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RELAÇÕES ESTADO-IGREJA NA EUROPA DO SÉCULO XXI 

 

Felicito o Instituto Diplomático pela iniciativa de comemorar os 10 

anos de assinatura da Concordata entre Portugal e a Santa Sé, e agradeço o 

honroso convite para reflectir sobre as “Relações entre o Estado e a Igreja 

na Europa do século XXI”.  

As relações entre o Estado e a Igreja nas modernas democracias 

europeias, assumem diversas configurações institucionais, mas todas elas 

remetem para o terreno mais vasto das relações entre a religião e a 

democracia.  

A democracia, como regime político, pressupõe o respeito pelos 

direitos humanos, e entre esses direitos avulta o direito de liberdade 

religiosa e à liberdade religiosa. Não há democracia sem liberdade 

religiosa.   

Contudo, as relações da moderna democracia com a religião não 

foram fáceis. A democracia hostilizou nos seus primórdios a religião que, 

por sua vez, desconfiou da democracia, e tardou a congraçar-se com ela. E 

no entanto, democracia e religião encontram-se no plano dos princípios.  

Já Alexis de Tocqueville sublinhava que a religião contribuía 

poderosamente para a democracia na América, e que o catolicismo era uma 

das doutrinas cristãs que mais favorecia a igualdade de condições. 

Cristianismo e liberdade confundiam-se, porque espírito de religião e 

espírito de liberdade andavam juntos. Mas atribuía esse poderoso influxo 

democrático da religião à separação entre a Igreja e o Estado que, se 

diminuía o poder da religião, aumentava porém a sua liberdade e a sua 

influência na sociedade.  
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No entanto, na Europa, a aliança do trono e do altar, e a 

confessionalização dos Estados, acentuada desde a reforma, dificultou a 

aceitação das ideias democráticas, pelas igrejas, e a aceitação da liberdade 

religiosa, e em particular da liberdade da Igreja, pelo ideário democrático.  

 

l. LIBERDADE RELIGIOSA EM DEMOCRACIA  

A liberdade religiosa foi inscrita entre os primeiros direitos cívicos 

liberais, entendidos como direitos do indivíduo em face do Estado. Foi por 

isso inicialmente entendida como liberdade de consciência individual, que 

pretendia defender o cidadão da ingerência do Estado, e também da religião 

oficial de Estado.  

O primeiro liberalismo entendia a liberdade religiosa como uma 

liberdade individual, concebida muitas vezes como incompatível com a 

liberdade da Igreja, e até como exequível à custa da liberdade da Igreja. Foi 

por isso que se assistiu, por mais de um século à defesa da liberdade 

religiosa associada à luta contra a liberdade da Igreja e ao anti-clericalismo. 

Os liberais, embora na sua maioria católicos, perseguiram as ordens 

religiosas, mantendo embora a religião oficial do Estado, e procuraram 

retirar à Igreja a sua influência social, mormente nas instituições de 

socialização (família, escola).  

A liberalização da sociedade foi entendida como laicização das suas 

instituições, como desclericalização do poder, como libertação do Estado 

da tutela moral da Igreja, e como “civilização” e secularização da vida 

pública. Cidadania e laicidade contrapunham-se desse modo a 

religiosidade.  
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Por isso mesmo, a reacção da Igreja Católica, a este entendimento da 

liberdade religiosa como liberdade de consciência, foi negativa.  

Gregório XVI, na encíclica Mirari Vos de 15 de Agosto de 1832, e 

Pio IX, na Quanta cura, de 8 de Dezembro de 1864, denunciaram esse 

entendimento da liberdade religiosa como mera liberdade de consciência, e 

como defesa da separação da Igreja e do Estado.  

Não faltou no mundo católico europeu quem apostasse em conciliar a 

religião com a liberdade, em “corrigir a democracia pela liberdade e em 

conciliar o catolicismo com a democracia”, como sustentava o Conde de 

Montalembert no seu famoso discurso de Malines de 1863, sobre “A Igreja 

livre no Estado livre”. “A religião - dizia ele - tem necessidade da 

liberdade, mas a liberdade não tem menos necessidade da religião” (…). “O 

catolicismo nada tem a recear da democracia liberal e tem tudo a esperar do 

desenvolvimento das liberdades que ela comporta”
1
.  

