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PARA COMEÇO DE CONVERSA: 

• Chamamos de Ecumenismo a busca da unidade entre as Igrejas Cristãs. 

• Chamamos de Diálogo Inter-Religioso o processo de entendimento mútuo entre diferentes 

tradições religiosas. 

 

1. O QUE É 

• É o processo de entendimento mútuo entre diferentes tradições religiosas; 

• É uma comunicação e um compartilhar de vida, visão e reflexão por fiéis de religiões diferentes 

na busca de descobrir, juntos, o trabalho do Espírito entre eles; 

• É estar disposto a apresentar questões e ser questionado; 

• É um relacionamento entre fiéis que estão comprometidos com a sua própria fé e enraizados 

nela, mas abertos ao outro fiel e ao Espírito no contexto da origem e fins comuns; 

• É estar pronto a clarificar e a modificar pontos de vista pessoais, deixando-se guiar pelo amor 

autêntico à verdade; 

• É para todos: leigos, teólogos e monges; 

• É o diálogo mantido com todos os que admitem Deus e que guardam, em suas tradições, 

preciosos elementos religiosos e humanos. 

 

2. DISPOSIÇÕES 

• Compreensão mútua: dissipa preconceitos e promove conhecimento e apreciação comuns; 

• Enriquecimento mútuo: busca integrar nas pessoas os valores e as experiências características 

de outros fiéis; 

• Comprometimento comum: testemunho e promoção de valores humanos e espirituais como 

paz, respeito à vida humana, dignidade humana, igualdade, justiça, liberdade religiosa, através 

da oração, da ação conjunta, da experiência religiosa compartilhada… 

 

3. FORMAS 

• Diálogo da Vida: espírito de abertura e de boa vizinhança; partilha de vida: alegrias e tristezas; 

problemas e soluções; conquistas e preocupações; 

• Diálogo das obras: colaboração em vista do desenvolvimento integral e da libertação das 

pessoas. 



• Diálogo dos intercâmbios teológicos: trata-se do estudo de peritos para um aprofundamento 

da compreensão das suas respectivas heranças religiosas, em vista da apreciação dos valores 

espirituais uns dos outros. 

• Diálogo da experiência religiosa: partilha de riquezas espirituais das diferentes tradições 

religiosas, no que se refere à oração, à contemplação, à fé e aos caminhos de busca de Deus 

e do Absoluto. 

 

4. EXIGÊNCIAS 

• Equilíbrio: não ser ingênuos nem críticos demais, mas abertos e acolhedores. O diálogo requer 

vontade de se empenhar em conjunto, a serviço da verdade e prontidão em se deixar 

transformar pelo encontro; 

• Convicção religiosa: a sinceridade do diálogo inter-religioso exige que se entre nele com a 

integridade da própria fé, considerando as convicções e os valores dos outros abertamente. 

• Abertura à verdade: mantendo intata a sua identidade, se dispor a aprender e a receber dos 

outros e por intermédio deles os valores positivos das suas tradições. Abertura para vencer 

antigos preconceitos e rever ideias preconcebidas, purificando sua própria fé. 

 

Mediante o diálogo, os cristãos e membros de outros credos são convidados a aprofundar o 

seu empenho religioso e a responder, com crescente sinceridade, ao apelo pessoal de Deus e ao 

dom gratuito que Ele faz de si mesmo, dom que sempre passa através da mediação de Jesus Cristo 

e da obra do seu Espírito Santo, conforme proclama a fé cristã. 

O diálogo inter-religioso permitiu à Igreja compartilhar com outros os valores evangélicos. É 

por isso que, apesar das dificuldades, o empenho da Igreja no diálogo se mantém firme e 

irreversível. 

O diálogo não seria fecundo, se não incluísse também um verdadeiro respeito por toda pessoa 

para que possa aderir livremente à sua própria religião. 

A Igreja reconhece como parte essencial do anúncio da Palavra o encontro, o diálogo e a 

colaboração com todas as pessoas de boa vontade, particularmente com as pessoas pertencentes 

às diversas tradições religiosas da humanidade. 

 

5. O DIÁLOGO QUE QUEREMOS NÃO É… 

• Mistura de tudo numa mesma religião (sincretismo/indiferentismo religioso); 

• Disfarce, para uma religião dominar a outra; 

• Algo que afaste a pessoa de seu próprio credo; 

• Fazer todos concordarem em tudo; 

• Fingir que as diferenças não existem (Dizer que todas as religiões são iguais...); 

• Desvalorizar as normas, exigências e práticas de cada religião; 

• Deixar de lado o espírito crítico diante de qualquer grupo religioso. 

