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RESUMO

O presente artigo discute se o diálogo interreligioso é “um” ou “o” caminho para a unidade entre as
religiões. Parte-se do conceito de pluralismo religioso, especificamente das tipologias apresentadas
por Paul Knitter; continua-se, com o processo histórico evolutivo; para se compreender a dinâmica do
diálogo interreligioso. Por fim, se apresentam reflexões acerca do pensamento dos autores que foram
abordados e as conclusões quanto à problemática sugerida.

Palavras chaves: Diálogo Interreligioso. Pluralismo. Teologia.

ABSTRACT

This article discusses whether the interreligious dialogue is “a” or “the” way to the unity among all
religions. It begins with the study of the concept of religious pluralism, specifically about typologies
presented by Paul Knitter; it continues with the evolutionary historical process; to understand the
dynamics of interreligious dialogue. Finally, it presents reflections on the thought of the authors who
were approached and on conclusions addressed to the suggested problem.
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RESUMEN El presente artículo discute si el diálogo interreligioso es "uno" o "el" camino hacia la
unidad entre las religiones. Se parte del concepto de pluralismo religioso, específicamente de las
tipologías presentadas por Paul Knitter; se continúa, con el proceso histórico evolutivo; para
comprender la dinámica del diálogo interreligioso. Por último, se presentan reflexiones acerca del
pensamiento de los autores que fueron abordados y las conclusiones en cuanto a la problemática
sugerida. Palabras claves: Diálogo Interreligioso. Pluralismo. Teología.

“Alarga o espaço da tua tenda, estende as cortinas das tuas moradas,
não te detenhas, alonga as cordas, reforça as estacas”. (Is 54, 2)

1 INTRODUÇÃO

Nos vários momentos da história humana, especificamente dentro dos contextos religiosos,
constatamos que o processo de comunicação entre os povos enfrentou graves problemas.

As dificuldades que se apresentam hoje nos embates teológicos internos ou ad extra (fora da Igreja)
são reflexos consequentes do processo dialógico utilizado. Desde priscas eras o anúncio da
mensagem cristã não alcança a todos, quer seja por contingências históricas ou por rejeição à
mensagem anunciada.

Na crença do absolutismo da sua Verdade, o cristianismo grassou campos, impôs-se, conquistou,
cristianizou ritos considerados pagãos, ressignificou símbolos de outras culturas, mostrou-se único e
exclusivo caminho salvífico para toda a humanidade.

Diante da evolução histórica, hoje o cristianismo vê-se frente a um novo desafio velho: comunicar-se,
anunciar a sua mensagem, dialogar com crentes de outras expressões religiosas, enfim, ser
relacional.

As proposições e os novos pensares no campo teológico apontam para frente. Daí o questionamento
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se o pluralismo religioso é, de fato, “um” ou “o” caminho para a unidade. A nova realidade suscita uma
nova reflexão a respeito de Deus, da criação, da salvação.

A diversidade e vitalidade das demais religiões apresentam-se como um problema para os cristãos,
não acostumados a defrontar-se com tamanho desafio. Ao mesmo tempo, estas questões são
inspiradoras e possibilitam novas descobertas e percepções sobre o sagrado, o divino, o próprio
cristianismo. Permite buscar o real sentido da vida.

Essa busca não é nova e permeia toda a história humana. A globalização, a instantaneidade da
informação, as evoluções ocorridas na obtenção e extração do conhecimento tem permitido um mútuo
e profícuo encontro. Dessa forma a riqueza e o cabedal de conhecimento das religiões se
interpenetram e começam a ser percebidos reflexos dessas influências na vida cristã.

2 PLURALISMO RELIGIOSO

No caminho para compreender as demais religiões, o cristianismo busca chegar a uma concepção
ponderada das outras tradições, “da mesma forma que procura reencontrar o seu lugar na sociedade
atual que não é mais regida pelas normas religiosas”, como afirma o teólogo Pedro Rubens, doutor
em Teologia pelo Centre Sèrves, Faculdades Jesuítas de Paris[i].

