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1. 

- Hoje, que o gênero humano se torna cada vez 

mais unido, e aumentam as relações entre os vários povos, a Igreja 

considera mais atentamente qual sua relação com as Igrejas não 

cristãs...; 

- Os homens constituem uma só comunidade; têm 

a mesma origem, um mesmo fim; 

- Os homens esperam das religiões respostas para 

os enigmas da condição humana 



• 2. Nos diversos povos... Força oculta... Sentido religioso; 

conhecimento da divindade ... 

• Religiões ligadas ao progresso da cultura possuem conhecimento e 

linguagem mais elaborada; 

• No hinduísmo... Ascetismo.... Meditação e refúgio amoroso e 

confiante em Deus; 

• No budismo... Estado de libertação perfeita; 

• A Igreja Católica nada rejeita o que existe de verdadeiro e santo 

(nelas), mas anuncia Cristo “Caminho, verdade e vida”(Jo 14,6) 



• 3. A Igreja olha também com estima para os 

mulçumanos. Adoram eles o Deus único, vivo e 

subsistente, misericordioso e onipotente, 

criador do céu e da terra, que falou aos 

homens e a cujos decretos, mesmo ocultos, 

procuram submeter-se de todo coração como 

a Deus se submeteu Abraão, que a fé 

islâmica de bom grado evoca 



• 4. A Igreja de Cristo reconhece que os 

primórdios da fé e eleição já se encontram, 

segundo o mistério divino da salvação, nos 

patriarcas, em Moisés e nos profetas. 

Professa que todos os cristãos, filhos de 

Abraão segundo a fé, estão incluídos na 

vocação deste patriarca e que a salvação 

da Igreja foi misticamente prefigurada no 

êxodo do povo escolhido da escravidão 



• 5. De tal maneira estão ligadas a relação do homem a Deus Pai e a 

sua relação aos outros homens seus irmãos, que a Escritura afirma: 

“Quem não ama, não conhece a Deus” (1Jo 4,8); 

• Carece, portanto, de fundamento toda a teoria ou modo de 

proceder que introduza entre homem e homem ou entre povo e 

povo qualquer discriminação quanto à dignidade humana e aos 

direitos que dela derivam. 





• Primeiro Concílio que fala positivamente das outras 

religiões, reconhecendo seus valores essenciais à luz da 

doutrina patrística sobre a “preparação evangélica” e 

as “sementes do verbo”; 

• A Declaração reconhece uma função antropológica das 

religiões; 

• A maioria das religiões afirma também a relação entre 

o ser humano e a divindade; 

• Pluralismo na compreensão do ser humano e pluralismo 

religioso; 

• Seu patrimônio espiritual é um patrimônio ao diálogo 



• Cristo é o único mediador entre o céu e a terra; 

• Porém, em Rm 2, 13 ss, Paulo afirma que os “pagãos”, os quais 

“por natureza” “agem segundo a lei”, que a eles é desconhecida e 

são, portanto, “justos diante de Deus”; 

• O Concílio não afirma que as religiões são caminho de salvação, e 

dá fundamentos para isso ao reconhecer a ação do Verbo e de seu 

Espírito se dá também nos elementos das tradições religiosas; 

• GS 22 – “ buscam a Deus de coração sincero” e os homens de “boa 

vontade”; 



• Fatores antropológicos: a busca do desejo da paz, da 

felicidade, da harmonia, da realização plena nas 

relações consigo e com os outros; 

• Fatores teológicos: existem “verdade” e “santidade”, nas 

diferentes religiões; 

• Fatores sociológicos: as religiões são um fato concreto. 

Estão aí, presentes no cotidiano da vida social, por isso, a 

necessidade de fomentar a unidade e a caridade entre 

homens e povos. 



• “esforço de nos aproximarmos do mundo, em 

que a divina Providência nos destinou a viver” 

• “A Igreja faz-se palavra, faz-se mensagem, 

faz-se colóquio” (Ecclesiam Suam, 38); 

• O diálogo é a melhor postura da Igreja 

inserida no mundo; 

• O diálogo é elemento constitutivo do ser da 

Igreja;  



• O diálogo possui dois principais pontos de partida: perguntas 

fundamentais da vida humana e a experiência do mistério divino o 

Espírito;  

• No diálogo inter-religioso, não se busca a unidade doutrinal ou 

institucional, mas a cooperação entre as tradições; 

• Exigências: querer dialogar, atitude de simpatia; identidade e 

alteridade e princípio de convivência;  



• Contexto de pluralismo religioso e somos pessoas constituídas em 

relação; 

• Religião é um sistema relacional; 

• “O diálogo inter-religioso é uma comunicação e um compartilhar de 

vida, experiência, visão e reflexão por fieis de religiões diferentes, 

buscando descobrir juntos o trabalho do espírito neles: 

• Por fim, a interdependência da pessoas, em favor da paz e da 

justiça no mundo. 


