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No campo jurídico, um grande ganho foi o decreto presidencial 7.107 de 11 de fevereiro de 2010 

que promulgou o acordo entre o Estado Brasileiro e a Santa Sé, firmado na Cidade do Vaticano no dia 13 de 
novembro de 2008. Esse acordo é importante porque favoreceu uma assimetria jurídica entre as duas 
instâncias, ou seja, do Estado laico brasileiro e a representação jurídica da Igreja Católica. Com esta 
concordata, a Igreja Católica é reconhecida em suas instâncias e se compromete a reconhecer e obedecer o 
ordenamento jurídico brasileiro. O decreto deixa claro e especificado os pontos objetivos de direitos e 
deveres de cada parte, ou seja, tanto para o Estado laico como para a Igreja Católica. Esse tipo de acordo é 
necessário para que as atividades da Igreja sejam respeitadas e não sofram interferência na essência de sua 
missão. Em contrapartida, ao reconhecer a missão da Igreja Católica, o Estado destaca o valor que ela tem 
para o cotidiano brasileiro. O tratado sela a imparcialidade de ambas as partes à medida que favorece o 
reconhecimento e atuação dentro dos limites estabelecidos pela lei. 

Na contramão, surgem as questões ligadas à gestão das leis trabalhistas, pois a cada dia o senso 
de direito das pessoas tende a aprofundar, fruto do aumento da consciência social do direito. A Igreja por 
descuido, em muitos casos, não atenta para as obrigações trabalhistas, essa situação é um pouco 
desconfortável, pois remete a situações que vão contra os próprios princípios de justiça social da Igreja. Em 
muitos casos, a falta de compreensão dos direitos e deveres de uma organização de empresa acaba 
ocasionando situações de injustiça perante o colaborador direto da organização. Mesmo que a Igreja utilize 
mão de obra voluntariada, isto é, que dedique tempo de maneira espontânea para propagação dos 
elementos da fé, é fundamental haver o registro e a conscientização desta condição de trabalho.  

 
ANÁLISE DA REALIDADE 

Existem certas atividades que demandam profissionais que sejam gabaritados para a função e, 
por isso, seu trabalho deve ser profissional e, dessa forma compreendido. Com o advento das conquistas 
trabalhistas, as pessoas, com o passar do tempo, foram assimilando seus direitos e deveres. A Igreja foi 
uma das grandes promotoras desses ganhos e com isso, tem consciência de que precisa praticá-los em 
casa. Nesse sentido, muitas dioceses têm observado a justiça com os colaboradores assalariados, contudo, 
ainda existem muitos resquícios de épocas em que se praticava o contrário. 

Uma conquista importante advinda da esfera jurídica foi a liberdade religiosa, que é uma 
consequência natural da distinção entre as instâncias administrativas civis e as religiosas. A constituição 
reconhece e garante essa situação, porém, ainda precisa caminhar para fornecer parâmetros que possam 
regulamentar a atividade religiosa no Estado. A falta de regulamentação acaba produzindo situações 
danosas para a vida social e para as igrejas que pretendem oferecer um serviço que atenda aos interesses 
sociais.  

Para a Igreja, a liberdade religiosa favorece para que suas ações sejam pensadas para as bases, ou 
seja, que a transformação social pensada por meio dos valores evangélicos deva acontecer mediante 
conscientização social. O foco da evangelização é a constituição de uma sociedade mais justa e fraterna e, 
para isso, os bens e recursos devem ser canalizados. A fé e a política devem conviver para que ambas 
possam, de maneira independente uma da outra, favorecer situações de fortalecimento humano e civil. A 
religiosidade compõe uma das dimensões da pessoa humana e a liberdade religiosa favorece ao indivíduo a 
oportunidade de escolher o caminho que deseja percorrer para desenvolver essa dimensão. 

 
 

Uma perda substancial acontece quando existem embates jurídicos com a sociedade nas 
discussões para aprovações de ações que vão contra a fé católica. Essas perdas são frutos de uma 
sociedade diversa e que pretende ser agente de sua caminhada. A Igreja com sua proposta de vida inserida 
na perspectiva do testemunho deixado por Jesus Cristo compreende a necessidade de preservar as 
garantias particulares, contudo, deseja que essas não prejudiquem a construção de uma sociedade justa e 



equilibrada. Como exemplo destes embates jurídicos, é a aprovação da lei do aborto e a do casamento 
homossexual. O confronto é positivo à medida que favorece a discussão e a atenção para as consequências 
resultantes da aprovação, no entanto, a perda advinda do confronto adquire caráter negativo no momento 
que distancia as pessoas da vida eclesial, isto é, de um dos espaços próprios para o desenvolvimento do 
senso de comunhão e comprometimento social. Os conflitos favorecem a melhora dos procedimentos 
jurídicos, pois à medida que as leis são utilizadas, é possível emitir juízos sobre sua incidência positiva ou 
negativa na vida das pessoas. 

