


PARA REFLETIR 

• Vale mencionar que o nosso país passou a ser considerado como Estado laico no
ano de 1890, através do Decreto 119-A de Ruy Barbosa. A verdade é que a
liberdade de crença já existia no Brasil antes do referido Decreto, contudo, a
liberdade de culto não era uma realidade.

• Em diversos locais públicos, inclusive no congresso nacional e supremo tribunal
federal, existem símbolos religiosos, sobretudo, com relação a jesus cristo.

• Mensagem impressa nas cédulas da moeda nacional, “Deus seja louvado”, é alvo
de muitas críticas.

Qual é a sua opinião? A laicidade realmente existe no Brasil?
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Um mundo plural por “DIVERSIDADE RELIGIOSA" 
levanta questões teóricas sobre a natureza da fé.

•Questões teóricas sobre a natureza da fé individual e sobre a legitimidade da pretensão
de verdade que cada religião avança em relação às outras; porém, insta também escolhas
práticas a partir da convivência na mesma sociedade.

•Depois, há o grande tema de como o Estado deve tratar uma religião: que liberdades
permitir, que limites impor.

•Dimensões filosóficas e políticas dessa complexa e multifacetada problemática são
tratadas com clareza e profundidade.

•Atualmente a atenção do Ocidente está focada no fanatismo religioso, com suas
derivações fundamentalistas ou sobre as formas impróprias para fazer valer a própria
pretensão de verdade, não podem ser negligenciadas ou tratadas sumariamente as
questões colocadas pelas religiões.
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Roger Trigg, filósofo britânico

Alerta principalmente contra um erro: classificar o fenômeno da "diversidade"
como um mero "pluralismo religioso", no qual todos os credos são iguais,
afirmando uma visão e uma interpretação relativista das realidades.

O "relativismo religioso" impede de perceber as especificidades de cada fé e de
estabelecer prioridades: aspectos cruciais quando chega o momento das escolhas
concretas que afetam a convivência social e o espaço público..

O relativismo ameaça banalizar as religiões e anular o uso correto do princípio da
tolerância. Questões bastante significativas.
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