Faz-se mister retroceder no espaço histórico para nos situarmos no espaço plural. Para entendermos
melhor essa questão imposta pelo mundo atual é preciso esclarecer o que a teologia nos diz quanto
ao significado do pluralismo religioso e localizá-lo no projeto de Deus que nos foi dado conhecer na
encarnação do Verbo.

No pensamento de John Hick, grosso modo, o pluralismo religioso é a perspectiva teológica que
afirma a validade de todas as religiões, uma vez que a salvação não é exclusividade de nenhuma
delas. Afirma que Deus se revela ao ser humano das mais diversas formas e nos mais variados
contextos. As outras religiões passam a ser vistas como “contextos autênticos de salvação/libertação”.

Para Vigil, pluralismo é a posição teológica segundo a qual todas as religiões participam da salvação
de Deus, cada uma por si mesma e a seu modo[ii].

Paul F. Knitter[iii] constrói na obra Introdução às Teologias das Religiões, tipologias que auxiliam na
compreensão do pluralismo religioso. Ante a pluralidade e as várias realidades propõe quatro modelos
de compreensão e interpretação, que serão apresentados a seguir: Substituição, Complementação,
Mutualidade e Aceitação.

Partindo da pressuposição de que há somente uma religião verdadeira, o modelo de substituição foi
construído, ainda que tenha considerado a possibilidade da presença, mesmo que parcialmente, de
Deus em outras religiões.

O modelo da complementação tem a pressuposição filosófica de que “o Uno dá completude ao
Vário”[iv]. Nesse modelo há um deslocamento da visão cristã substitutiva para a “completude”, o
“cumprimento”[v].

O modelo da mutualidade busca responder como podem os cristãos comprometer-se em um diálogo
mais autêntico, um imperativo ético, criando um terreno nivelado para chegar a um entendimento mais
claro da singularidade de Cristo, com pessoas de outras crenças[vi].

O modelo da aceitação é o mais jovem e parte da pressuposição de que as tradições religiosas que o
mundo apresenta são mesmo diferentes e que essas diferenças devem ser aceitas[vii].
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2.1 Processo histórico-evolutivo

Nesse processo histórico evolutivo das teologias das religiões verificamos a alternância do peso
colocado na balança. Ora pendendo para a universalidade do amor de Deus, ora para a singularidade
da salvação em Cristo Jesus, na Igreja.

Durante bastante tempo a postura dominante foi o da universalidade do amor de Deus, em que o
cristianismo era visto como a religião única, suprema e verdadeira. Devia substituir as outras (modelo
da substituição), eivadas de vícios e demonizadas por essa visão do absolutismo cristão. Vimos
evoluir para modelos mais flexíveis em que os cristãos passam a reconhecer e aceitar a existência de
traços de Deus nas demais religiões.

Após tornar-se religião oficial do Estado (depois do Imperador Constantino e sob Teodósio) o peso
mudou de lado para uma ênfase na importância especial da Igreja. Com isso, a mensagem cristã
tomou a forma de um modelo exclusivista e eclesiocêntrico (modelo da substituição). Essas
mudanças foram influenciadas pela doutrina da “dupla predestinação” pensamento de Santo
Agostinho, que afirmava sermos salvos somente pela graça e que esta graça salvífica não se
encontra fora da Igreja, mas somente dentro dela.

Com os ventos marítimos soprando contra, chega-se as Américas e são estabelecidos contatos com
as culturas e religiões de povos autóctones. O âmago da doutrina cristã, que havia consagrado o
adágio “Fora da Igreja não há salvação”, é abalado ante o dado concreto e irreversível da existência
de povos no novo continente que desconheciam a pessoa de Jesus Cristo.

A Igreja prepara a solução e o batismo de desejo[viii] é posto na prateleira cristã.