 
POSICIONAMENTO FAVORÁVEL 

O reconhecimento civil da atividade religiosa, oferecida pela Igreja Católica, é um dos importantes 
pontos positivo do amadurecimento da gestão jurídica dentro e fora da organização. Este reconhecimento 
favorece a missão da instituição e produz uma responsabilidade pautada na necessidade de atender aos 
elementos apresentados como importantes para fazer acontecer o diálogo entre a esfera civil e religiosa. A 
identificação da atividade religiosa como parte das atividades existentes em uma sociedade permite um 
espaço para o diálogo, ou seja, um local específico para que a Igreja possa apresentar sua forma de ver e 
pensar a sociedade brasileira. Historicamente, é inegável as conquistas que são frutos da presença da fé 
católica no cotidiano da sociedade brasileira e esse reconhecimento favorece a percepção de que a missão 
acontece e possibilita a transformação social. A Igreja também reconhece a autonomia do Estado brasileiro 
para ordenar e regulamentar o bem estar de cada cidadão e pretende ser parceira, pois, de certa forma, 
também é composta por brasileiros. 

Um dos elementos que dificulta o diálogo com a sociedade é certa forma de legalismo canônico 
que, na mesma medida do legalismo jurídico, engessa a possibilidade de crescimento e aprofundamento 
das questões emergentes. O legalismo canônico tem produzido grandes distâncias entre a Igreja Católica e 
as diversas nações, contudo, existem sinais de que a situação tende a melhorar com a mudança da atitude 
do confronto para a busca da convivência. Essa mudança pretende ser um momento para selar um 
processo de transformação que volte a aproximar a Igreja da sociedade contemporânea. Cresce o anseio 
para que o diálogo possa ser frutuoso e que a preocupação com o legalismo canônico possa ceder lugar 
para a preocupação para com as pessoas. Também está atrelado a esta situação o legalismo moral que 
incute nas pessoas a cultura do permitido e do não permitido, sem apresentar os motivos. 

A atenção para os atos administrativos é uma situação que cada vez mais tem tomado a atenção 
dos gestores religiosos, pois na proporção que surgem ordenamentos jurídicos que autenticam a atividade 
religiosa e que aproximam o direito canônico do direito civil, surge também a necessidade de manter tudo 
em ordem. Esta atenção favorece a uma transparência administrativa que tem sido benéfica para a gestão 
eclesial, uma vez que acarreta a atitudes de transparência e busca de coerência com a própria missão da 
Igreja.  
 
 

Com o tempo, a forma de gerir os procedimentos administrativos tende a ser: 
 1. Mais eficientes para suprir a exigências jurídicas de transparência e coerência com a missão e 

com a perspectiva responsável que a Igreja tem para com a sociedade brasileira.  
2. As exigências jurídicas tendem a ser mais intensas nos grandes centros urbanos, pois existe a 

incidência de pessoas mais instruídas, contudo, com o tempo cheguem a ser expansivas para outras áreas 
menos urbanizadas. 

 
Um risco muito forte que a Igreja pode correr, advindo da contribuição do diálogo com as 

instancias jurídicas civis, é a perda da identidade própria. Essa é uma das preocupações que provoca a 
atenção por parte da hierarquia, pois perder o próprio referencial de justiça pode empobrecer o diálogo e 
desqualificar o testemunho missionário quando se deixa de lado os valores evangélicos. Um país é para 
todos os seus cidadãos e a convivência se constitui como o melhor espaço para que o ordenamento jurídico 
possa ser melhorado, ou seja, para que os direitos e as obrigações sejam respeitados. A sociedade tende a 
se legalizar, isto é, favorecer a convivência a partir de normas e regras para delimitar e assegurar o espaço 
para todos. Esta ação é muito favorável para o diálogo, não obstante, a possibilidade de contribuição 
depende da capacidade de poder propor algo. A Igreja tem um projeto que pretende assegurar a 
convivência harmônica pautada no diálogo institucional, visando a elementos da ética e da moral cristã. 



Perder estes elementos ocasionaria na falta de propostas por parte da Igreja e, por isso, a atenção para não 
perder os elementos básicos que constituem o conceito de justiça deixado por Jesus Cristo e que estão 
expressos no testemunho deixado pelas pessoas que conviveram com ele. 
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