a pertencer ao campo da responsabilidade do Estado.  

Prosseguindo, o maior inimigo do Estado não é a oposição, mas ele 

mesmo, pois o mesmo Estado que legisla por intermédio de poderes que lhe 

foram conferidos é aquele que atenta contra institutos jurídicos os quais ele 

mesmo criou. Na medida com que o Estado abre margem para uma guerra 

entre seus próprios poderes, como frequentemente vem ocorrendo entre o 

Parlamento e o Supremo, ou entre legisladores e magistrados, a sociedade é 

afetada pela insegurança jurídica que toma conta do Estado Democrático de 

Direito, pois o legislativo pensa e cria de uma forma e o judiciário interpreta de 

outra, resultando na abertura de no mínimo duas correntes de pensamento 

acerca da mesma norma. 

Está claro que a norma jurídica deve ser interpretada respeitando a 

própria letra da lei, mas a desorganização do Estado e a crise institucional 
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tem atentado contra princípios importantíssimos consagrados pelo nosso 

ordenamento jurídico e contra os fundamentos da república. Se o próprio 

organismo estatal está em risco, consequentemente sua soberania também 

está, e isso implica no prejudicar da cidadania e da dignidade da pessoa 

humana, três dos cinco fundamentos da república. 

A insegurança jurídica desenvolvida no atual cenário da nação tem 

afetado toda a sociedade e consequentemente a Igreja, pois a falta de 

proteção de direitos consagrados pelo ordenamento jurídico afeta todos os 

sujeitos de direitos, pessoas físicas e jurídicas. Para o jurista brasileiro e ex-

ministro do STF Ayres Britto, não há o que se falar em crise institucional 

(entre os poderes) e sob essa perspectiva deve ser levado em consideração o 

fato de que realmente os poderes funcionam sob o sistema de freios e contra 

pesos, sendo normal a existência de tensão entre os mesmos. Já para outros 

juristas, como Marcelo Figueiredo, há sim uma crise institucional que deriva 

da perda de legitimidade das instituições e isso causa atrito entre os poderes.  

Se olhando para o atual contexto da República é perceptível a 

instabilidade da proteção aos direitos, isso significa dizer que a democracia 

em alguma medida pode estar em cheque e uma possível derrubada do atual 

modelo de Estado por intermédio do descumprimento dos preceitos 

constitucionais prejudicará diretamente a Igreja e todo seu trabalho em 

cooperação com  a sociedade, pois caso haja o estabelecimento de um novo 

modelo de estado, consequentemente mudam-se as normas e tanto a 

sociedade, quanto o direito brasileiro e a Igreja, deverão se readequar, 

correndo o risco de vários direitos serem cerceados de uma só vez.  

Fatos ocorridos e expostos publicamente, como o impeachment da ex-

presidente, a decisão do Supremo que não foi acatada em afastar líderes do 

Senado, a ascensão do judiciário em virtude do bom êxito na esfera criminal e 

o poder de decisão contido em suas mãos, acabam gerando certo espírito de 

rivalidade entre os poderes e a corrida que visa a prevalência de um sobre o 

outro reflete diretamente na sociedade, tendo em vista o fato de que a falta de 

resolução de conflitos no interior do próprio governo é o que gera tudo isso.  

Todas as ações da Igreja que envolvem planos de atuação na esfera 

governamental dependem diretamente da segurança jurídica estabelecida 

constitucionalmente, pois sem proteção dificilmente os setores sociais 
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voltarão a funcionar corretamente e a Igreja terá liberdade para atuar. 

Observando a movimentação eclesiástica, é perceptível o fato de que a Igreja 

tem preparado pessoas para assumirem cargos no governo e essas pessoas 

estão capacitadas principalmente no que concerne ao conhecimento técnico e 

à inteligência emocional, mas de certa forma é inadmissível a afetação da 

Igreja e de diversos segmentos da sociedade em função da insegurança 

jurídica promovida por crise institucional ou iminência da mesma, que é 

possível ser evitada com posicionamentos incisivos do Estado, 

especificamente no cerne do governo, no ajuste de condutas de líderes 

representativos. 