Na metade do século XX, considerando que o mundo de Deus era muito maior que o mundo cristão, o
jesuíta alemão Karl Rahner propõe uma nova compreensão e forma de relacionar com pessoas de
outras crenças. Propõe um modelo inclusivista cristocêntrico, onde toda a humanidade está incluída
na salvação de Cristo.

A sua teologia centra-se na crença Deus é amor, Ele quer salvar a todas as pessoas, pois dá a graça
salvífica a todos os seres humanos. Fora da Igreja há salvação, embora a mediação mais completa
da salvação ainda esteja na igreja cristã.

Sendo assim, não descurando da verdadeira e plena revelação salvífica dada por Deus conhecer à
humanidade no evento Jesus Cristo, é preciso acolher, conviver e compreender estes rostos
diferentes, como fragmentos da fé. Os Padres da Igreja já viam traços e resquícios verdadeiros nas
outras religiões ao cunharem o termo “sementes do Verbo”, que o magistério da igreja recebeu e vai
mais tarde ressignificar com a declaração sobre o relacionamento com as outras crenças quando
menciona “lampejos daquela Verdade que ilumina a todos os homens[ix]”.

Com o Concílio Vaticano II a Igreja dá um novo e largo passo. A atitude dos pensadores católicos
melhorou em relação às demais religiões. O Concílio não acolheu o conceito de Rahner acerca das
demais pessoas de fé como “cristãos anônimos”, bem como não afirmou que as religiões devessem
ser vistas como “caminhos de salvação”. Os bispos conciliares reconheceram que o que há de bom e
verdadeiro nas religiões configura-se como uma preparação evangélica, pois a plenitude da salvação
somente é encontrada na Igreja Católica.

O Papa João Paulo II avançou mais nas relações com as demais religiões, vislumbrando um
relacionamento mais autêntico, impulsionando a reflexão sobre o significado das religiões e o seu
valor salvífico.
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As modificações e novas posturas teológicas indicavam que os cristãos passavam a admitir indícios
da presença de Deus nas demais crenças e que não há como seguir Jesus sem uma convivência e
um diálogo com pessoas de outras crenças. Esse processo só será possível se houver um terreno
propício, igual onde todos possam falar e ser ouvidos. A real diversidade deve ser preservada, pois é
com as diferentes posições e pensamentos é que se aprende (modelo de mutualidade).

Os teólogos pós-liberais defendem a relação dialógica, porém afirmando que cada interlocutor deve
manter e defender suas diferenças, seus traços identitários.

Defensores do Modelo de Aceitação reafirmam que a verdade central do cristianismo solus christus
não pode ser negada. É um dado cristão, uma convicção de fé. Portanto, não há salvação sem Cristo.
Isso, porém, não quer dizer que os cristãos têm de anular as outras religiões, negando-lhes a
possibilidade de salvação.

Não há teologia viva separada da nossa experiência histórica já nos ensinou Claude Geffré[x] na
esteira evolutiva das reflexões teológicas posteriores. Para ele, o pluralismo religioso assume o
caráter de um “novo paradigma teológico”. Acredita estarmos diante de uma ruptura epistemológica,
firmando uma teologia interreligiosa, aberta aos problemas atuais, onde o cristianismo busca redefinir
sua identidade sem perder os seus dados próprios e singulares.

Segundo Panasiewicz, analisando o pluralismo religioso a partir da compreensão expressa por Torres
Queiruga, estamos vivenciando exatamente uma mudança paradigmática. Está em curso a lógica do
mercado, que fortalece as estruturas excludentes em favor daqueles que detêm o poder econômico.
Cabe à Teologia harmonizar liberdade e verdade ante a “excelência da palavra de Deus que se fez
história”[xi].

Estamos vivendo o fenômeno pós-moderno da pluralização de tudo, inclusive no campo religioso.
Neste novo contexto, tudo é aberto e não definitivo. E à Igreja cristã cabe avançar as fronteiras para
além do ecumenismo confessional[xii].

Constatamos, então, num raciocínio simplista, entretanto perigoso, que a pluralidade de culturas e a
diversidade de tradições religiosas exigem uma teologia pluralista.

