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Introdução 

 

A encíclica Pacem in Terris, de 11 de Abril de 1963, surgiu durante uma fase 

especialmente crítica da Guerra Fria. Naquele dia, ainda não tinham passados dois anos 

desde a construção do muro de Berlim e poucos meses distavam do arrefecimento da 

crise dos mísseis de Cuba, corolário de várias movimentações bélicas de norte-

americanos e soviéticos e que ameaçou como nunca afundar o mundo numa guerra 

nuclear. Foram treze dias de pânico generalizado até que a 28 de Outubro de 1962, 

mediante acordos secretos, Estados Unidos e União Soviética concordaram retirar os 

mísseis da Turquia, os primeiros, e de Cuba, os segundos. Ainda estávamos longe do 

acordo que viria ajudar à contenção do crescimento dos arsenais militares, cujo primeiro 

passo chegaria em 1968, mas esta era já uma preocupação e exigência do Papa João 

XXIII, que a deixou bem expressa na encíclica que ora analisaremos.  

João XXIII teve um pontificado curto, entronizado em Novembro de 1958, acabaria por 

morrer menos de dois meses depois da publicação da encíclica, a 3 de Junho de 1963, 

então já com 81 anos. Este curto pontificado foi no entanto suficiente para deixar dois 

excelentes textos em forma de encíclica – além da Pacem in Terris, falamos da anterior 

Mater et Magistra. Italiano, Angelo Roncalli foi capelão do exército transalpino na 

Grande Guerra, passando depois pela Bulgária, Grécia e Turquia, sendo o núncio 

apostólico de França entre 1944-1953. Neste ano foi nomeado Patriarca de Veneza, 

sendo escolhido para Papa em 1958, sucedendo ao pontificado de quase 20 anos de Pio 

XII, e assumindo o nome de João XXIII. Foi canonizado recentemente, em Abril de 

2014, pelo Papa Francisco e pelo Papa Emérito Bento XVI. 

Ao longo deste trabalho procuraremos evidenciar a importância, o significado e as 

novidades que a Pacem in Terris representou em termos de alcance e abrangência da 

sua mensagem, destacando algumas das suas principais ideias. Analisaremos ainda a 

recepção da encíclica em Portugal, tentando explicar o porquê da difusão limitada da 

mesma no país. Começaremos o trabalho apresentando um resumo do texto e da 

organização da Pacem in Terris, de onde partiremos para a restante análise. 
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I 

“A paz permanece palavra vazia de sentido, se não se funda na ordem que, com 

confiante esperança, esboçamos nesta nossa carta encíclica: ordem fundada na verdade, 

construída segundo a justiça, alimentada e consumada na caridade, realizada sob os 

auspícios da liberdade.”1 A citação, retirada da parte final da encíclica que analisamos, 

resume bem o espírito que João XXIII imprimiu na Pacem in Terris, ainda hoje vista 

como bastante actual na eterna procura da paz entre os povos.  

A encíclica surge dividida em cinco partes diferentes, versando inicialmente sobre os 

direitos e os deveres de todos os homens, católicos ou não. No campo dos direitos, o 

Papa define vários, como o direito a padrões de vida dignos, à dignidade, ao amparo em 

caso de doença ou desemprego forçado (parágrafo 11) e o direito à educação e a estudos 

superiores (par. 13), além do direito a prestar culto a Deus, de acordo com “os retos 

ditames da própria consciência” (par. 14). Também no campo económico (par. 18-24) 

são enumerados uma série de direitos, como o direito à remuneração, à propriedade 

privada e à liberdade de iniciativa, sendo ainda sublinhado o direito de reunião ou de 

representação por parte de associações, sindicais ou não. Mas não há direitos sem 

deveres (29-34): respeitar os direitos dos outros, desde logo, e o dever de participar nos 

esforços pela defesa do próprios direitos, ou o dever de conservar-se em vida, são 

alguns dos nomeados por João XXIII.  

