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NOTA PRELIMINAR

No decorrer do seu nono quinquênio, a Comissão 
Teológica Internacional teve a oportunidade de aprofundar 
um estudo sobre o tema da liberdade religiosa no contexto 
hodierno. Esse estudo foi conduzido por especial Subco-
missão, presidida pelo Rev. Javier Prades López e composta 
pelos seguintes membros: Rev. Željko Tanjić, Rev. John 
Junyang Park, Profa. Moira Mary McQueen, P. Bernard 
Pottier, S.I., Profa. Tracey Rowland, Mons. Pierangelo 
Sequeri, Rev. Philippe Vallin, Rev. Koffi Messan Laurent 
Kpogo, P. Serge-Thomas Bonino, O.P.

As discussões gerais sobre o assunto em questão 
aconteceram tanto no decorrer de vários encontros da 
Subcomissão quanto por ocasião das sessões plenárias 
da própria comissão, nos anos 2014-2018. Este texto foi 
aprovado de forma específica pela maioria dos membros 
da Comissão Teológica Internacional, na sessão plenária 
de 2018, mediante voto escrito. A seguir, o documento foi 
submetido à aprovação do seu presidente, Sua Eminência Sr. 
Card. Luis F. Ladaria, S. I., Prefeito da Congregação para 
a Doutrina da Fé, que, após ter recebido parecer favorável 
do Santo Padre Francisco, no dia 21 de março de 2019, 
autorizou sua publicação. 
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1. UM OLHAR SOBRE O 
CONTEXTO ATUAL

1. Em 1965, a Declaração conciliar Dignitatis humanae 
foi aprovada num contexto histórico significativamente di-
ferente do atual, também a respeito do tema que constituía 
o assunto central, ou seja, a liberdade religiosa no mundo 
moderno. Seu corajoso esclarecimento das razões cristãs 
do respeito pela liberdade religiosa de cada pessoa e das 
comunidades, no âmbito do Estado de direito e das práticas 
da justiça das sociedades civis, ainda suscita admiração. 
A contribuição do Concílio, que podemos definir como 
profética, ofereceu à Igreja um horizonte de credibilidade 
e apreço que favoreceu enormemente seu testemunho evan-
gélico no contexto da sociedade contemporânea.

2. Nesse ínterim, novo protagonismo das tradições 
religiosas e nacionais da área médio-oriental e asiática 
mudou sensivelmente a percepção da relação entre religião 
e sociedade. As grandes tradições religiosas do mundo não 
aparecem mais apenas como o resíduo de épocas antigas e 
de culturas pré-modernas superadas pela história. As dife-
rentes formas de pertença religiosa incidem de modo novo 
na constituição da identidade pessoal, na interpretação da 
ligação social e na busca do bem comum. Em muitas socie-
dades secularizadas, as diferentes formas de comunidade 
religiosa são ainda socialmente percebidas como fatores 
relevantes de intermediação entre as pessoas e o Estado. 
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O elemento relativamente novo, na configuração hodierna 
desses modelos, pode ser reconhecido no fato de que, hoje, 
essa relevância das comunidades religiosas compromete-se 
a estabelecer-se – direta ou indiretamente – no que se refere 
ao modelo democrático-liberal do Estado de direito e à 
direção tecnoeconômica da sociedade civil.

3. Hoje, em qualquer parte do mundo existe o problema 
da liberdade religiosa, esse conceito é debatido fazendo-se 
referência – quer positiva, quer negativa – a uma concep-
ção dos direitos humanos e das liberdades civis, a qual é 
associada à cultura política liberal, democrática, pluralista 
e secular. A retórica humanista que apela aos valores da 
convivência pacífica, da dignidade individual, do diálogo 
intercultural e inter-religioso, se expressa na linguagem 
do Estado liberal moderno. E, por outro lado, ainda mais 
profundamente, baseia-se nos princípios cristãos da dig-
nidade da pessoa e da proximidade entre os homens, que 
contribuíram para a formação e universalização daquela 
linguagem.