Mas o caminho para delinear os contornos desse pensamento plural, incrustado na história humana
não se impõe. Como um elefante dá passos. A construção de uma teologia plural tem envolvido
pesquisadores, pensadores que ao longo dos anos formaram correntes ideológicas, propuseram
modelos de compreensão, rebatem críticas, apontam soluções.

3 Dinâmica do diálogo interreligioso

O diálogo interreligioso é um tema relativamente jovem. No âmbito católico emergiu com vigor a partir
do reconhecimento exarado pelo Concílio Vaticano II, no documento Nostra Aetate[xiii]:

[...] a Igreja Católica nada rejeita do que há de verdadeiro e santo nessas religiões. Considera ela com
sincera atenção aqueles modos de agir e viver, aqueles preceitos e doutrinas. Se bem que em muitos
pontos estejam em desacordo com os que ela mesma tem e anuncia, não raro, contudo, refletem
lampejos daquela Verdade que ilumina a todos os homens. (CONCILIO VATICANO II, 1997.)

Foi a senha para que se começasse novos caminhos permitindo que fosse reavaliada a maneira do
relacionamento da Igreja com as demais religiões.

Rever a forma de julgar e ver as tradições religiosas, ultrapassando a concepção absolutista,

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/o_dialogo_interreligioso_e_um_ou_o_caminho_para_a_unidade.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.5-14,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



reconhecendo nas outras religiões legítimos caminhos de salvação, admitindo a possibilidade de com
elas aprender, não foi e ainda não é um fácil desafio. Implica fazer concessões, reposicionamentos,
reconhecimentos que estremecem a singularidade tão ardorosamente por anos defendida em nome
de uma fé, por vezes voltada aos interesses terrenos de poder e conquista.

O pluralismo propõe uma mudança de paradigma.

A possibilidade de um diálogo interreligioso apresenta-se como um viável percurso para o
estabelecimento do verdadeiro respeito e consecução efetiva do mandamento cristão: amai-vos uns
aos outros. Ou como nos diz Paul Knitter, mandamento com nova inflexão, “dialogai-vos uns com os
outros”. Para ele “o diálogo interreligioso vai desenvolver-se levado pela ação ética”[xiv], “vai
alimentar e dar alento à teologia”[xv], pois “diálogo e teologia vão formar um círculo revigorante”[xvi].

Knitter propõe o bem-estar eco-humano como critério universal para a verdade, aplicável ao diálogo.

Essa imperiosa necessidade de diálogo, isto é, de falar, escutar e entendimento mútuo é já uma
constatação óbvia em qualquer esfera da vida. A mundialização[xvii] e a consequente
responsabilidade global exigem de todos uma nova postura, uma nova estrada a percorrer.

A dinâmica dialógica ocorre sob os auspícios do Espírito que ilumina, clarifica os desígnios
misteriosos do Deus que se comunica com o seu povo na história concreta diuturnamente tecida.

Com o amadurecimento das convicções e dos reflexos da vida social e transformações seculares
galopantes, constatamos que o poder salvífico de Deus é percebido pela fé além dos limites visíveis
do cristianismo.

Na história de toda tradição religiosa há uma tentativa de domesticar Deus e capturar a divindade
dentro do conhecimento humano. É o que Tillich chamou de “elemento demoníaco[xviii]”. Em cada
tradição, entretanto, há uma verdade oculta, por vezes desvelada. A cada revelação algum aspecto é
tornado visível.

A pluralidade de culturas, de línguas, povos e raças traduzem, necessariamente, a riqueza e o desejo
divino. Se assim não o for, como compreender essa diversidade Qual seria o sentido da sua
existência

O todo, sabemos, é maior que as partes. Dessa forma podemos teologicamente aceitar que as
revelações e verdades expressas nas mais diversas culturas e religiões são por Deus queridas e têm
um papel no seu misterioso desígnio.