 

Extraído de: http://www.casadareconciliacao.com.br/ 

 



DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO: 

O DESAFIO DO NOSSO TEMPO  
 

Ramiro Loureiro da Cruz 

Missionário Comboniano 
 

O diálogo inter-religioso é o grande desafio que se apresenta hoje à Igreja, de um modo particular 

neste mundo da globalização que se está a afirmar perante os olhos estupefatos tanto dos que a 

aprovam como dos que dela discordam. Alguém já vai dizendo que não estamos simplesmente 

perante uma época de mudanças, mas sim de uma mudança de época. 

 

Confrontados com o choque de civilizações, que 

ameaça levantar-se no horizonte dos começos do século 

XXI, os olhares viram-se para as religiões que delas fazem 

parte como componentes substanciais. As religiões são, por 

isso, chamadas a contas. «Não haverá paz entre as nações 

sem a paz entre as religiões. Não haverá paz entre as 

religiões sem o diálogo entre as religiões. Não haverá 

diálogo entre as religiões se não se investigam os 

fundamentos das religiões» – assim nos apresenta o tema Hans Küng na primeira página do seu 

último livro O Islão – História, Presente, Futuro. 

O diálogo inter-religioso é um tema que se foi impondo gradualmente a partir dos debates 

verificados na aula conciliar, desde 1962 a 1965. O Papa Paulo VI começou a sua primeira 

encíclica Ecclesiam Suam de 1964 dizendo que «a Igreja faz-se palavra, mensagem, colóquio… A 

origem transcendente do diálogo está na mesma intenção de Deus. A Revelação, quer dizer, a 

relação sobrenatural instaurada com a humanidade, pode ser representada num diálogo com que 

o Verbo de Deus se expressa na Encarnação e, portanto no Evangelho» 

A esta justificação teológica do diálogo oferecida por Paulo VI, e na mesma direção, seguiram-

se os documentos conciliares Lumen Gentium, Ad Gentes, Gaudium et Spes e sobretudo Dignitatis 

Humanae e Nostra Aetate*. 

Podemos considerar que a porta de abertura para a reflexão sobre o diálogo inter-religioso, 

que viria a desenvolver-se posteriormente, está nestas palavras do concílio que diz, no número 22 

da Gaudium et Spes: «E o que fica dito vale não só para os cristãos, mas para todos os homens de 

boa vontade, em cujos corações a graça opera ocultamente… Com efeito, já que por todos morreu 

Cristo e a vocação última de todos os homens é realmente uma só, a saber, a divina, devemos 

manter que o Espírito Santo a todos dá a possibilidade de se associarem a este mistério pascal, por 

um modo só de Deus conhecido.» 

Os teólogos não têm tido tarefa fácil ao tentar oferecer pistas para uma compreensão desta 

afirmação conciliar e do papel das outras religiões em relação com a salvação operada por Cristo. 

Trata-se de uma salvação pessoal em cuja ação toma parte também a comunidade social e religiosa 

a que a pessoa está ligada. 

A declaração Dignitatis Humanae veio consagrar a liberdade religiosa e afirmar a dignidade da 

consciência que deve ser respeitada. A declaração Nostra Aetate, por seu lado, afirmou a estima e 



o reconhecimento que a Igreja Católica tem pelos valores presentes nas outras religiões, 

expressamente no Hinduísmo, Budismo, Islamismo, Judaísmo. Estas «refletem não raramente um 

raio da verdade que ilumina todos os homens». 

A declaração conciliar não ignora a herança histórica das contendas com o Islão: «Surgiram 

entre cristãos e muçulmanos não poucas discórdias e ódios, e este sagrado Concílio exorta todos a 

que, esquecendo o passado, sinceramente se exercitem na compreensão mútua e juntos defendam 

e promovam a justiça social, os bens morais e a paz e liberdade para todos os homens.» 

 

Conhecimento recíproco 
 

O diálogo inter-religioso não era só teoria a expor mas compromisso a assumir. Por isso, de 

imediato, se pensou em criar, em 1964, um organismo operativo: o Secretariado para os Não 

Cristãos, a que viria a suceder mais tarde o Pontifício Conselho para o Diálogo Inter-religioso. 

Presentemente, o cardeal Paul Poupard preside a este Conselho, juntamente com o Conselho para 

a Cultura. Há lógica na união dos dois conselhos, por via das relações entre ambos e entre religiões 

e culturas. Corremos o risco de confundir as coisas, quando não se sabe distinguir o que é problema 

cultural e problema religioso, e o que é do âmbito profano e do âmbito especificamente religioso. 

