• Abertura ao outro, ao diferente
• Exercício do diálogo, da cidadania e do respeito às diferenças
• Construção do conhecimento religioso
• Busca de um novo sentido ao que se conhece. Ao que pouco se conhece e ao que se ignora
• Laboratório da liberdade, da convivência e da criatividade
• Espaço de observação, reflexão, informação e sensibilização
• Compreensão do fenômeno religioso à luz do conhecimento
• Compromisso com a paz e a defesa da vida

• Reconhecimento da dimensão da transcendência e da sacralidade da vida.
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• O que é a "diversidade" religiosa
• A "diversidade religiosa" modela cada vez mais as relações e as dinâmicas do
Ocidente.
• Um mundo plural por "diversidade religiosa“
• Diversidade Religiosa e Direitos Humanos.
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• As religiões constituem uma pedra angular da convivência social e de organização
política.
• De entidades residuais, como foram consideradas durante a afirmação do secularismo,
voltaram a ocupar o espaço público, levantando muitas questões novas.

Doutrina de acordo com a qual os elementos religiosos
dever ser excluídos de ambientes escolares ou públicos

• Hoje, as longas ondas da globalização vêm causando a miscigenação das culturas,
impondo uma pluralidade de formas de fé.
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• Falar da religião significa enfrentar a pluralidade de diferentes crenças, cada uma
portadora de suas próprias histórias, tradições e identidades.
• Nesse mundo PLURAL, a palavra de ordem é RESPEITO.
• Nesse mundo PLURAL ninguém se basta em si.
• Nesse mundo PLURAL soma-se, multiplica-se... Não se subtrai... Não se divide

• Nesse mundo PLURAL vale a solidariedade, a partilha, o amor – lembra do amor de
Deus?
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PARA REFLETIR
Os registros da história mostram inúmeros exemplos de fanatismo e intolerância. Já
houve lutas de uma religião contra outra e se travaram diversas guerra em nome da
religião. Sobre esse tema – TOLERÂNCIA, podemos afirmar que:
a) O desaparecimento das diferenças e das contradições resolveria grande parte dessas
lutas entre religiões.
b) Zombar das opiniões alheias ou se utilizar da força e de ameaças. (????)
c) Uma atitude tolerante pode perfeitamente coexistir com uma sólida fé e com a
tentativa de converter os outros.
d) Para ser tolerantes devemos aceitar tudo como igualmente correto.
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