 

2.5. A Igreja como colaboradora no interesse público 

 

O artigo 19 da Constituição Federal, em seu inciso I, consagra a ideia 

de que o Estado não pode manter relação de dependência ou aliança com a 

Igreja, mas ao mesmo tempo faz uma ressalva de que na forma da lei é 

permitido manter tal relação desde que seja para colaboração de interesse 

público. 

O interesse público pode ser definido “como o conjunto de interesses 

que os indivíduos pessoalmente têm enquanto membros do corpo social”. 

Sendo assim, o princípio da supremacia do interesse público é o que deve 

prevalecer sobre todo ato administrativo, do contrário, o mesmo abre 

precedente para anulação, tendo em vista que todo ato administrativo deve 

ser realizado em beneficio do bem comum, em prol da sociedade e dos 

interesses da coletividade. 

A Igreja é uma das mais relevantes instituições civis de direito privado 

que colaboram com o interesse público. A história mundial da Igreja é 

marcada pelo incentivo à fé e à razão, por mais que ambas pareçam 

antagônicas entre si, no fim elas completam uma à outra. Grandes instituições 

de ensino como Harvard, Princeton, Gordon College, entre outras, foram 

influenciadas por doutrinas cristãs, nasceram pela influência da Igreja. 

Atualmente no Brasil existem diversas instituições de ensino que possuem 

raízes em ensinamentos trazidos pela Igreja, demonstrando dessa forma a 
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preocupação da Igreja com a Educação, tema esse que é alvo das políticas 

públicas em nosso país.  

Ademais, além de ter a Educação como objetivo para transformação, a 

Igreja tem se posicionado no sentido de angariar voluntários, capacitá-los e 

enviá-los em grande escala para ocupar não só cargos do governo, mas 

todas as maiores esferas da sociedade, a fim de gerar uma grande 

modificação no núcleo cultural da sociedade brasileira, pois trabalhando com 

base no direito e enviando pessoas que professam a mesma ideologia para 

lugares de influência, sem dúvidas daqui alguns anos a Igreja atingirá seus 

objetivos que numa micro visão é ajudar o Estado a sair da crise ou da 

iminência dela, e numa macro visão, é restaurar toda uma sociedade por 

intermédio de princípios e valores de direitos humanos.  

Falando restritamente da Igreja e sua relação com o direito e o Estado, 

a mesma tem colaborado para o interesse público na medida com que tem 

fundado dentro de sua estrutura organizacional departamentos exclusivos 

para tratar de assuntos inerentes à religião e política e, consequentemente, 

despertar pessoas para atuarem nessa área. Também se faz necessário 

ressaltar a dedicação da Igreja no que concerne à proteção da democracia 

por intermédio do ensino ao respeito à Constituição, atitude básica para a 

defesa do Estado Democrático de Direito. 

Para a Igreja continuar cooperando com o interesse público, o Estado 

precisará abrir caminho para a mesma e levar em consideração que a 

aproximação entre Estado e Igreja não prejudica o Estado Laico e sim 

fortalece o interesse público, pois se ambas as instituições caminharem em 

conjunto, logo grande parte dos objetivos sociais poderão ser alcançados 

num período menor de tempo, pois a Igreja possui a força mobilizadora do 

voluntariado ao passo que o Estado possui ferramentas, recursos e 

conhecimento do sistema. Desta forma, na medida com que ambos 

cooperarem em prol do interesse da coletividade, diversos problemas sociais 

poderão ser extintos, gerando transformação social imediata.  

O governo precisa levar em consideração e estar receptível àquilo que 

vier da Igreja, desconstituindo a visão religiosa e arcaica existente acerca da 

instituição supracitada, pois muitos líderes intelectuais estão sendo formados 

no ceio da Igreja e a burocratização é o problema mais expressivo do 
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sistema, pois ela engessa toda a teórica liberdade que a população, a Igreja e 

as instituições possuem.  

