
FALSA SOLUÇÃO

Exaltação do uso individualista da 

propriedade.

Absorção da propriedade privada 

pelo Estado, transformando-a em 

propriedade coletiva.

Estimular  a lei da oferta e da 

procura como produtora da 

harmonia dos interesses 

particulares.

Abolição dos sindicatos.

Tudo que é produtivo  deve 

passar a ser propriedade do 

Estado ou socializar-se.

SOLUÇÃO

O capital deve ser utilizado não 

só para gerar mais riqueza, mas 

também para promover a sua 

distribuição em prol do Bem 

comum.

Os sindicatos devem existir para 

atender os justos interesses de 

trabalhadores e patrões, sem fins 

ideológicos.

Analisar o contexto político, 

econômico e social à luz da 

Doutrina Social da Igreja.

A utilização da propriedade deve 

ser pautada pelo seu uso virtuoso. 

O Estado somente deve agir para 

garantir este uso correto.

Utilização virtuosa da propriedade 

privada para o progresso do Bem 

comum.

SOBRE A RESTAURAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 
DA ORDEM SOCIAL EM CONFORMIDADE COM 

A LEI EVANGÉLICA NO XL ANIVERSÁRIO 
DA ENCÍCLICA DE LEÃO XIII «RERUM NOVARUM»

PIO XI
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Falecimento: 
10/02/1939

RAPTIM 
TRANSIT

Negação da dimensão 
individual da 
propriedade

Negação da função social da 
propriedade

Compreender a dinâmica 
social a partir do conceito de 

luta de classes

Instrumentalização política 
dos sindicatos

Acumulação de capital como 
fim último da atividade 

economica

PROBLEMAS

A utilização virtu-
osa da proprieda-
de privada não 
está sujeita à 
imposição do 
Estado.

A mulher não pode 
ser obrigada a 
abandonar sua 
vocação maternal 
para suprir a renda 
familiar.

Ninguém pode ser ao 
mesmo tempo bom 
católico e verdadeiro 
socialista.

O salário não é de 
sua natureza injusto. 

A instância maior só 
interfere sobre a 
instância menor 
quando esta não 
puder responder 
por si própria.

I II III

IV V VI
A distribuição da 
riqueza não deve 
ser manipulada 
pelo Estado nem 
determinada por 
critérios individu-
ais de empresários 
e empregados.

INTESIFICAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DA ORDEM SOCIAL 
E AVANÇO DO SOCIALISMO

PROBLEMA CENTRAL:

Após quarenta anos de publicação da Rerum Novarum, os falsos 
ideais socialistas e liberais continuaram avançando. O Papa Pio XI, 

por meio desta encíclica, reforça os princípios expostos por seu 
antecessor Leão XIII e, ao mesmo tempo, os aprofunda. Com isso, 
conduz e ilumina os passos daqueles que desejam estabelecer a 

ordem social por meio da moral católica.

PRINCIPAIS PONTOS DA ENCÍCLICA

INSTITUTO
DE ALCÂNTARA

SÃO PEDRO
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