As religiões posicionam-se como verdadeiras e caminhos de salvação para toda a realidade que
envolve os relacionamentos com os demais diferentes da sua crença. Trata-se da manutenção dos
seus traços identitários, dos pilares da sua fé. Como incluir nessa visão o diferente, o outro A posição
imperialista por certo afastará as demais crenças, não permitirá o estabelecimento do elo vital para a
transmissão da verdade desejada. Por outro lado, o alargamento das fronteiras poderá ser o canal de
relativismos e desconstruções desses mesmos traços.

Assim, percebemos que as pessoas humanas, exatamente por conta da sua falibilidade, no processo
dialógico são tanto o fator de ligação como o motor propulsor da dissensão. Suas crenças, posturas
doutrinárias e de aceitação do outro são dados que não podem ser esquecidos e que refletirão no
modo de relacionar-se com o outro. Nessa via larga e extensa do diálogo interreligioso requer-se
esmerado cuidado na condução da locomotiva para que não ocorram deslizamentos de trilhos recém
fixados.

Claude Geffré afirma que o pluralismo religioso tornou-se destino inevitável da nossa fé e da nossa
teologia. É um destino histórico permitido por Deus, cujo significado está oculto aos nossos olhos. Por
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isso, “exigências inelutáveis” são requeridas para denunciar ilusões presentes no diálogo e as
insuficiências de soluções que não salvaguardam a singularidade do cristianismo.

Ao lançarmos o nosso olhar na geografia mundial das religiões, um dado se agiganta: o mundo é
plural. Bastante diversificadas são as formas e expressões do homem atual relacionar-se com o
Divino, o Sagrado.

A Igreja até o início do século passado via as demais crenças sob um manto pessimista e, de certo
modo, as ignoravam. Hoje não é concebível vislumbrar que religiões ou culturas estejam
entrincheiradas e intrincadas no seu front, em suas verdades na busca de Deus. Esse desejo do
encontro é universal e permeia toda a humanidade, onde as religiões acabam por desempenhar um
papel fundamental.

Karl Barth afirmava:

Uma pluralidade de igrejas significa uma pluralidade de senhores, pluralidade de espíritos, de deuses.
Não há dúvida de que enquanto a cristandade for formada por igrejas diferentes, que se opõem
mutuamente, ela nega praticamente o que confirma teologicamente: a unidade e a singularidade de
Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. (BARTH, 1999.)

Não há, contudo, mais uma força moral nas religiões capaz de exercer na sociedade moderna um
decisivo papel. A separação entre estado e igreja é vigorosamente perseguida e, com isso, delineia
um novo quadro relacional estruturante. O retorno do sagrado não significa o retorno do religioso[xix]
e a partir destas transformações é possível compreender o aparecimento, na sociedade pós-moderna,
de tão múltiplas expressões religiosas.

O retorno do religioso decorre da falta de resposta aos anseios do homem às questões concernentes
à vida. Não há um retorno às instituições religiosas, mas à esfera mística, dando cores a uma
religiosidade eclética e difusa.

Nas religiões institucionais presenciamos a desconstrução dos metarrelatos, perda de sentidos e
utopias. Há uma prevalência da subjetividade e autonomia de sujeitos no campo da experiência
religiosa.

Esse quadro marcado pela fragmentação, plural, constitutivo da nova sociedade resulta em
questionamentos e não aceitação da postura dominante excludente e impositiva das tradições
religiosas augurando um espaço mais abrangente, onde o acolhimento das alteridades propiciará uma
aproximação respeitosa que desaguará inolvidavelmente no oceano plural de fé, esta vivida e
experienciada historicamente no seio de cada povo, cada cultura, cada tradição religiosa.

3.1 Diálogo: caminho da unidade

O antídoto contra o ódio e a violência, que marcam profundamente as relações entre os povos
atualmente, apontado pela Igreja Católica Romana, é a busca da unidade dos cristãos e a valorização
do diálogo com as outras expressões religiosas.