O Conselho Pontifício para o Diálogo Inter-religioso elaborou dois documentos que marcaram 

o caminho do diálogo: Diálogo e Missão, de 1984, e Diálogo e Anúncio, de 1991. Sobretudo este 

último tratou de aspectos muito específicos: 

No número 9 definiu o diálogo como «conjunto das relações inter-religiosas, positivas e 

construtivas, com pessoas e comunidades de outros credos para um conhecimento mútuo e um 

enriquecimento recíproco». 

Sublinhou, no número 14, que o diálogo requer «justa e correta avaliação teológica das outras 

tradições religiosas». 

Chamou a atenção, no número 17, para a «presença de valores positivos não só na vida 

religiosa de cada crente das outras tradições religiosas, mas também nas mesmas tradições 

religiosas a que eles pertencem... presença ativa de Deus pelo Verbo e a ação universal do Espírito». 

Elogiou, no número 27, as experiências genuínas das religiões, como a oração, dizendo que 

«toda a oração autêntica é suscitada pelo Espírito Santo, o qual está misteriosamente presente no 

coração de cada homem, quer seja cristão quer não». 

Valorizou, no número 29, a ascese e as práticas religiosas, afirmando que «é através da prática 

daquilo que é bom nas suas próprias tradições religiosas, e segundo os ditames da sua consciência, 

que os membros das outras religiões respondem afirmativamente ao convite de Deus e recebem a 

salvação em Jesus Cristo mesmo se não o reconhecem como o seu Salvador». 

Sugeriu também, nos número 32 e 36, a oportunidade de uma certa autocrítica, a fazer pelos 

cristãos, ao sublinhar que «os próprios cristãos devem aceitar ser postos em discussão... o modo 

como compreendem a própria salvação e a vivem pode ter necessidade de purificação»; e ao admitir 

que «a Igreja mesma «enquanto “instituição humana e terrena,” e não só os seus membros, tem 

sempre necessidade de renovação e reforma». 

E concluiu, no número 41, que «o diálogo sincero supõe aceitar reciprocamente a existência 

das diferenças, ou também das contradições e respeitar a livre decisão que as pessoas tomam em 

conformidade com a própria consciência». 



Formas de diálogo 
 

O mesmo documento passa, depois, a descrever as diversas formas de diálogo. Podemos 

descrevê-las e enumerá-las da seguinte forma. Antes de mais temos o «diálogo de vida». A vida 

moderna põe as várias religiões em contato constante. Por exemplo, hoje com o fenómeno das 

migrações, facilmente todos fazemos a experiência de ter de tratar, trabalhar e conviver com 

pessoas de outras culturas e confissões religiosas. 

Depois, temos o «diálogo de obras»: por esta expressão entendemos o diálogo que se 

estabelece quando pessoas de diferentes tradições religiosas se unem para realizar iniciativas 

sociais e humanitárias em colaboração. 

Seguidamente, falamos de «diálogo dos intercâmbios teológicos», a forma de diálogo que se 

revela muito preciosa para superar incompreensões e preconceitos. 

Por último, e nesta linha de pensamento e ação, falamos também de «diálogo das 

experiências religiosas», a forma de diálogo mais enriquecedora mas que exige também o 

acompanhamento mais cuidadoso. 

No número 48, o documento recorda o que o diálogo exige aos cristãos: «os cristãos não se 

devem esquecer que Deus também se manifestou de qualquer modo aos seguidores das outras 

tradições religiosas» e que «a plenitude da verdade recebida em Jesus Cristo não dá aos cristãos 

individualmente a graça de terem assimilado de modo pleno essa verdade... devem estar dispostos 

a aprender e a receber dos outros... os valores positivos das suas tradições... vencer os preconceitos 

inveterados, rever as ideias preconcebidas e aceitar que a sua fé seja purificada». 

 

Visão positiva 
 

Os documentos sobre o diálogo e a reflexão que se lhes seguiram apresentam o diálogo como 

um fator positivo, de aprofundamento da própria fé, e não como elemento negativo que a leva a 

enfraquecer. 

O Diálogo e Anúncio, no número 50, diz mesmo que «o diálogo, longe de lhes enfraquecer a 

fé, torná-la-á mais profunda... compreenderão mais claramente os elementos distintivos da 

mensagem cristã e a presença operante do mistério de Jesus Cristo para além dos confins visíveis 

da Igreja e do rebanho cristão». 