Como colaboradora no interesse público, a Igreja deve possuir 

autonomia para se movimentar, o Estado deve facilitar diversos 

procedimentos que na prática são extremamente burocráticos tanto na esfera 

federal, estadual e municipal, o governo pode separar recursos específicos 

para ações movidas em parceria com a Igreja no âmbito municipal, consolidar 

o princípio da confiança entre as instituições civis do Terceiro Setor e os 

órgãos governamentais, a fim de obterem maior sucesso no desenvolvimento 

e aplicação de políticas públicas. 

 

3. ENGAJAMENTO DA IGREJA POR INTERMÉDIO DO DIREITO 

 

3.1. A proteção do Estado Democrático de Direito pela Igreja 

 

Com a transição do Absolutismo para o Parlamentarismo, momentos 

após a Revolução Francesa, o Direito passou a controlar o governo na 

Europa Continental, dando origem ao Estado de Direito num período marcado 

pelo Liberalismo, um movimento político fundado sob a liberdade individual e 

o igualitarismo que abriu precedentes para a derrubada do poder tirânico e 

absoluto de governos monarcas, implantando eleições democráticas, 

fundamentando a liberdade de imprensa, religiosa e econômica, a livre 

comercialização, o estado laico, entre outros, limitando o Estado no que 

concerne à interferência de direitos naturais defendidos por John Locke e nas 

relações sociais. Sendo assim, o Estado não mais poderia interferir na vida 

social, cerceando direitos por intermédio da tirania e se baseando no contrato 

social.   

Já no início do século XX, o Estado de Direito, que chegou ao 

continente americano mediante sua expansão posteriormente às Revoluções 

Gloriosa e Americana, passou a adotar uma nova configuração, pois o Estado 

passou a interferir diretamente em algumas relações, regulamentando alguns 

aspectos da vida privada que até então não possuíam sua atenção. A partir 

desse momento estabeleceu-se o Estado Democrático de Direito, também 

denominado Estado Social, onde além de existir democracia representativa e 
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todos os demais aspectos concebidos do Liberalismo, o Estado passou a ter o 

encargo de promover direitos sociais e necessariamente atuar na 

concretização dos mesmos, funcionando como Estado-Providência. 

Entretanto, até mesmo neste modelo ideal de Estado problemas foram 

surgindo, comprometendo seus fundamentos, como por exemplo, a dignidade 

da pessoa humana que está mais intangível do que nunca.  

 
O que significa distribuir um direito? Pode-se afirmar que 
alguém tem direito a uma parte distributiva de coisas 
materiais, de fontes e de proventos. Porém, nesses casos, o 
que se distribui é o bem, não o direito... Não vale a pena 
conceber os direitos como se fossem posses. Pois os direitos 
são relações, não coisas; constituem papéis definidos 
institucionalmente a fim de especificar o que as pessoas 
podem fazer umas em relação às outras. Os direitos têm a ver 
com o fazer, mais do que com o ter, portanto, com relações 
sociais que autorizam a ação ou a exigem à força [...] Injustiça 
significa primariamente limitação da liberdade e atentado à 
dignidade humana. (YOUNG, 1990, p. 160). 
 

Visando a evolução do Estado Democrático de Direito, até que ele se 

equipare ao pensamento grego acerca do “Estado Ideal”, a Igreja tem o dever 

de se posicionar num lugar de proteção deste, tendo em vista o fato de que a 

mesma, desde a implantação da democracia por intermédio desse modelo de 

Estado, têm sido beneficiada com seus direitos resguardados e pelos 

fundamentos deste que muito lhe interessam. Tais fundamentos convergem 

diretamente com princípios que são preconizados pela Igreja, como a 

dignidade da pessoa humana, a liberdade religiosa, a proteção do campo da 

atuação tanto do Estado e da Igreja. Ademais, a força social da Igreja é 

indispensável na luta pela constituição de um Estado Forte, que compreenda 

as raízes que sustentam a soberania do ente.   

