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Tema: Liberdade Religiosa: Diversidade de Crenças.

Objetivo:

• Compreender a liberdade religiosa e seus impactos culturais, sociais, 
políticos e econômicos nas diversas tradições religiosas.

• Refletir sobre o direito à crença e à liberdade de culto

 Diferenças.
 Diversidade Cultural.
 Diálogo Inter-religioso.
 Ecumenismo.



Dois irmãos moravam em fazendas vizinhas separadas por
um rio. Um certo dia, tiveram uma grande desavença e
deixaram de se falar.

Numa manhã, bateram à porta do irmão mais velho. Ao abri-
la, um homem com uma caixa de ferramentas na mão disse:

— Procuro trabalho, tem serviço para mim?

— Sim. Aquela fazenda é do meu irmão e nós brigamos.
Construa uma cerca bem alta para que eu não o veja mais. –
disse o mais velho.

— Entendo a situação, disse o carpinteiro. – Vou começar
agora.

O homem trabalhou arduamente até anoitecer. Porém, no
lugar da cerca construiu uma ponte que ligava as duas
fazendas.

Construindo Pontes 
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Ao olhar para aquela ponte, o irmão mais velho viu o
caçula hesitante no meio da ponte. Então, o irmão mais
novo saiu correndo de braços abertos em direção ao
irmão mais velho. Por fim, se abraçaram, choraram e se
desculparam. Emocionados, viram o carpinteiro
arrumando suas coisas e partindo.

O irmão mais velho então lhe disse:

— Espere, fique conosco mais alguns dias, tenho
muitos outros projetos. Você é um carpinteiro
admirável!

O carpinteiro respondeu:

— Adoraria ficar, mas tenho outras pontes para
construir.

Construindo Pontes 
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• As pessoas diferem em
vários aspectos: cor da pele,
personalidade, preferências,
cultura, nacionalidade, etc.

• Mesmo assim, apesar de
existirem essas diferenças,
é errado classificar uma
pessoa como melhor ou pior
que outra.
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• Vários aspectos que representam
características próprias de um
grupo de seres humanos que
habitam um determinado
território:

1. Linguagem.
2. Tradições.
3. Culinária.
4. Religião.
5. Costumes.
6. Modelo de organização familiar.
7. Política, etc.

Diversidade cultural
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• Aceitar o outro e reconhecer as
diferenças é o que nos torna e
afirma como seres humanos
únicos e amplos.

• O “não familiar”, o diferente, tem
o poder de:

1. Ampliar nossa visão.
2. Transformar nossas ações.
3. Moldar a nossa relação com as

pessoas.

Aceitar as Diferenças
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• As diferenças são importantes para o
progresso individual e coletivo dos seres
humanos.

• Muitas vezes, desavenças surgem quando
as pessoas não conseguem aceitar que a
opinião ou as características do outro são
naturalmente diferentes.

• Infelizmente, algumas pessoas, além de
não aceitarem essas diferenças, agem com
intolerância.

• Muitas acabam dizendo palavras cruéis,
ofensivas e insensíveis; sem calcular as
consequências.

Acolher as Diferenças
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• Não aceitar a opinião do outro é normal.

• Temos todo o direito de não concordar com o que o
outro pensa ou diz. Temos o direito, inclusive, de
defender nossos pensamentos. Porém, existem
maneiras de se fazer isso.

• O homem tem o livre arbítrio e pode acreditar no
que quiser.

• Mostrará que tem bons princípios se souber medir a
“força” de suas palavras antes de atingir seu
semelhante.

Respeitar as diferenças
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Diálogo Inter-religioso 
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• Processo de entendimento mútuo entre diferentes religiões.

• Por exemplo: Diálogo do Cristianismo com o Budismo.



Postura no Diálogo Inter-religioso 

1. Equilíbrio: não ser ingênuos nem críticos
demais, mas abertos e acolhedores.

2. Convicção religiosa: Integridade da
própria fé, considerando as convicções e
os valores dos outros abertamente.

3. Abertura: Aprender a receber dos outros
os valores positivos das suas religiões.
Abertura para vencer antigos
preconceitos, e rever idéias
preconcebidas, purificando sua própria fé.
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Diálogo Ecumênico 
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Busca da unidade entre as Igrejas Cristãs: Católicos, Ortodoxos e Evangélicos. 



• Igrejas que se agridem mutuamente
prejudicam a pregação do evangelho
aos que não creem.

• Igrejas unidas tem mais força para
defenderem a justiça e realizarem
obras importantes de caridade.

• Ter amigos é melhor e mais saudável
do que ter competidores.

Diálogo Ecumênico 

Para que todos sejam um, como 
tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; 

que também eles sejam um em 
nós, para que o mundo creia que 

tu me enviaste.

(João 17, 21)
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NÃO SIGNIFICA SIGNIFICA 

• Mistura de tudo num mesmo cristianismo.

• Disfarce, para uma igreja dominar a outra.

• Algo que afaste a pessoa de sua igreja.

• Fazer todos concordarem em tudo.

• Fingir que as diferenças não existem.

• Desvalorizar as normas de cada igreja.

• Deixar de lado o espírito crítico.

• Diálogo que reconhece e respeita a diversidade.

• Trabalho conjunto por um mundo melhor.

• Criação de laços de afeto fraterno entre Igrejas.

• Oração em comum a partir da mesma fé.

• Busca sincera de caminhos para curar as feridas da
separação.

Diálogo Ecumênico 
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1. O que é Ecumenismo? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Busca da unidade entre as Igrejas não-cristãs.
B. ( ) Processo de entendimento mútuo entre diferentes religiões.
C. ( ) Busca da unidade entre as Igrejas cristãs.
D. ( ) Busca da unidade entre as religiões orientais.
E. ( ) Busca da unidade entre as igrejas cristãs e as igrejas não-cristãs.

ATIVIDADE PARA CLASSE
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PESQUISA

1. Realize uma pesquisa bibliográfica sobre o CONIC (Conselho
Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil); destacando: breve história,
membros, objetivos e principais atividades.
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Tema: Experiência Religiosa: Que
Caminhos seguir?

Objetivo:

• Discutir sobre a dimensão religiosa da
pessoa humana.

• Compreender a experiência religiosa
como uma busca da pessoa humana
por significados para sua existência.

NA PRÓXIMA AULA