Esta primeira parte da encíclica termina com a definição de um caminho para a 

construção da comunidade humana, assente em direitos e deveres: “A sociedade 

humana realiza-se na liberdade digna de cidadãos que, sendo por natureza dotados da 

razão, assumem a responsabilidade das próprias acções”, refere João XXIII, que 

defende que a sociedade será bem constituída e “conforme à dignidade humana” quando 

os cidadãos “guiados pela justiça, se dedicarem ao respeito dos direitos alheios e ao 

cumprimento dos próprios deveres” (35). 

A relação entre os seres humanos e os poderes políticos é o tema da segunda parte da 

encíclica, onde João XXIII reflecte sobre a razão da existência de um poder público 

(53), e de como este não se pode basear na ameaça, no receio de castigos ou através de 

promessas de recompensas (46-48). De realçar sobretudo a questão da autoridade deste 

 
1 João XXIII, Pacem in terris, parágrafo 166, disponível em: http://w2.vatican.va/content/john-
xxiii/en/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html 
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poder, que apesar de vir de Deus “de nenhum modo se conclui que os homens não 

tenham faculdade de eleger os próprios governantes, de determinar a forma de governo 

e os métodos e a alçada dos poderes públicos”, ou seja, “a doutrina por nós exposta é 

compatível com qualquer regime genuinamente democrático” (52). João XXIII parte 

depois para a definição do alcance e objectivo do poder público, promovendo a sua 

divisão em três funções distintas – legislativo, executivo e judiciário (69) –, saudando 

por fim “que o homem actual se torna cada vez mais cônscio da própria dignidade e que 

esta consciência o incita a tomar parte activa na vida pública do Estado e a exigir que os 

direitos inalienáveis e invioláveis da pessoa sejam reafirmados nas instituições 

públicas” (79). 

O Papa entra depois no campo das relações diplomáticas e entre as diferentes 

comunidades políticas onde confirma a existência de direitos e deveres internacionais, 

esfera na qual também se deve procurar a promoção do bem comum (80-84). Nesta 

terceira parte da encíclica, João XXIII apela ao equilíbrio nas relações entre os estados, 

independentemente da maior capacidade económica, tecnológica ou militar de uns face 

a outros. As relações devem ser baseadas na verdade (86), sem tentativa de imposição 

de uma autoridade nacional sobre outra (88), sendo salientando que nenhum Estado 

pode procurar o seu próprio desenvolvimento através da opressão de outro (92). 

Sublinha ainda que as divergências entre Estados, algo normal de acontecer, não se 

devem resolver com armas, fraude ou embustes, mas sim com compreensão recíproca e 

pela serena ponderação (93). 

Expressando ainda preocupação pelo destino de minorias e de refugiados políticos, João 

XXIII avança depois para a questão do desarmamento: “É-nos igualmente doloroso 

constatar como em estados economicamente mais desenvolvidos se fabricaram e ainda 

se fabricam gigantescos armamentos (109).” Critica a lógica de que a paz só é possível 

pelo equilíbrio de forças, algo que leva a que quando “uma comunidade política produz 

armas atómicas” então “dá motivo a que outras nações se empenhem em preparar 

semelhantes armas” (110), algo cujo resultado “é que os povos vivem em terror 

permanente”, razão pela qual, e em nome da razão e da dignidade humana, apela “que 

se pare com essa corrida” e “que sejam banidas as armas atómicas” (112).   

No final da terceira parte da Pacem in Terris, o Papa pede igualmente o respeito pelas 

autonomias e recomenda que os países mais fortes economicamente devem ajudar os 
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restantes a serem mais fortes mas, sublinha, “abstendo-se cuidadosamente de qualquer 

pretensão de domínio” (124). 

Na quarta parte da encíclica, são abordadas as relações entre os seres humanos, as 

comunidades políticas e a comunidade mundial, espaço onde João XXIII recorda o alto 

grau de interligação entre todos os países, sublinhando que a paz e a ordem de uma 

região também dependem das condições das restantes regiões (129). O Papa elogia de 

seguida a Declaração Universal dos Direitos do Homem por parte da ONU, em 1948, 

“um acto de altíssima relevância”, que “assinala um passo importante no caminho para a 

organização jurídico-política da comunidade mundial” (141-142).  