É caso para recordar o refrão: «Quem conhece uma religião só, não conhece nenhuma 

religião.» Nesse sentido são de louvar os esforços que se estão a fazer para preparar manuais de 

educação religiosa que ajudam os professores e catequistas a passar aos jovens alunos e educandos 

uma informação e formação mais ecuménica e aberta ao pluralismo religioso e intercultural. 

 

 

*Bibliografia recomendada: 

NOSTRA AETATE: Declaração do Concílio Vaticano II sobre a Igreja e as religiões não cristãs. 

Disponível em: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_po.htm 

 

 

  



GRANDES RELIGIÕES DO MUNDO 

 
Ao propor o diálogo inter-religioso, o Concílio Vaticano II identificou quatro grandes religiões: o 
Judaísmo, o Islã, o Hinduísmo e o Budismo. Nos anos que se seguiram, a reflexão e a prática do 
diálogo incluíram igualmente as religiões tradicionais na África e as religiões afro-índias na América. 
  

Judaísmo: O Deus da Eleição 
  

O Judaísmo é a mais antiga do grupo das três grandes religiões monoteístas mundiais, 
juntamente com o Cristianismo e o Islão. É também a mais pequena, com apenas 12 milhões de 
fiéis. O Holocausto, perpetrado contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, mudou a 
demografia do Judaísmo: se não tivesse ocorrido, existiriam agora entre 25 e 30 milhões de judeus, 
a maioria a viver na Europa. Hoje a maioria da população judaica vive em Israel e nos Estados Unidos 
da América. 

O Judaísmo não procura convertidos; as pessoas que se convertem devem submeter-se à 
observância da Lei de Moisés e, se são homens, submeter-se à circuncisão. 

A essência do Judaísmo é a pertença à comunidade judaica e a vida segundo as leis e tradições 
judaicas. Os elementos fundamentais da fé judaica são: há um só Deus, todo-poderoso, que criou o 
Universo e tudo o que este contém; Deus estabeleceu uma relação especial com o povo judaico, 
relação cimentada na aliança estabelecida por Deus com Moisés no monte Sinai há 3500 anos. O 
lugar de culto é a sinagoga. O líder religioso da comunidade judaica é o rabino. O dia sagrado é o 
sábado, durante o qual os judeus observantes não fazem qualquer atividade que possa ser 
identificada com trabalho. O livro sagrado é a Bíblia, a Torah, da qual ao menos uma cópia escrita 
em pergaminho dever ser conservada em cada sinagoga. 

  
Islã: A Submissão a Deus 
  

O Islã teve os seus inícios há 1400 anos na península da Arábia. Depressa se tornou uma 
religião mundial, atualmente com um bilhão e duzentos milhões de fiéis. A palavra «islã» significa 
submissão à vontade de Deus, pela qual uma pessoa atinge paz e segurança. A pessoa submete-se 
à vontade de Deus, Allah, vivendo segundo as prescrições que Deus revelou ao seu profeta Maomé. 
O Islã é mais que uma fé: é um sistema que fornece as leis e governa todos os aspectos da vida 
social, familiar, individual e coletiva, desde os rituais religiosos às prescrições que dizem respeito ao 
vestir e ao conviver em sociedade. 

A fé islâmica diz que existe um só Deus, chamado Allah, e que o seu profeta é Maomé. Todos 
os que seguem a fé islâmica são membros da mesma comunidade, a «ummah». O seu livro sagrado 
é o Alcorão, que consideram como palavra de Deus revelada e inalterável. O seu lugar de culto é a 
mesquita, da palavra árabe «lugar de prostração». 

Os pilares do Islã como religião são cinco: a profissão de fé (shahada); a oração (salat) feita 
ritualmente cinco vezes por dia, do nascer ao pôr do sol, em direção a Meca; o jejum (sawm), 
especialmente durante o mês do Ramadão, o nono do calendário; a oferta aos pobres (zakat); a 
peregrinação a Meca (Hajj), o mais sagrado dos lugares islâmicos e onde os fiéis devem peregrinar 
ao menos uma vez na vida. 
 
Hinduísmo: Deus em tudo 
  

Hinduísmo é o nome dado a uma família de religiões e culturas que floresceu na Índia e que 
hoje conta com 700 milhões de seguidores. O Hinduísmo não tem fundador, nem credo, nem uma 
fonte de autoridade religiosa. Inclui uma vasta gama de crenças e práticas religiosas. Comum aos 
hinduístas é a crença num Deus, divindade suprema, que está presente em tudo. 