Sabemos, como já registrado anteriormente, que ao longo dos séculos, a Igreja Católica teve uma
atitude de condenação em relação às demais religiões e aos seus membros, marcada por um tom
exclusivista e somente com os albores do Concílio Vaticano II houve uma ruptura com essa atitude e
o início de uma nova era.

O Concílio propôs um diálogo interreligioso, compreendendo as demais religiões como parceiras na
construção de uma sociedade mais humana e mais justa. Afirma IWASHITA (2012):
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é o Vaticano II que está na origem das novas relações com as Igrejas
cristãs, as religiões e o mundo. As constituições Gaudium et spes e a
declaração Nostra aetate sancionaram o método do diálogo na teologia
e na práxis eclesial. As afirmações de Nostra aetate conduziram a ideias
novas na linguagem oficial da Igreja.

O Papa João XXIII criou, pela primeira vez, um departamento para tratar dos assuntos ecumênicos.
Paulo VI deu os primeiros passos para a mudança ao confirmar o Secretariado para os não-cristãos
(Carta Apostólica Progrediente Concílio) em 19 de maio de1964. Em 1989, o secretariado foi
transformado em um Conselho Pontifício pelo Papa João Paulo II.

Com a confirmação, Paulo VI começava a guiar a Igreja no caminho da renovação. Ele entendia a
divisão dos cristãos como um dos “mais graves problemas” do cristianismo e da humanidade. Durante
o seu pontificado, como esforço para superação desse problema e na busca pela justiça e pela paz
entre os povos e pela unidade dos cristãos:

estabeleceu encontros com os líderes eclesiásticos protestantes,
anglicanos e ortodoxos, visitou organismos ecumênicos (como o
Conselho Mundial de Igrejas, em 1969), enfatizou a responsabilidade
ecumênica dos bispos católicos romanos e incentivou as semanas de
oração pela unidade dos cristãos (Wolff, 2011).

O Papa João Paulo II, hoje Santo, seguiu os passos do Concílio Vaticano II. Ele via o diálogo
interreligioso como parte essencial da missão evangelizadora da Igreja. Na tentativa de aproximação
com outras religiões, aprimorou o diálogo através de suas viagens, gestos e discursos. Nestes,
sublinhou a importância da proximidade entre os diversos líderes para o bem dos povos e a conquista
de direitos universais, destacando que o diálogo aumenta e aprofunda o respeito recíproco, abrindo
caminho para a solução dos problemas do sofrimento humano.

João Paulo II com a encíclica Redemptoris Missio (RM) e com a Declaração Dialogo e Annuncio (DA)
expressou com mais clareza a acepção do termo diálogo ao reconhecer que o diálogo autêntico visa
ao “enriquecimento mútuo” (RM 55, DA 9) e que na dinâmica dialógica os cristãos devem admitir
serem “postos em discussão” e, com isso, poderem até mesmo serem “purificados” (DA 32) ou
“transformados” (DA 47).

Essa possibilidade de conversão, a partir de um diálogo verdadeiro, fica evidente no documento (DA
41), com a afirmação de que todos devem estar abertos ao fato de que pode “nascer a decisão de
deixar uma situação espiritual ou religiosa anterior para se dirigir para uma outra”.

O diálogo interreligioso também marcou o pontificado de Bento XVI. O papa encontrou-se com líderes
de várias religiões de todo o mundo e salientou que buscava “o autêntico ‘espírito de Assis[xx]’, o qual
se opõe a qualquer forma de violência e abuso da religião como pretexto para a violência”.

Este sentimento estava presente já em seu primeiro discurso de 20 de abril de 2005 aos cardeais
eleitores, quando afirmou ter consciência e que assumia como “compromisso primário o de trabalhar
sem poupar energias na reconstituição da plena e visível unidade de todos os seguidores de Cristo”.
Disse, ainda, que não eram “suficientes as manifestações de bons sentimentos”, mas faziam-se
“necessários gestos concretos que entrem nos corações e despertem as consciências, enternecendo
cada um àquela conversão interior que é o pressuposto de qualquer progresso pelo caminho do
ecumenismo”.