 

[...] o Estado algo mais do que governos e aparelhos 
institucionais. Considere-se o Estado como sistemas de 
funcionamento que não apenas estruturam as relações 
entre a sociedade civil e a autoridade política, mas 
também, e sobretudo, estruturam as relações de poder 
fundamentais dentro da sociedade política. De entre 
estes sistemas de funcionamento, é de assinalar a 
importância que detêm as práticas estatais, 
nomeadamente, na modelação da ação coletiva, nos 
comportamentos dos grupos sócio profissionais, na 
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reestruturação das relações econômicas e na 
estratificação social, bem como na potencialização das 
ações concretas no âmbito das políticas sociais. [...] 
Neste processo de desenvolvimento e de crescente 
complexidade, pode-se pensar o Estado-Providência, 
como a excessiva sobrecarga que a política põe ao 
Estado (MOZZICAFREDDO, 1994).  

 

Um dos grandes problemas do Estado Democrático de Direito é o seu 

aspecto “providencialista” que faz com que a política o sobrecarregue a fim de 

que o mesmo resolva todos os problemas sociais existentes com celeridade e 

excelência. É nesse momento que a Igreja deve exercer a doutrina social e 

compartilhar com o Estado a sobrecarga que lhe sobrevém, seja designando 

pessoas para a realização de trabalhos nas ruas, seja comissionando outros 

para o governo, aumentando a participação eclesiástica em discussões 

sociais a começar da esfera municipal em conselhos, seja pelo amicus curiae 

e assim por diante. 

Faz-se necessário enaltecer a ideia de que o Estado Social possui 

interesse de que a Igreja continue realizando obras de assistência social a fim 

de diminuir o encargo que possui de ter que resolver essas situações sociais 

problemáticas. Trata-se de uma via de mão dupla, onde o Estado deve 

exercer proteção sobre a Igreja e a Igreja deve exercer proteção sobre o 

Estado Democrático de Direito e evitar atentar contra o mesmo, 

estabelecendo uma cultura de respeito ao ordenamento jurídico, guardando a 

democracia e zelando por todos os princípios constitucionais existentes, a fim 

de promover uma estrutura social sólida sem ameaçar o poder soberano do 

Estado.   

Prosseguindo, é de extrema relevância ressaltar as origens do Estado 

Democrático de Direito. Ainda que sua evidência tenha se dado no século XX 

somente, suas raízes e origem se encontram na filosofia grega, com 

Sócrates, Platão e Aristóteles pensando acerca do “Estado Ideal”, esse já 

supracitado. Partindo dessa linha de pensamento, pode-se ressaltar que o 

Estado Ideal também é aquele que compreende a Igreja como instituição 

modificadora de costumes sociais e intervencionista direta nos mais diversos 

temas sociais, quando esses atingem sua integridade. Ademais, seguindo 

essa mesma linha de raciocínio, é interessante pensar acerca dos cidadãos 
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que compunham a elite da Polis, pessoas essas que exerciam a democracia 

representativa e eram caracterizados por serem pensadores, pessoas 

instruídas o suficiente para comporem essa classe tão relevante.  

Se as raízes do Estado Democrático de Direito se encontram na 

filosofia grega, e se o Estado Ideal é um objetivo a ser alcançado, faz-se 

necessário compreender que nesse modelo somente pessoas altamente 

instruídas, portadoras de conhecimento técnico e filosófico podem ocupar 

cargos de representatividade social. Sendo assim, se a Igreja como 

organização amparada pelo modelo democrático, por intermédio de todas as 

suas habilidades em capacitar pessoas, preparar governantes políticos em 

todos os aspectos do ser, com inteligência cognitiva, emocional e “espiritual”, 

a mesma poderá contribuir incisivamente para a reforma social, haja vista o 

alto nível de capacitação dessas pessoas para a ocupação de posições 

governamentais privilegiadas. 

Outrossim, analisando o contexto político atual e as movimentações 

sociais da Igreja, pode-se perceber uma grande mudança de visão e 

pensamento que rompe com toda a responsabilidade social limitada apenas a 

socorrer pessoas em situação de rua, levar comida aos que passam fome, 

desenvolver projetos sociais para alcançar os órfãos, as viúvas, os pobres e 

os necessitados. Agora a Igreja tem pretendido entrar no cerne dessas 

questões, influenciar diretamente no governo e em todas as demais esferas, 

não só para resolver esses problemas, mas também ditar as regras, 

estabelecer novos padrões culturais e preservar o tradicionalismo.    