Os hinduístas assumem que a alma passa através de um ciclo de reencarnações e acreditam 
no carma, uma força que determina a qualidade de cada vida e que depende da bondade com que 
a pessoa viveu na vida anterior. O culto hinduísta é feito em casa, onde habitualmente lhe é 
destinado um local próprio. 

Os templos hindus são o centro social da religião, mas não existe uma forte tradição de culto 
coletivo, comunitário. Tradicionalmente o Hinduísmo não procurava convertidos, mas alguns grupos 
modernos procuram-nos. 

O Hinduísmo não é religião à maneira das religiões ocidentais: não tem um credo definido de 
verdades, não tem fundador ou mediador religioso, nem tem um livro sagrado que é tido como 
única fonte de inspiração para viver bem. Como religião, o Hinduísmo é mais uma atitude diante do 
Universo e uma forma de viver nele. Está ligado à vida, ao contexto político, social e cultural onde 
nasceu e se desenvolveu graças aos ensinamentos e à sabedoria dos seus seguidores. 

  
Budismo: A Iluminação 
 

O Budismo constitui hoje uma vasta e complexa tradição religiosa, que conta com 2500 anos 
de história e se desenvolveu no Oriente: Índia, Sri Lanka, Tailândia, Indochina, China. Em alguns 
destes países constitui a religião da maioria e noutros é religião de Estado. Desenvolveu-se como 
religião racional, sem dogmas, oferecendo aos seus seguidores uma guia espiritual e um caminho 
para a transformação pessoal, características que a tornam atrativa também no Ocidente. 

«Buda» significa «aquele que despertou, que obteve a iluminação». Assume-se que a maioria 
das pessoas vive adormecida e nunca se desperta para a vida como ela realmente é. Por isso, sofre. 
Buda é alguém que desperta para o sentido do mundo como ele realmente é e por isso se liberta do 
sofrimento. 

O Budismo não tem um credo de verdades, uma autoridade religiosa única ou um único livro 
sagrado. A experiência religiosa budista está centrada na pessoa que procura a iluminação. As 
crenças e os valores centrais estão contidos nas «quatro nobres verdades e nos oito caminhos» que 
permitem atingir o nirvana, o estado final da iluminação, no qual toda a ação e interação cessam. 
 
Animismo: Tudo no Cosmo tem Alma 
  

O Animismo não é propriamente uma religião e sim um conjunto de crenças baseadas no culto 
dos espíritos. Podemos encontrar tradições animistas entre as tribos primitivas ou povos que ainda 
se mantém isoladas da civilização e conservam suas próprias tradições, por exemplo, entre as tribos 
aborígenes de países da África, da Ásia e da Oceania, bem como entre os indígenas do continente 
americano. 

Os animistas acreditam que existem espíritos (animus = alma) que vivem por toda parte, dão 
vida e protegem todas as coisas. Assim, segundo a mentalidade animista, há espíritos nas rochas, 
nas árvores, nas sementes, na água, e nas pessoas vivas ou mortas. Eles acreditam que esses 
espíritos podem atrair tanto coisas ruins, como boas, podem combater doenças e secas, mas 
também castigar com enfermidades e tragédias. 

O animismo não possui livros sagrados, as suas crenças são transmitidas de geração em 
geração de forma oral, através de contos, ensinamentos e práticas ritualísticas tradicionais. 
  



NO CÉU SÓ HAVERÁ CATÓLICOS? 

 

Em uma homilia recente, o Papa Francisco disse: 

“Não é possível encontrar Jesus fora da Igreja. O grande Papa Paulo VI dizia: É uma 
dicotomia absurda querer viver com Jesus sem a Igreja, seguir Jesus fora da Igreja, amar 
Jesus sem a Igreja.” 

E Francisco deixou bem claro que estava falando da Igreja “hierárquica e católica”. Bem, se 
não é possível encontrar Jesus fora da Igreja Católica, não é possível salvar-se fora dela. Afinal, 
ninguém chega ao Pai senão por meio Dele. 

Certo… E como ficam os evangélicos – existem muitos que dão um testemunho belo e sincero 
de fé – e as pessoas de outras religiões que nunca tiveram a oportunidade de receber uma boa 
catequese? 