4. A atual radicalização religiosa indicada como “fun-
damentalismo”, no âmbito das várias culturas políticas, não 
parece uma simples volta mais “observante” à religiosidade 
tradicional. Essa radicalização tem muitas vezes a cono-
tação recebida de específica reação à concepção liberal do 
Estado moderno, por causa do seu relativismo ético e da sua 
indiferença em relação à religião. Por outro lado, o Estado 
liberal se mostra a muitos criticável também pelo motivo 
oposto, ou seja, pelo fato de que sua decantada neutralidade 
parece não ter condições de evitar a tendência de considerar 
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a fé professada e a pertença religiosa um obstáculo para a 
admissão à plena cidadania cultural e política das pessoas. 
Uma forma de “totalitarismo fofo”, poder-se-ia dizer, que o 
torna especialmente vulnerável à difusão do niilismo ético 
na esfera pública.

5. A pretensa neutralidade ideológica de uma cultura 
política que declara querer construir-se sobre a formação de 
regras meramente processuais de justiça, removendo qual-
quer justificação ética e toda inspiração religiosa, mostra 
a tendência a elaborar uma ideologia da neutralidade que, 
de fato, impõe a marginalização, quando não a exclusão, 
da expressão religiosa da esfera pública. E, portanto, da 
plena liberdade de participação na formação da cidadania 
democrática. Daqui vem a descoberto a ambivalência de 
uma neutralidade da esfera pública somente aparente e de 
uma liberdade civil objetivamente discriminadora. Uma 
cultura civil que define o próprio humanismo mediante a 
remoção da componente religiosa do humano, se vê obriga-
da a remover também partes decisivas da própria história: 
do próprio saber, da própria tradição, da própria coesão 
social. O resultado é a remoção de partes sempre mais con-
sistentes da humanidade e da cidadania, das quais a própria 
sociedade é formada. A reação à fraqueza humanista do 
sistema faz até parecer justificado, por muitos (sobretudo 
jovens), o desembarque num fanatismo desesperador, ateísta 
ou até teocrático. A incompreensível atração exercida por 
formas violentas e totalitárias da ideologia política, ou de 
militância religiosa, que pareciam já entregues ao juízo da 
razão e da história, deve interrogar-nos de modo novo e 
com profundidade de análise maior.
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6. Em contraste com a tese clássica, que previa a re-
dução da religião como efeito inevitável da modernização 
técnica e econômica, fala-se hoje de retorno da religião no 
cenário público. A automática correlação entre progresso 
civil e extinção da religião, na verdade, havia sido formula-
da sobre um preconceito ideológico que via a religião como 
a construção mítica de uma sociedade humana ainda não 
senhora dos instrumentos racionais capazes de produzir 
emancipação e bem-estar da sociedade. Esse esquema se 
revelou inadequado, não somente em relação à verdadeira 
natureza da consciência religiosa, mas também em refe-
rência à ingênua confiança voltada aos efeitos humanistas 
da modernização tecnológica. Não obstante, justamente a 
reflexão teológica contribuiu para esclarecer, nestas déca-
das, as fortes ambiguidades daquilo que foi apressadamente 
indicado como retorno da religião. Esse assim chamado 
“retorno”, com efeito, apresenta também aspectos de “re-
gressão” em relação aos valores pessoais e da convivência 
democrática que se encontram na base da concepção 
humanista da ordem pública e da ligação social. Muitos 
fenômenos associados à nova presença do fator religioso na 
esfera política e social parecem totalmente heterogêneos – 
quando não contraditórios – em relação à tradição autêntica 
e ao desenvolvimento cultural das grandes religiões histó-
ricas. Novas formas de religiosidade, cultivadas no sulco 
de arbitrárias contaminações entre a busca do bem-estar 
psicofísico e as construções pseudocientíficas da visão de 
mundo e de si parecem, antes, aos mesmos crentes, como 
inquietantes desvios da orientação religiosa. Para não falar 
da rude motivação religiosa de certas formas de fanatismo 



11

totalitário, que visam impor, também dentro das grandes 
tradições religiosas, a violência terrorista.