Ademais, assim como o Supremo é o guardião da Constituição Federal 

e tem a responsabilidade e o poder de retirar do ordenamento jurídico toda 

norma contrária à Carta Magna, a Igreja possui o poder de mover uma boa 

parcela da sociedade em prol da proteção de institutos de direito compatíveis 

com o funcionamento da mesma. O poder da Igreja não é proveniente de um 

instituto jurídico ou de atribuições estatais, como o Legislativo, o Executivo e 

o Judiciário, mas o poder da Igreja é de natureza civil, a sociedade assim a 

estabelece e o Estado não deve passar por cima disso, pois passar por cima 

do poder civil da Igreja é declarar guerra à mesma e tudo o que o Estado não 

precisa neste momento é de mais problemas fundados na insatisfação da 

sociedade para resolver. 
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3.2. A relação da Igreja com os Direitos Humanos e sua proteção 

   

Inegavelmente, a Declaração Universal de 1948 representa a 
culminância de um processo ético que, iniciado com a 
Declaração de Independência dos Estados Unidos e a 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da 
Revolução Francesa, levou ao reconhecimento da igualdade 
essencial de todo ser humano em sua dignidade de pessoa 
[...] (CAMPARATO, 2001). 

 

O documento base que se tem atualmente acerca do estabelecimento 

dos direitos humanos com força vinculante, segundo o entendimento 

predominante da doutrina, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

formulado pelo Conselho de Direitos Humanos em junho de 1948 e aprovado 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro do mesmo ano, 

obviamente num contexto pós Segunda Guerra, motivado pelas atrocidades 

cometidas nesse período. Países comunistas, durante a Assembleia, se 

abstiveram de votar, mas ainda assim a Declaração foi aprovada.  

Atualmente, os direitos humanos são reconhecidos no mundo todo e os 

mesmos representam aqueles direitos fundamentais de toda pessoa humana 

pelo simples fato de existir como tal, são exemplos: direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, não discriminação, não escravatura, presunção de inocência, 

liberdade de locomoção, segurança para viver, nacionalidade, julgamento 

público e imparcial, entre outros.  

O posicionamento fundamental da Igreja no cenário dos direitos 

humanos é para fortalecer a consolidação desses e cooperar na fiscalização 

da execução de tudo aquilo que foi recepcionado pelo ordenamento jurídico 

na forma de direitos fundamentais. A Igreja deve atuar como cooperadora do 

Estado nesse sentido, haja vista a insuficiência do poder fiscalizador do 

mesmo. Na medida em que a Igreja ajuda a resguardar os direitos humanos e 

se posiciona como instituição defensora da dignidade da pessoa humana, 

além de trabalhar por seus interesses altruístas, a mesma ascende como 

instituição protetora, ganhando credibilidade e a confiança da sociedade.  

Neste contexto, pode-se compreender que todos os direitos humanos, 

agora incorporados a ordenamentos jurídicos de diversos países, são 
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plenamente compatíveis com toda a ideologia cristã e por isso a Igreja se 

interessa na tutela dos mesmos, vejamos alguns exemplos: direitos como à 

igualdade, à vida, à não tortura, à não escravatura. São direitos tutelados 

plenamente compatíveis com princípios preconizados pela Igreja, como o 

“princípio da preocupação com o próximo”. Dessa forma, pode-se concluir que 

o princípio da igualdade, ideal da Revolução Francesa, traz em sua essência 

ideais de altruísmo, filantropia essa que serve de base para toda a Doutrina 

Social da Igreja, trazida pela supracitada Encíclica Rerum Novarum.  

  

3.3. A atuação da Igreja na política para fins de resolução de 

problemas sociais  

 

Para continuar compreendendo o papel social da Igreja na política, sua 

atual aproximação com o governo e as perspectivas futuras dessa relação, 

faz-se necessário voltar levemente ao entendimento do que vem a ser 

política. As raízes da política estão na Grécia Antiga, quando Aristóteles se 

propôs em compreender e definir as formas de governo, tendo em vista o fato 

de que a política está em todas as relações humanas, cooperando 

diretamente para a compreensão desse importante instituto social.  