Só com o tempo se volveu o entendimento da liberdade religiosa em 

direito institucional, não já apenas como direito individual mas também 

como direito colectivo, não só como direito de mas também como direito a 

uma liberdade entendida como prestação activa, não apenas como direito a 

defender mas também como direito a promover. A liberdade religiosa 

conciliou-se com a liberdade da Igreja, a liberdade de consciência com a 

liberdade de culto, privado e público.  

O significado da liberdade religiosa ampliou-se tal como aconteceu 

com o significado da religião.  

                                                           
1
 Op.cit., p.232  
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Por religião deixou de se entende apenas um sistema de crenças, mas 

também um conjunto de práticas rituais institucionalizadas, referidas a 

objectos sagrados, partilhadas e vividos em comunidade.  

Daqui se seguiu que a liberdade religiosa não era apenas uma 

liberdade de crença mas também uma liberdade de culto, entendidos não 

apenas como direito de liberdade de consciência individual, mas também 

como direito colectivo de associação, de organização, de reunião, de 

expressão, de comunicação, e de educação. A liberdade religiosa abarcava 

não apenas a liberdade de consciência individual mas também a liberdade 

comunitária da Igreja, pois não há religião sem esta dimensão social 

comunitária. A liberdade religiosa não era só uma liberdade privada mas 

também uma liberdade pública.  

Além disso, a liberdade religiosa que decorria do caracter sagrado da 

religião, implicava o respeito pela sacralidade das crenças e ritos por parte 

do Estado, das suas instituições e dos seus membros. A liberdade religiosa, 

individual e social, obrigava o Estado ao respeito pelas suas crenças e ritos, 

e à protecção pública estadual da sacralidade dessas crenças e ritos.  

O entendimento privado da liberdade religiosa remete para uma 

concepção meramente negativa dessa liberdade, querendo significar 

ausência de coacção externa, quer por parte dos indivíduos, quer por parte 

de grupos sociais, quer por parte de qualquer outra autoridade humana. A 

liberdade religiosa, como liberdade do indivíduo, quer em primeiro lugar 

significar que ninguém pode ser forçado a acreditar ou a praticar qualquer 

religião, que ninguém pode agir contra a própria consciência, que ninguém 

pode ser impedido de proceder de acordo com a mesma consciência, quer 

em privado quer em publico, só ou associado com os demais. Assim sendo, 

ninguém pode ser obrigado a praticar uma religião que não a sua, como 
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ninguém pode ser obrigado a praticar actos contrários à sua fé, e ninguém 

pode ser discriminado ou perseguido por motivos religiosos.  

A consciência - di-lo o Concílio Vaticano II
2
 - “é o centro mais 

secreto e o santuário do homem, no qual se encontra a sós com Deus, cuja 

voz se faz ouvir na intimidade do seu ser”. Por outro lado, o exercício da 

religião tem que ser voluntário e livre
3
. 

Mas a liberdade religiosa quer também significar a possibilidade de 

cada homem praticar a religião. Quem acredita deve poder praticar, em 

público e em privado a sua religião, deve poder dispor da assistência 

religiosa a que tem direito, mormente nas instituições em que está inserido 

de forma global, como nos hospitais, asilos, prisões ou quarteis militares.  

Deste ponto de vista, a liberdade religiosa como direito social remete 

para uma concepção positiva dessa mesma liberdade. O Estado deve 

garantir as condições para o exercício desse direito e o respeito da 

sociedade pelo fenómeno religioso, para que quem quiser possa crer e 

praticar, sem ser impedido pelos demais.  

A liberdade religiosa, como liberdade pública e colectiva, quer 

também dizer que os grupos religiosos podem dar a conhecer a sua doutrina 

e inspirar a actividade humana.  

Isto significa que a liberdade religiosa implica um direito à educação 

religiosa, que os pais têm o direito à escolha da educação religiosa dos seus 

filhos e o direito à escolha da escola onde essa educação seja ministrada. 

Toda a escola está pois obrigada, pelo direito de liberdade religiosa, a 

oferecer essa educação religiosa, pela qual os pais podem ou não optar. E 

                                                           
2
 Concílio Ecuménico Vaticano II. Constituições. Decretos. Declarações, “A Igreja no 

Mundo Moderno”, Braga, Secretariado Nacional do Apostolado da Oração, 1966, n°16 
3
 Ibidem “Declaração sobre a Liberdade Religiosa” 
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todo o sistema de ensino é obrigado a admitir a existência de escolas 

religiosas ou confessionais, onde essa educação religiosa seja perspectivada 

globalmente.  