O atual pontífice romano, o Papa Francisco, tem falado sobre a importância do “ecumenismo de
sangue”: “Nossos mártires estão nos gritando: ‘Já somos um! Já temos unidade, no espírito e também
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no sangue”, disse ele. Demonstra querer fortalecer as iniciativas por uma “cultura do encontro”, tem
insistido em que se deve construir pontes e não erigir muros e, com isso, favorece um cenário eclesial
para o ecumenismo e o diálogo das religiões.

Ele afirmou que devemos “dialogar com os outros e rezar por todos: estes são os nossos meios para
fazer surgir amor onde há ódio, perdão onde há ofensa[xxi]”.

Esclareceu que o diálogo não é “sincretismo conciliador”, ou seja, não consiste em anular as
diferenças, mas é “uma abertura diplomática” capaz de fazer todo o esforço possível para evitar
problemas.

Em uma mensagem de vídeo pela internet, no dia 06 de janeiro de 2017, Francisco afirmou que
“muitos pensam de forma diferente, sentem diferente, procuram Deus e encontram Deus de outra
forma. Nesta multitude, neste leque de religiões há uma única certeza: todos somos filhos de Deus”.
Assim, o Papa sublinha que a existência de diversas formas de culto e crenças não invalida o desejo
e sonho de uma unidade entre os povos em sintonia com a afirmação do documento Diálogo e
Anúncio:

O diálogo inter-religioso não tende simplesmente a uma compreensão
mútua e a relações amigáveis. Ele se encaminha para um nível muito
mais profundo, o nível do espírito, onde a troca e a partilha consistem
em um testemunho mútuo daquilo que cada um crê e uma exploração
comum das respectivas convicções religiosas (DA 40).

3.1.1 Diálogo interreligioso: o cenário
brasileiro

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB tem demonstrado que vê um real significado no
diálogo interreligioso como um caminho para a construção de uma nova humanidade. Vê o
testemunho cristão como ponte para essa nova era, onde a liberdade e dignidade dos povos serão
fortalecidas e a colaboração pelo bem comum, estimulada.

Nessa esteira, a semana de oração pela unidade dos cristãos e as campanhas da fraternidade têm
desempenhado um importante papel como forma de atuação na vida social e eclesial da Igreja. As
discussões propostas visam a superação de problemas comuns a todos, indistintamente, como a
violência, a opção pela vida, direitos humanos, trabalho, políticas públicas (tema da campanha da
fraternidade do próximo ano - 2019). Algumas dessas campanhas contaram com a participação de
outras denominações cristãs denotando o caráter ecumênico das mesmas.

A opção pelo diálogo interreligioso está contida na ação evangelizadora e missionária da Igreja e a
CNBB, com o fito de promover concretamente o diálogo com todos, tem adotado atitudes de
tolerância, de respeito ao diferente possibilitando uma convivência pacífica e enriquecedora com os
membros das diferentes igrejas, religiões e culturas.

Em 2017, a Comissão Episcopal da CNBB para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso realizou a
sétima edição do Simpósio de Educação Ecumênica e o XVII Encontro de Professores de
Ecumenismo e Diálogo Interreligioso cujo tema foi “Fundamentos e Caminhos para o Diálogo
Interreligioso” que contou com a participação de representantes do Candomblé, do Islamismo e da
Federação Israelita e onde se resgatou as reflexões existentes nos documentos pontifícios desde o
Concílio Vaticano II.

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/o_dialogo_interreligioso_e_um_ou_o_caminho_para_a_unidade.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.9-14,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Os passos dados pela Igreja no Brasil ressoam o pensamento de Francisco. Em outubro de 2016,
durante a visita ao Azerbaijão, disse que “abrir-se aos outros não empobrece, mas enriquece, porque
nos ajuda a ser mais humanos” e que devíamos optar por agir por interesses comuns, pelo bem da
humanidade e sem idealismos ou intervencionismos. Tudo isso sob o manto do “respeito das
dinâmicas históricas, das culturas e das tradições religiosas”.