 

Mais precisamente, que o fascismo da nascente política 
nacional socialista estava começando a ameaçar o espírito 
crítico e a liberdade de pensamento [...] Os cargos 
acadêmicos eram, muitas vezes, preenchidos por indivíduos 
que utilizavam as cátedras para discursos políticos 
demagógicos de inspiração fascista. [...] Daí sua preocupação 
com a racionalidade e com a objetividade. (WEBER, 2004).  

 

As relações políticas, de acordo com Weber, devem ser racionais e 

objetivas a fim de que não haja risco de cair em pensamentos políticos 

fascistas. Existem formas de resolução de problemas sociais por intermédio 

de implantação de políticas públicas cuja consecução do trabalho se dá 

principalmente por intermédio da discricionariedade do poder Executivo. 

A atuação da Igreja não se limita ao tratamento de assuntos religiosos 

já superados pelo entendimento tanto da doutrina como dos Tribunais, mas 

cada vez mais se amplia na medida com que novos desafios vão sendo 
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propostos. Olhando para o aspecto real da sociedade brasileira, é mais que 

perceptível que o governo deve resolver urgentemente alguns problemas 

sociais, como a pobreza, a poluição, a desigualdade social, a fome, a 

violência e criminalidade, a educação, a saúde, a habitação, a falta de água e 

o desemprego. 

Prosseguindo, acerca do assunto da resolução de problemas sociais, a 

melhor saída para o caos que envolve o Estado Brasileiro, sem dúvidas, está 

na educação e na economia. Dificilmente a geração atual verá uma grande 

mudança cultural imediata no país. No entanto, existem políticas públicas das 

quais a Igreja encabeça algumas, que podem ser implantadas imediatamente 

para gerar reflexos positivos para as próximas gerações. Uma das maiores 

atitudes em prol da reforma hoje por parte da Igreja é capacitar novos líderes 

para assumirem principalmente a esfera governamental. Contudo, a 

preocupação se estende a outros problemas sociais como a falta de água, 

neste caso a Igreja, juntamente com diversas entidades filantrópicas, estão 

furando poços artesianos em regiões que sofrem com a falta de água a fim de 

solucionar o problema e ajudar a sociedade.  

Ademais, uma reforma tributária focada na tributação da propriedade, 

das grandes fortunas, da herança, com alíquotas altíssimas e a não tributação 

de pessoas que ganhem menos que cinco mil reais, por exemplo, seria outra 

solução extremamente viável e pode vir a ser realidade na medida em que o 

parlamento for sendo renovado, tendo em vista a visão atual desfavorável à 

reforma tributária exposta acima.  

Prosseguindo, o incentivo à economia, o ensino da educação financeira 

para crianças, jovens e adultos, o incentivo ao empreendedorismo por parte 

do Estado, a desburocratização como forma de organização estatal para a 

atuação dos microempreendedores e para as empresas de porte médio, 

objetivando o incentivo ao crescimento das mesmas, pode produzir reflexos 

extremamente positivos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em síntese, a Igreja como organização religiosa possui mecanismos 

para cooperar com o Estado no que diz respeito à sua proteção, à execução de 

políticas públicas, à reforma social, comissionando pessoas de sua confiança 

para assumirem lugares estratégicos e influenciarem a partir daí. A Instituição 

também possui habilidades necessárias para manter o equilíbrio social e 

trabalhar pelo bem comum, se em convergência com o Estado, mantendo a 

laicidade, cumprindo com sua doutrina social, se posicionando com emergência 

sempre com proteção constitucional, sem ser neutralizada pelos poderes do 

Estado, intervindo sempre que possível para solucionar o problema da 

insegurança jurídica, protegendo o Estado Democrático de Direito e os Direitos 

humanos e também cooperando sempre com a formação de pensadores que 

tragam soluções para os problemas que como sociedade carecem ser 

encarados e solucionados.          
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