Para que esses grupos religiosos ou Igrejas possam anunciar a sua 

doutrina, têm que dispor de personalidade jurídica, devendo por isso ser 

reconhecidos pelo Estado.  

 

2. O ESTADO DEMOCRÁTICO PERANTE A RELIGIÃO  

 

O Estado democrático assume, regra geral, perante a religião e o 

pluralismo religioso uma posição de isenção. O Estado não adopta como 

sua uma religião oficial, na grande maioria dos casos, sendo o Reino 

Unido, nde o anglicanismo é religião de Estado, uma conhecida excepção. 

O Estado assume-se como laico, ou seja, como não confessional. 

Em primeiro lugar porque a sua esfera é distinta da esfera religiosa. 

O Estado goza de autonomia própria e de uma soberania distinta e 

contraposta à autonomia da religião e á sua respectiva soberania.  

A autonomia das coisas temporais, das realidades terrenas, e do seu 

conhecimento científico, a existência de leis e valores próprios da 

sociedade, justifica a laicidade do Estado, tal como a laicidade da ciência, 

sem que isso signifique a independência do Estado em face das leis de 

Deus, ou a independência da ciência em face da moral.  

Por outro lado, o reconhecimento da autonomia da esfera religiosa e 

da sua especificidade por parte do Estado, leva a que este não possa 
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imiscuir-se nos assuntos religiosos, tutelar ou instrumentalizar para fins 

próprios o fenómeno religioso. O Estado não é competente em matéria de 

verdade religiosa  

O Estado e a Igreja são distintos, e por isso devem estar separados, 

não se intrometendo nos assuntos da esfera do outro.  

Mas isso não significa indiferença ou ignorância ou desconhecimento 

do fenómeno religioso por parte do Estado. O Estado deve reconhecer a 

Igreja, as suas instituições e as suas funções, para viabilizar o exercício 

activo da liberdade religiosa dos cidadãos.  

O Estado deve reconhecer antes de mais a religião e as funções 

sociais e culturais que desempenha. O religioso está profundamente 

imbricado com o cultural e com o social. Não apenas no que toca ao 

passado e ao património histórico, mas também no que respeita ao presente 

e ao futuro. As instituições religiosas, pelo simples facto de o serem, 

independentemente das actividades especificamente sociais e culturais que 

desenvolvem, revestem essa dupla natureza, e desempenham papéis sociais 

e culturais de relevo. Os efeitos sociais e culturais da sua actuação religiosa 

são manifestos e não podem deixar indiferente o Estado.  

Para além disso, o Estado não pode ignorar as actividades 

especificamente sociais e culturais desenvolvidas pelas instituições 

religiosas, como sejam as obras de assistência e de promoção social, bem 

como as obras educativas e de promoção cultural, entre outras.  

O Estado não pode deixar de reconhecer a expressão e importância 

pública do fenómeno religioso, não se eximindo por isso a apoiar as suas 

actividades, não apenas as sociais e cultuais, mas as próprias actividades 
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religiosas pela relevância intrínseca, cultural e social, dessa mesma 

dimensão religiosa.  

Porque razão o Estado, que incentiva as actividades económicas, 

sociais e culturais, para reforço da sociedade civil, que as financia e apoia 

de várias formas, não haveria de integrar nesse mesmo apoio cívico as 

actividades especificamente religiosas?  

Para além disso, o Estado democrático reconhece os interesses 

organizados e, entre eles, os interesses promocionais que são os interesses 

religiosos. E ao reconhecê-los, convida-os a participar no processo de 

tomada de decisões, a pronunciarem-se, não apenas sobre o que lhes é 

específico, no âmbito da liberdade religiosa, mas também sobre a realidade 

social e cultural em que religiosamente actuam.  

Os interesses religiosos, enquanto tais, e enquanto interesses sociais 

e culturais que também são, devem participar nos processos de concertação 

social e cultural. 

Se a liberdade religiosa, como liberdade pública e como direito 

social, obriga as religiões a serem juridicamente iguais perante o Estado, 

com os mesmos direitos e deveres, já o mesmo não sucede do ponto de 

vista político.  

O Estado não pode ser politicamente indiferente ou alheio à 

diversidade social e cultual das religiões. O Estado deve tomar acto da 

implantação e representatividade de cada religião, da sua tradição histórica 

e da sua importância cultural na sociedade.  

