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Proêmio 
O problema da liberdade religiosa na atualidade: 

- “os homens de hoje tornam-se cada vez mais 

conscientes da dignidade da pessoa humana 

(Pacem in terris), e cada vez em maior número, 

reivindicam a capacidade de agir segundo a 

própria convicção e com liberdade responsável, 

não forçados por coação mas levados pela 

consciência do dever./ Requerem também que o 

poder público seja delimitado juridicamente”(n. 1) 



Cap. I  

Doutrina geral a cerca da 

liberdade religiosa 



Sujeito, objeto e fundamento da 

liberdade religiosa  

A pessoa humana tem direito a liberdade 

religiosa... “sem coação”.  Que se torne um direito 

civil...; 

Pela própria natureza e também moralmente, o ser 

humano tem o dever de procurar a verdade, 

inclusive a respeito da religião e tem a obrigação 

de aderir a verdade conhecida... 

O direito a liberdade religiosa não se funda na 

disposição subjetiva da pessoa, mas em sua 

natureza 



A liberdade religiosa da pessoa e a 

vinculação do homem a Deus 

A liberdade religiosa se torna mais clara quando 

se considera que a suprema norma da vida 

humana é a própria lei divina; 

A verdade deve ser buscada pelo modo como 

convém à dignidade da pessoa humana e sua 

natureza social; 

É injustiça contra a pessoa humana negar ao 

homem o livre exercício da religião 



A liberdade religiosa das 

comunidades religiosas 

A liberdade ou a imunidade de coação... 

Reconhecida individualmente, também deve ser 

reconhecida quando atuam em conjunto, pela 

natureza social tanto do homem como da religião; 

Desde que não violem as justas exigências da 

ordem pública; 

Tem o direito das ações administrativas... E de 

ensino 



A liberdade religiosa da família 
A cada família, pelo fato de ser uma sociedade de 

direito próprio e primordial, compete o direito de 

organizar livremente a própria vida religiosa, sob a 

orientação dos pais; 

As livres escolhas não lhes deve imputar injustos 

encargos; 

Nem frequentar aulas que não correspondem às 

suas convicções religiosas 



Promoção da liberdade religiosa 

Consiste sobretudo na salvaguarda dos direitos e 

deveres da pessoa humana em vista do bem 

comum; 

Pertence essencialmente a qualquer autoridade 

civil tutelar e promover os direitos humanos 

invioláveis; 

Não cabe privilégios jurídicos a nenhum grupo 

religioso e ninguém pode ser impedido de sair ou 

entrar em nenhum grupo religioso; 



Os limites da liberdade religiosa 

Cada homem e cada grupo social estão 

moralmente obrigados, no exercício dos próprios 

direitos, a ter em conta os direitos alheios e os 

seus próprios deveres para com os outros e o bem 

comum; 

O poder civil deve assegurar a proteção contra os 

abusos, que sobre o pretexto da liberdade 

religiosa, alguns grupos venham a cometer; 



A educação para o exercício da 

liberdade religiosa 
  a liberdade religiosa deve, portanto, também servir e 

orientar-se para que os homens procedam 

responsavelmente no desempenho de seus deveres na vida 

social (senso de responsabilidade, aspiração a tudo o que é 

verdadeiro e justo, sempre pronto a colaborar com os 

demais; 



Cap. II  

A liberdade religiosa à luz 

da revelação 



A liberdade religiosa tem suas 

raízes na revelação 

 ...por isso, os cristãos devem, tanto mais 
fielmente respeitá-la; 

Isso é possível notar no respeito de Cristo 
pela liberdade do homem no cumprimento 
do dever crer na palavra de Deus, e 
ensinar-nos qual o espírito  que os 
discípulos de um tal mestre devem admitir 
e seguir em tudo; 
 



A liberdade religiosa está de 

acordo com a doutrina teológica 

sobre a fé 

O homem deve responder voluntariamente 

a Deus pela fé, e por isso, ninguém deve 

ser forçado a abraçar a fé contra vontade; 

A liberdade religiosa favorece ao homem 

sem impedimento a ser convidado à fé 

cristã, abraçá-la livremente e confessá-la 

por obras em toda sua vida; 



A liberdade religiosa está de acordo 

com o comportamento de Cristo e dos 

Apóstolos 

Deus chama realmente os homens a servi-

lo em espírito e verdade; eles ficam, por 

esse fato, moralmente obrigados, mas não 

coagidos; 

 



A doutrina da Igreja fiel à Cristo 

A Igreja manteve sempre a doutrina de que 

ninguém deve ser coagido a acreditar 



A liberdade da Igreja 

Liberdade fundada naquilo que é seu 

encargo: salvar os homens, dotada pelo 

próprio Cristo; 



Obrigação da Igreja e dos cristãos 

de difundir a mensagem de Cristo 

Para obedecer ao mandato divino “ensinai 

todas as gentes”(Mt 28, 19), deve a Igreja 

Católica trabalhar com muita diligência 

“para que a Palavra de Deus se propague 

rapidamente e seja glorificada” (2Ts 3,1); 



Exortação e votos do Concílio 

“É, pois, manifesto que os homens de hoje 

desejam professar livremente a religião, 

em particular e em público; mais ainda, a 

liberdade religiosa é declarada direito civil 

na maioria das Constituições, e 

solenemente reconhecida em documentos 

internacionais” (n.15) 