Em primeiro lugar, é preciso que tenhamos claro uma coisa: Deus não é um legislador frio e 
inflexível. Ele sabe que há pessoas que não têm culpa de não crerem em Seu Filho e na Sua Igreja (ou 
que têm sua culpabilidade atenuada). E isso pode ocorrer por diversas razões: 
 

• Porque ainda não ouviram as palavras do Evangelho; 
• Porque tiveram uma experiência negativa com os católicos ou porque receberam uma 

catequese ruim, e assim formaram uma má impressão; 
• Porque estão submetidos a fortes condicionamentos culturais. 

 
“Ignorância invencível” 

É assim que a Igreja nomeia essas condições extremamente desfavoráveis para o 
conhecimento e o acolhimento da verdadeira fé. É como um forte bloqueio, que impede a pessoa 
de dizer sim a Cristo e à Sua Igreja. Por isso, Deus não vê como culpados aqueles que ignoram a 
verdadeira religião, quando sua ignorância é invencível. 

Então, sobre a salvação dos não-católicos, duas coisas devem ficar claras: 
 

1. Fora da Igreja não há salvação. Isso é dogma, ou seja, é uma verdade de fé que deve ser 
aceita por todo católico; 
2. Aqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e a Sua Igreja, mas buscam a Deus 
sinceramente e tentam cumprir a sua vontade, não estão fora da Igreja. Eles fazem parte da 
alma da Igreja e, assim, podem conseguir a salvação. 

 

Como serão julgados os não-católicos? 
São Paulo, em uma de suas cartas, fala que a noção básica do que é bom e do que é mau 

está inscrita nos corações das pessoas, inclusive daquelas que jamais ouviram falar de Jesus. Isso se 
chama “lei natural”. 

“Os pagãos não têm a Lei. Mas, embora não a tenham, se fazem espontaneamente o 
que a Lei manda, eles próprios são Lei para si mesmos. Assim mostram que os preceitos 
da Lei estão escritos nos seus corações; a sua consciência também testemunha isso, 
assim como os julgamentos interiores, que ora os condenam, ora os aprovam.” 
(Romanos 2, 14-15) 

Diante de Deus, então, os não-católicos serão julgados conforme a sua fidelidade àquilo que 
aprenderam que é certo ou errado. Certamente, seus conhecimentos sobre o bem e o mal são muito 
limitados, pois não puderam conhecer a plenitude da verdade na Igreja Católica. E Deus levará essa 
desvantagem em conta. 



É justo que os menos favorecidos sejam menos cobrados. Afinal, Deus julga não somente as 
ações, mas as intenções e a condição que cada um tem para compreender se o que faz é bom ou 
mau. Na parábola do mau administrador, Cristo diz: 

“Todavia aquele empregado que, mesmo conhecendo a vontade do seu senhor, não ficou 
preparado, nem agiu conforme a vontade dele, será chicoteado muitas vezes. Mas o 
empregado que não sabia e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas 
vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido…” (Lucas 12, 47-48) 

Isso quer dizer que nós católicos seremos julgados com muito mais rigor do que aqueles que 
ignoram a palavra de Deus, ou aqueles que a conhecem de modo parcial. Somos privilegiados: 
tivemos a oportunidade de receber muito mais amor, muito mais graças, muito mais consolações e 
muito mais sabedoria do que os demais. 
 
UM EXEMPLO: 
Em muitas tribos indígenas brasileiras, são enterrados vivos bebês e crianças com deficiência, filhos 
de mães solteiras e gêmeos. Notem que tal crueldade é feita com base nas crenças arraigadas da 
tribo, que julgam estar realizando algo bom para o grupo. 
Agora, imaginem um casal católico, que recebeu a catequese de modo adequado, que frequenta as 
missas… A esposa, grávida, descobre que o bebê tem Síndrome de Down ou anencefalia e, então, o 
casal resolve fazer um aborto. 
Será que no dia do Juízo a mão de Deus recairá sobre esses índios não-catequizados com o mesmo 
peso que sobre o casal católico? 
 

Lembremos que o princípio da ignorância invencível não se aplica a todos os casos de 
descrença na fé da Igreja. Por isso, não terão salvação aqueles que, voluntariamente, fazem-se cegos 
e surdos para o Evangelho: 

“Quem não crer, será condenado” (Marcos 16,16) 
Rezemos pela conversão dos pecadores. Rezemos também para que sejamos capazes de dar 

testemunho de Cristo com nossas palavras e ações, já que muitos não creem por nossa culpa, 
quando escandalizamos os demais com a nossa falta de amor e incoerência. 

Que todos sejamos um! 
 

Extraído de: http://ocatequista.com.br/ 
 
 
 