Assim, a CNBB tem cultivado uma atitude para o bem da sociedade em que vivemos, acreditando que
o caminho dialógico nunca estará concluído ou terminado mas que é uma forma de cada um
expressar o que pensa e acredita. Nesse sentido, o presidente da Comissão para o Ecumenismo e o
Diálogo Interreligioso, Dom Francesco Biasin, afirmou em 2016: “Diante do espelho não se dialoga,
pois diante das diferenças é que percebemos as nossas riquezas e também as riquezas do outro. O
diálogo possibilita o enriquecimento mútuo porque somos diferentes[xxii]”.

5 Conclusão

Há uma necessidade de aproximação e diálogo com outras confissões cristãs ou expressões
religiosas não cristãs. Afastar a postura conversionista para permitir um melhor entendimento é vital.
Adotar uma postura de escuta, de forma inteira, sem receio de ouvir e dizer a verdade, também. Exige
coragem e disposição para abrir flancos pessoais, visto que a maturidade da fé é que será o alicerce,
o sustentáculo do embate teológico. Dessa forma, espera-se que nasçam frutos que testemunhem a
fertilidade do novo relacionar-se, pois é possível avançar juntos, esclarecendo pontos,
compreendendo, tendo compaixão pelo outro, o que não significa abrir mão de condições basilares
estruturantes da fé.

Há uma relação do cristianismo com outros Caminhos religiosos. Portanto, com teologias diferentes. A
existência dessa diversidade e pluralidade tem uma significação positiva e envolve todos os lados.
Todas as expressões religiosas devem considerar o significado e a importância que o outro dá aos
seus valores e crenças. A ressignificação dos valores que cada um defende às vezes, ou quase
sempre, é necessária para que se estabeleça a ponte dialógica.

Geffré nos diz que Deus condena “a ambição idólatra de colocar no lugar do Deus único uma
humanidade monolítica que se faria Deus[xxiii]”.

O projeto de Deus não pode ser reduzido em virtude das reais diferenças entre as diversas crenças. A
unicidade do projeto, o desejo de que a felicidade e o bem alcancem a todos, sem exceção, é muito
mais importante do que a pluralidade das formas.

Cada religião tem suas respostas humanas ao mesmo mistério. “No contexto das diferentes culturas
ou formas de existência humana é a mesma realidade divina, infinita e transcendente[xxiv]”. Cada
povo elabora a sua resposta permeada por seus valores culturais e seus conhecimentos.

Não se pode imaginar que cristãos, judeus, mulçumanos, hindus, confucionistas, taoístas, espíritas,
praticantes das tradicionais religiões africanas, etc. se juntem em torno de proposições e caminhem
pragmaticamente juntos em busca do benefício global que a todos atinge

Não pode haver entendimento onde prevalecem recíprocas rejeições. No encontro interreligioso o
diálogo é concluído, como nos ensina Panikkar, quando “o coração fala ao coração”.

O diálogo interreligioso é “um” ou “o” caminho para a unidade Se o considerarmos “o caminho”
necessariamente retomamos a postura excludente. Entretanto, se o considerarmos “um caminho”
possibilitamos um maior congraçamento entre povos e raças, uma vez que o diálogo não será o único
meio para ultrapassar séculos de ignorância e preconceitos. Como discorremos ao longo desse artigo
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o caminho plural pressupõe que as diferenças não são muros que nos separam, mas sim marcas
próprias que se unem, quando relativizadas.

Outrossim, relativizamos também o pluralismo, pois ao entendermos que ele é “um caminho”
acabamos por mantê-lo coerente com aquilo que ele é: plural. Concordamos com a afirmação do
teólogo Hans Kung de que não haverá paz entre as nações sem paz entre as religiões e de que não
haverá sobrevivência do nosso planeta sem um ethos (atitude ética) global, um ethos mundial[xxv].
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