A última parte da Pacem in Terris é já dedicada às directrizes pastorais, com reforço do 

apelo à participação das pessoas na vida pública, sendo de especial importância o apelo 

papal às relações e à maior colaboração entre pessoas de credos diferentes. João XXIII 

defende que há um “vasto campo de colaboração tanto com cristãos separados desta sé 

apostólica, como com pessoas sem nenhuma fé cristã, nas quais, no entanto, está 

presente a luz da razão e operante a honradez natural” (156).  

II 

“Uma ampla declaração cristã dos Direitos do Homem.2” Adérito Sedas Nunes, um dos 

poucos autores em Portugal que à época se dedicou à análise e digestão da encíclica, 

escrevendo sobre a mesma, sintetiza desta forma a Pacem in Terris, cuja publicação vê 

como “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”3. 

Na análise à encíclica, o professor, cientista social e promotor da sociologia no país, 

destaca vários aspectos que à época eram enormes avanços doutrinários da Igreja. 

Desde logo pelo largo leque de direitos que são atribuídos às pessoas, com o Papa a 

reconhecer oficialmente o direito à vida digna, à liberdade de escolha de constituir 

família, para a busca da verdade, para ser proprietário ou o direito de reunião, 

associação e de movimentar-se além-fronteiras ou a tomar parte activa na vida pública e 

 
2 Adérito Sedas Nunes, Pacem in Terris no diálogo das ideologias, revista Análise Social, vol. 1 (1963), n.º 
4, p. 564 
3 idem, ibidem, p. 559 
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o direito à segurança jurídica, entre vários outros, que, juntos, constituem o maior leque 

de direitos alguma vez assumidos por Roma. “Uma tão ampla enumeração de direitos 

do Homem não tem precedentes na história do Ensino Social da Igreja”, diz Sedas 

Nunes, que detalha que se até então os documentos eclesiásticos versavam quase 

essencialmente sobre os deveres dos homens, agora a tónica fica assente sobretudo nos 

seus direitos4.  

Há também uma grande aproximação de João XXIII à evolução social registada nas 

décadas precedentes à encíclica, com o Papa a incorporar tudo isso no seu texto. 

Falamos da ascensão das classes trabalhadores, através da reivindicação de direitos, da 

maior dignidade e igualdade pela qual as mulheres iam batalhando e também o número 

cada vez maior de povos à procura da libertação face a dominadores estrangeiros, ou 

seja, “o progressivo acesso de todos os povos à independência”. Também o fim das 

descriminações raciais, a criação de ordens constitucionais e a mundialização das 

relações internacionais merecem destaque no texto de João XXIII, que pede ainda o fim 

dos preconceitos de superioridade fundados em privilégios económicos e sociais, seja 

entre pessoas ou entre nações. 

Na interpretação de Sedas Nunes, o espírito desta encíclica, de abertura e elogio a vários 

destes novos progressos sociais, implica uma mudança total na atitude da igreja face à 

ideia de progresso: “À ideia – 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 consciência dos 

direitos e da dignidade do Homem, condições de acesso mais profundo aos valores 

morais e às vivências religiosas.” Ou seja: “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.5” 

Entre a absorção dos avanços sociais, o elogio e o reconhecimento de um leque alargado 

de direitos do Homem e sem puxar para a encíclica as questões dos direitos da Igreja ou 

da sua relação com o Estado, João XXIII apresenta assim um texto unicamente focado 

 
4 Idem, ibidem, p. 566 
5 Idem, ibidem, p. 563 
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nos homens e seus direitos mas também nas relações destes com o poder político e as 

outras regiões. “Muita da surpresa 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 clericalismo. Mas vem 

também do estilo directo, afirmativo, desprovido de ambiguidades, escasso em cautelas 

e reservas.6” Na segunda parte da Pacem in Terris, João XXIII entra mesmo na 

problemática filosófica do bem comum, da autoridade e da organização da sociedade 

política sem grandes pruridos. 