O Estado reconhece a pluralidade das Igrejas mas não pode deixar de 

atender à sua diversidade e desigualdade, tal como o faz com outros 
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interesses organizados. A desigual representatividade social dos interesses 

organizados traduz-se em desigual participação nas instâncias de 

concertação, em desigual participação nos processos de consulta e nos 

processos de tomada de decisões, e também em desigual consideraçäo 

político-social do Estado em termos protocolares.  

Da mesma maneira, os apoios que o Estado, em nome da relevância 

social e cultural da religião, prestará às instituições religiosas não poderá 

deixar de traduzir e considerar a diversidade do seu peso e representação 

social e cultural.  

Jorge Miranda, distinguiu, o “tratamento diferenciado das várias 

confissões religiosas, em razão do modo como elas se encontram 

difundidas entre as pessoas ou do peso real que têm na sociedade”, 

constitucionalmente aceitável, do “tratamento privilegiado ou, ao invés, 

discriminatório desta ou daquela confissão”, constitucionalmente 

inaceitável. “Um tratamento privilegiado concederia a uma pessoa ou 

entidade direitos que outras não teriam; um tratamento diversificado ou 

especializado não afectará a qualidade dos direitos e deveres reconhecidos, 

apenas os dará numa medida, em condições de exercício ou segundo 

estruturas organizatórias diferentes consoante as diferentes situações e 

entidades. Um tratamento privilegiado para uns e discriminatório para 

outros conduziria ao arbítrio; um tratamento diferenciado, pelo contrário, 

repele o arbítrio, desde que assente numa cuidadosa ponderação de 

situações e valores”
4
. 

A igualdade jurídica não pode assim deixar de andar associada à 

diversidade político-social. Como diz o Concílio Vaticano II assegurar a 

                                                           
4
 Jorge Miranda, “Liberdade religiosa e Estado democrático”, Publico, 9 de Fevereiro 

de 2000 
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liberdade religiosa não impede que se possa atribuir a um “determinado 

grupo religioso um reconhecimento civil especial”, em “razão de 

circunstâncias particulares dos diferentes povos”, desde que “se assegure a 

todos os cidadãos e comunidades religiosas o direito à liberdade em matéria 

religiosa”
5
. Isto afirma-o a Igreja Católica, tanto para si como para as 

demais confissões religiosas.  

A laicidade do Estado não implica a laicidade da sociedade. À 

neutralidade religiosa do Estado não se segue a neutralização religiosa da 

sociedade. Esse foi o entendimento deficiente de alguns liberais, e continua 

a ser o entendimento deturpado de alguns que gostariam de ver diminuída a 

influência religiosa na sociedade moderna, e para quem qualquer 

reconhecimento público da religião implica a violação da laicidade e 

neutralidade religiosa do Estado.  

A ausência de manifestação religiosa no espaço público releva mais 

do que do laicismo. É do Estado ateu, e não do Estado laico, que se fala, 

quando se pretende suprimir a religião, a sua vivência e o seu ensino, do 

espaço público e não presença diversificada, das manifestações das várias 

confissões religiosas. 

 

3. AS RELAÇÕES DEMOCRÁTICAS ENTRE A IGREJA E O 

ESTADO  

 

As relações entre o Estado e a Igreja devem ser antes de mais 

relações harmónicas e não conflituais, relações de cooperação e não de 

                                                           
5
 Op.cit.,”Declaração sobre a Liberdade Religiosa”, p. 421 
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oposição. Devem assentar no reconhecimento da independência e soberania 

de cada uma das comunidades e poderes, iguais e paralelos, autónomos nas 

esferas da competência de cada um, que se devem ajudar mutuamente na 

prossecução do bem comum. Porque é do interesse de ambos o mútuo 

entendimento. Disse-o o Concílio Vaticano II: “É do interesse do mundo 

que ele reconheça a Igreja, como realidade social da história e seu 

fermento. Assim também a Igreja não ignora quanto recebeu da história e 

evolução do género humano”
6
  

Nem o Estado deve ser absorvido pela Igreja, como aconteceu 

historicamente nas expressões de teocratismo, nem a Igreja, deve ser 

absorvida no Estado, fazendo parte dele, como sucedeu em várias 

manifestações históricas de cesarismo ou de expressão de “religiões de 

Estado”, desde as várias formas de regalismo (galicanismo, cartismo 

português) até ao moderno fundamentalismo. Nem o Estado se deve 

intrometer na vida da Igreja, seja sob o pretexto da protecção, seja sob 

motivos de perseguição manifesta ou velada, nem a Igreja se deve meter na 

política do Estado. Se o Estado não tem confissão religiosa própria, 

também a Igreja não tem política própria. Tal como o Estado não deve estar 

ligado a nenhuma religião, assim também a Igreja, não deve estar ligada a 

nenhuma forma de sistema político ou partido político, nem a qualquer 

civilização ou cultura. 

