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Ideologia de inspiração socialista que tinha como raíz filosófica uma con-
cepção naturalista e materialista do homem e da sociedade. Estabelecia uma 
hostilidade aberta com a religião e a Igreja, uma exaltação do Estado (atribuin-
do-lhe poderes ilimitados nas esferas econômica, política e cultural) e uma 
drástica limitação das liberdades essenciais do homem. Se assentava no 
fetichismo por uma raça superior (raça ariana), o que motivou o antissemitismo 
e a eliminação de pessoas deficientes e de pessoas consideradas inferiroes. 
Tudo isso consumou-se por meio de uma propaganda que introjetou no povo 
alemão uma mentalidade revolucionária e uma concepção neo-pagã da vida.

Encíclica direcionada aos católicos alemães oprimidos pelo III Reich, 
que descumpria o acordo estabelecido entre a Santa Sé e o Estado Alemão. 
Com uma linguagem encorajadora e catequética, condenou o ideal nazista, 
imposto por Hitler e seu partido, convocando o clero e os leigos à resistên-
cia e à defesa da fé e dos valores cristãos.

Essa encíclica comprova que o apoio da Igreja ao Nazismo sempre foi um mito. Ade-
mais, o documento reitera a importância do papel e da fidelidade dos leigos no comba-

te às ideologias que ameaçam os valores cristãos. 

Defende uma concordata como aquela 
assinada anos antes pela Igreja e pela 
Alemanha que, dentre outras coisas, assegu-
rava a liberdade religiosa, o direito dos pais 
na educação dos filhos e a existência de 
escolas confessionais.

Reafirma que a ordem moral deve se 
basear sempre na lei natural inscrita no 
homem e nos princípios sólidos da doutrina 
cristã.

Nega o panteísmo nazista e reafirma a 
genuína fé católica na Santíssima Trindade, 
na missão evangelizadora da Igreja e no 
Primado Papal conferido por Cristo a São 
Pedro e seus sucessores.

Ressalta a necessidade da fidelidade 
dos leigos no cumprimento de seu papel no 
combate das ideologias que ameaçam os 
direitos e valores cristãos.

Condena a ideia de uma religião nacio-
nal que aprisiona Deus a uma raça e conde-
na a divinização do Estado promovida pelo 
nazismo.
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