7. A progressiva subtração pós-moderna do empenho 
acerca da verdade e da transcendência põe certamente em 
termos novos também o tema político e jurídico da liberdade 
religiosa. Doutra parte, as teorias do Estado liberal que o 
pensam como radicalmente independente da contribuição 
da argumentação e do testemunho da cultura religiosa, 
devem concebê-lo como mais vulnerável à pressão das 
formas de religiosidade – ou de pseudorreligiosidade – que 
procuram afirmar-se no espaço público fora das regras de 
um respeitoso diálogo cultural e de civilizado confronto 
democrático. A tutela da liberdade religiosa e da paz social 
pressupõe um Estado que não só desenvolve lógicas de 
cooperação recíproca entre as comunidades religiosas e a 
sociedade civil, mas se mostra capaz de ativar a circulação 
de uma cultura adequada à religião. A cultura civil deve 
superar o preconceito de uma visão puramente emocional 
ou ideológica da religião. A religião, por sua vez, deve ser 
incessantemente estimulada a elaborar, numa linguagem 
humanisticamente compreensível, a visão da realidade e 
da convivência que a inspiram.

8. O Cristianismo – o catolicismo de modo específico, e 
justamente com o lacre do Concílio – concebeu uma linha de 
desenvolvimento da sua qualidade religiosa que passa pelo 
repúdio de qualquer tentativa de instrumentalizar o poder 
político, mesmo se praticado em vista de um proselitismo 
da fé. A evangelização se volta hoje para a valorização 
positiva de um contexto de liberdade religiosa e civil da 
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consciência, que o Cristianismo interpreta como espaço 
histórico, social e cultural favorável a um apelo da fé que 
não quer ser confundido com imposição, ou levar vantagem 
de um estado de sujeição do homem. A proclamação da 
liberdade religiosa, que deve valer para todos, e o testemu-
nho de uma verdade transcendente, que não se impõe pela 
força, parecem profundamente aderentes à inspiração da fé. 
A fé cristã, por sua natureza, está aberta para o confronto 
positivo com as razões humanas da verdade e do bem, que 
a história da cultura traz à luz na vida e no pensamento dos 
povos. A liberdade da pesquisa das palavras e dos sinais da 
verdade de Deus, bem como a paixão pela irmandade dos 
homens, andam sempre juntas.

9. As transformações recentes do cenário religioso, 
assim como também da cultura humanista, na vida política 
e social dos povos, confirmam – se fosse necessário – que as 
relações entre esses dois aspectos são estreitas, profundas e 
de vital importância para a qualidade da convivência e para 
a orientação da existência. Nessa perspectiva, a busca de 
formas mais adequadas para garantir as melhores condições 
possíveis para a sua interação, na liberdade e na paz, é um 
fator decisivo para o bem comum e o progresso histórico 
das civilizações humanas. A imponente temporada das 
migrações de povos inteiros, cujas terras já se tornaram 
hostis à vida e convivência, sobretudo por causa da ins-
talação endêmica da pobreza e de um permanente estado 
de guerra, está criando, no Ocidente, sociedades estrutu-
ralmente inter-religiosas, interculturais, interétnicas. Não 
seria a hora de discutir, além da emergência, o fato de que 
a história parece impor aqui a autêntica invenção de um 
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novo futuro para a construção de modelos de relação entre 
liberdade religiosa e democracia civil? O tesouro de cultura 
e de fé que herdamos nos séculos, e acolhemos livremente, 
não deve acaso gerar um humanismo realmente à altura do 
apelo da história, capaz de responder à pergunta de uma 
terra mais habitável?

10. Em referência aos “sinais dos tempos” que estão 
por vir, que já estão acontecendo, é necessário munir-se 
de instrumentos adequados para atualizar a reflexão cris-
tã, o diálogo religioso e o confronto civil. A resignação, 
diante da dureza e complexidade de algumas involuções 
do presente, seria uma fraqueza injustificável em relação à 
responsabilidade da fé. A ligação da liberdade religiosa e 
da dignidade humana tornou-se também politicamente cen-
tral: ambas se mantêm estreitamente juntas, num modo que 
hoje aparece definitivamente claro. Uma Igreja crente que 
vive em sociedades humanas sempre mais caracterizadas 
em sentido multirreligioso e multiétnico – tal parece ser 
o movimento da história –, deve ser capaz de desenvolver 
uma competência adequada à nova condição existencial do 
seu testemunho de fé. Condição não tão diferente, de resto, 
olhando bem, daquela na qual o Cristianismo foi enviado 
a semear e foi capaz de florir.