Adérito Sedas Nunes identifica duas inspirações ideológicas distintas neste escrito do 

Papa. Se por um lado vê nas ideias sobre um Estado regulador e protector dos direitos 

como algo de inspiração liberal, já da social-democracia diz que João XXIII foi buscar 

“a ideia do Estado criador das condições sociais necessárias à promoção dos direitos, à 

dignificação humana e à redução das desigualdades sociais”. Há ainda uma clara 

preocupação do Papa com as reivindicações dos movimentos dos trabalhadores, 

avançando com o reconhecimento de que os mesmos se devem organizar em 

associações, exigindo mesmo como pilar essencial de uma sociedade, a justa 

remuneração do trabalho e a não redução dos trabalhadores a meros objectos (40). 

III 

Os pontos antes abordados foram algumas das razões para o profundo impacto que a 

Pacem in Terris teve aquando da sua publicação, juntando-se a estas também o apelo de 

João XXIII aos católicos para procurarem um maior estreitar de relações com as 

comunidades de credos diferentes. Todavia, com claros apelos pró-democracia e 

anticolonialismo, não é de estranhar que o alcance da encíclica tenha sido muito 

limitado em Portugal, então sob ditadura e já em guerra com as suas colónias africanas.  

É num texto a propósito da relação da Igreja com o Estado Novo, que José Barreto 

aborda as dificuldades do regime em lidar com a Pacem in Terris. Numa época de 

muitas transformações no mundo e limitações em Portugal, “a utilização de métodos 

subtis de edição” era um dos mecanismos utilizados pela hierarquia eclesiástica em 

Portugal para a “recepção e difusão da doutrina dos Papas”. “Com efeito, os 

ensinamentos pontifícios passavam em Portugal, desde a sua primeira divulgação, pelo 

 
6 Idem, ibidem, p.568 
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filtro de várias instâncias eclesiásticas e estatais. As primeiras exerciam, por vezes, uma 

acção subtil, a nível da selecção, da tradução, da notícia, da difusão, da edição e da 

interpretação7”. Além dos instrumentos eclesiásticos, havia também que contar com os 

mecanismos de controlo de informação do próprio Estado, incluindo a censura nos 

grandes meios de comunicação social, que podia passar por instruções de não se dar 

relevo a passagens de discursos ou documentos de entidades terceiras, incluindo dos 

Papas. “A censura estatal, obviamente, não proibia a publicação dos grandes 

documentos pontifícios, enquanto tais, nem isso seria aceitável para nenhuma das partes 

à luz das relações acordadas pelo regime com a Santa Sé. Mas podia cortar declarações 

e notícias, proibir citações ou comentários na rádio e na televisão, recusar certos títulos 

e destaques na imprensa, exilar certos assuntos nas páginas interiores dos jornais, 

condicionar o modo de apresentação de certos assuntos, etc…”, enumera José Barreto8.  

Foi assim que nos anos 60, década das mais importantes encíclicas do séc. XX, estas 

acabaram por passar meio despercebidas do público português. Demoraria dez anos até 

que a Pacem tivesse a atenção merecida. “O cardeal Cerejeira, em particular, prestou 

um acolhimento lacónico, quase diríamos protocolar, às famosas encíclicas Mater et 

Magistra (1961) e Pacem in Terris (1963) de João XXIII ou à Populorum Progressio 

(1967) de Paulo VI, tidas como ‘progressistas’ nos meios políticos e eclesiásticos mais 

conservadores. Diga-se que esse acolhimento pouco caloroso só foi parcial e 

indirectamente corrigido, no caso da Pacem in Terris, por uma carta pastoral colectiva 

do episcopado português publicada por ocasião do seu 10.º aniversário.9” Estávamos em 

1973, ano em que Paulo VI já promovia activamente a busca pela paz na guerra de 

Portugal com as suas colónias.  