 Mas o Estado democrático não pode deixar de se relacionar 

juridicamente com as Igrejas, como não pode deixar de legislar sobre a 

especificidade da liberdade religiosa, tal como o faz com as demais 

liberdades (de associação, de imprensa, de greve, etc.). A laicidade do 

                                                           
6
 Op.cit., pp. 605  
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Estado não impede, antes aconselha, a celebração de acordos com as 

confissões liberdade religiosas, tendentes a assegurar mais eficazmente a 

liberdade dessas confissões. É importante que relações tão importantes, 

como são as da Igreja com o Estado, não estejam ao sabor das conjunturas 

políticas, ora sejam anti-clericais ora orientadas por ânimos clericalistas, 

que por vezes influem na produção legislativa e nas decisões 

administrativas. A paz religiosa é demasiado importante para ser deixada 

ao arbítrio e ao acaso das circunstâncias. 

Nomeadamente questões como o reconhecimento da personalidade 

jurídica da Igreja, sem a qual o seu estatuto público ficará 

irremediavelmente comprometido, ou o reconhecimento da dimensão 

transnacional das igrejas, ou ainda a regulação civil dos registos baptismais 

e matrimoniais, a educação e a assistência religiosa em instituições 

públicas, ou ainda o património histórico de caracter religioso, podem 

assumir a forma de acordo ou concordata.  

As concordatas não têm que corporizar formas de união do Estado 

com a Igreja. Podem, e devem, traduzir regimes de separação entre o 

Estado e a Igreja, consentâneos com a necessária e desejável cooperação 

social e cultural entre o Estado e a Igreja.  

Essa separação implica antes de mais o não financiamento 

sistemático da Igreja pelo Estado. Não sendo a Igreja do Estado não tem o 

Estado que custear o culto e o clero, como se de um funcionalismo público 

especial se tratasse, como acontecia com o regalismo, nem que financiar as 

actividades habituais da Igreja. Mas tal não impede que possa o Estado 

cobrar nos impostos uma percentagem que os contribuintes destinariam 

explicitamente às confissões a que pertencem, desde que os não crentes 
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pudessem fazer idêntico destino dessa mesma percentagem a actividades 

caracter cultural ou social não religioso. 

Este financiamento social, por via estatal, longe de constituir um 

privilégio, é apenas a satisfação de um direito da Igreja e dos crentes, de 

que o Estado se torna executor intermediário.  

Esta separação entre o Estado e a Igreja não impede também que o 

Estado reconheça os efeitos civis dos ritos religiosos de passagem 

(baptismo, matrimónio, enterro), ou que o Estado garanta as condições de 

prática religiosa nas instituições públicas totais (prisões, hospitais, quarteis, 

etc.) ou que o Estado conserve e restaure monumentos históricos religiosos 

de grande valor artístico e os abra ao culto religioso.  

Os acordos ou concordatas de separação não têm necessariamente 

que ser acordos ou concordatas de desentendimento, mas podem e devem 

sê- lo de entendimento.  

 

4. CONCLUSÃO  

 

A religião e a Igreja podem e devem contribuir para o 

aprofundamento democrático do Estado. E o Estado pode e deve respeitar e 

garantir democraticamente a liberdade religiosa e a liberdade da Igreja.  

A história contemporânea do ocidente, e também do oriente, é um 

extraordinário campo de revelação de erros, cometidos pelo Estado e pela 

Igreja, que nalguns casos levou à divisão religiosa de países e a guerras 

civis religiosas e, nesse sentido, é um extraordinário campo de 
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ensinamentos para conseguir que uma Igreja em liberdade possa contribuir 

para que o Estado, respeitando e promovendo a liberdade religiosa, seja um 

Estado mais livre e mais humano, mais igualitário e mais democrático.  