11. Este documento começa recordando o ensinamento 
da Declaração conciliar Dignitatis humanae e sua recepção, 
no magistério e na teologia, depois do Concílio Vaticano 
(cf. cap. 2). A seguir, à semelhança de quadro sintético 
dos princípios, sobretudo antropológicos, da compreensão 
cristã da liberdade religiosa, se trata da liberdade religiosa 
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da pessoa primeiramente na sua dimensão individual (cf. 
cap. 3) e, depois, na sua dimensão comunitária, sublinhan-
do entre outras coisas o valor das comunidades religiosas 
como corpos intermédios na vida social (cf. cap. 4). Os dois 
aspectos são inseparáveis na realidade, todavia, visto que o 
enraizamento da liberdade religiosa na condição pessoal do 
ser humano indica o fundamento último da sua dignidade 
inalienável, parece útil proceder com essa ordem. Suces-
sivamente, considera-se a liberdade religiosa em relação 
com o Estado e se oferece algum esclarecimento a respeito 
das contradições inscritas na ideologia daquela concepção 
de Estado religiosamente, eticamente, valoralmente neutra 
(cf. cap. 5). Nos capítulos finais, o documento se detém na 
contribuição da liberdade religiosa à convivência e à paz 
social (cf. cap. 6), antes de pôr em relevo o lugar central 
da liberdade religiosa na missão da Igreja hoje (cf. cap. 7).

12. A impostação geral da reflexão que apresentamos 
no texto pode ser brevemente delineada nesses termos. 
Não pretendemos propor um texto acadêmico sobre os 
muitos aspectos dos debates acerca da liberdade religiosa. 
A complexidade do tema, quer do ponto de vista dos vários 
fatores da vida pessoal e social que estão envolvidos, quer 
do ponto de vista das perspectivas interdisciplinares que 
ele chama em causa, é uma evidência comum. Nossa opção 
metodológica fundamental pode ser sintetizada como uma 
reflexão teológico-hermenêutica, numa dupla tentativa: (a) 
em primeiro lugar, propor uma atualização racional da 
recepção de Dignitatis humanae; (b) em segundo lugar, 
explicitar as razões da justa integração – antropológica 
e política – entre a instância pessoal e a comunitária da 
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liberdade religiosa. A exigência desse esclarecimento de-
pende essencialmente da necessidade que a própria doutrina 
social da Igreja leve em conta as evidências históricas mais 
relevantes da nova experiência global.

13. A absoluta indiferença ético-religiosa do Estado 
enfraquece a sociedade civil em relação ao discernimento 
exigido para a aplicação de um direito verdadeiramente 
liberal e democrático, capaz de levar em conta efetivamente 
formas comunitárias que interpretam a ligação social em 
vista do bem comum. Ao mesmo tempo, a correta elabo-
ração do pensamento sobre a liberdade religiosa na esfera 
pública pede à própria teologia cristã um aprofundamento 
consciente da complexidade cultural da hodierna forma 
civil, capaz de fechar teoricamente o caminho para a 
regressão em chave teocrática do direito comum. O fio 
condutor do esclarecimento aqui proposto inspira-se na 
utilidade de manter estreitamente coligados, em chave tanto 
antropológica quanto teológica, os princípios personalistas, 
comunitários e cristãos da liberdade religiosa de todos. 
O desenvolvimento não aspira (nem, de resto, poderia) à 
sistematicidade do “tratado”. Nesse sentido, por isso, não 
devemos esperar deste texto uma detalhada exposição 
teórica das categorias (políticas e eclesiológicas) que estão 
implicadas. Doutra parte, é do conhecimento de todos que 
muitas dessas categorias se encontram expostas a oscilações 
de significado: quer em razão do diferente contexto cultu-
ral de emprego, quer de acordo com as várias ideologias 
de referência. Não obstante esse limite objetivo, imposto 
pela própria matéria e por sua evolução, este instrumento 
de atualização poderá oferecer válida ajuda para melhor 
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nível de entendimento e de comunicação do testemunho 
cristão. Seja no âmbito da consciência eclesial acerca do 
justo respeito pelos valores humanistas da fé; seja dentro do 
atual conflito das interpretações sobre a doutrina do Estado, 
que requer uma melhor elaboração da nova relação entre 
comunidade civil e pertença religiosa, não só teológica, 
mas também antropológica e política.