Mesmo na imprensa diária as referências à Pacem in Terris em 1963 são relativamente 

limitadas. Consultando as edições do “Diário de Lisboa” de toda a Semana Santa 

daquele ano, e mesmo nas semanas seguintes, encontramos apenas uma notícia digna de 

registo sobre a encíclica, publicada em antecipação da mesma, a 10 de Abril, numa peça 

com destaque de primeira página e que depois prossegue já no interior do jornal. A 

notícia centra-se nos apelos do Papa sobre o desarmamento e dá realce ao facto “de pela 

primeira vez na história da Igreja a encíclica dirige-se, também, aos não católicos” mas 

 
7 José Barreto, Adérito Sedas Nunes e o bispo do Porto em 1958, revista Análise Social, vol. XLII (182), 
2007, p. 11 
8 Idem, ibidem, p. 27 
9 Idem, ibidem, p. 26 
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também “aos homens de boa vontade”. Sem realçar mais nenhum ponto, a notícia 

termina afirmando que a Pacem in Terris é “o primeiro documento oficial na história 

dos 2 000 anos da igreja Católica a manifestar doutrina de forma sistemática sobre a Paz 

e a Guerra”. De seguida, o artigo em questão:  

 

Figura 1 – Primeira página do “Diário de Lisboa” de 10 de Abril de 1963, com referência à encíclica 
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Figura 2 – Página 16 do “Diário de Lisboa” de 10 de Abril de 1963, com continuação da notícia sobre encíclica 
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Conclusão 

A escolha da Pacem in Terris para tema deste trabalho prendeu-se sobretudo com a 

crescente actualidade desta encíclica. A crise financeira, social e política em que caiu o 

mundo nas últimas décadas, com especial força nos últimos 6/7 anos, mostram-nos 

precisamente isso, como que evidenciando o recuo civilizacional que agora 

atravessamos ao ponto de encontrarmos num texto com mais de 52 anos várias 

recomendações e recados que voltaram a fazer todo o sentido, tanto nos países em vias 

de desenvolvimento como no coração da Europa ou dos Estados Unidos.  

 

“Nenhuma nação tem o direito de exercer qualquer opressão injusta sobre as outras 

(120)”, diz-nos João XXIII, que salienta “que as grandes nações”, apesar de convocadas 

para traçar “o roteiro de colaboração económica com as mais pequenas e fracas, de 

modo nenhum” podem negar “a estas nações menores, em pé de igualdade com as 

outras, e para o bem comum de todas, o direito à autonomia política e à neutralidade nas 

contendas entre as nações (…). Outro direito que possuem estas nações mais pequenas, 

é a tutela do seu desenvolvimento económico. Só desta maneira poderão realizar 

adequadamente o bem comum, o bem-estar material e espiritual do próprio povo (123)”. 

Estas passagens da encíclica foram claramente esquecidas pelos países europeus na 

relação e tentativa de resolução do caos financeiro actual da Grécia, que há seis anos é 

forçada a aceitar políticas impostas pelos seus credores (os outros países europeus), que 

a proibiram de tutelar o seu próprio desenvolvimento.  

 

Um outro exemplo, entre vários, do que atrás referimos está no facto dos líderes 

mundiais de hoje terem muito a ganhar/aprender se dessem atenção ao respeito pedido 

por João XXIII a todos os refugiados e migrantes mundiais, quando realça na Pacem in 

Terris que estes não deixam de ser pessoas cujos direitos “não desapareceram” apesar 

de terem sido obrigados a abandonar o seu país. Entre estes direitos “figura o de inserir-

se na comunidade política, onde espera ser-lhe mais fácil reconstruir um futuro para si e 

para a própria família (106)”. Mas a comunidade internacional, hoje, continua a ignorar 

e a não procurar soluções para as torrentes de refugiados e migrantes que fogem de 

condições de vida dramáticas, da guerra ou da perseguição religiosa, política e social.  
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A actualidade da Pacem in Terris foi igualmente realçada pelo Papa Francisco10 

aquando dos 50 anos da mesma, quando salientou que a mesma continua 

“extremamente contemporânea” e que devia ser seguida como um roteiro para a paz no 

mundo de hoje, marcado por crises “desumanas”, tanto financeiras como humanitárias.  
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