


• O que é a "diversidade" religiosa

• A "diversidade religiosa" modela cada vez mais as relações e as

dinâmicas do Ocidente.

• Um mundo plural por "diversidade religiosa" levanta questões

teóricas sobre a natureza da fé.

• Diversidade Religiosa e Direitos Humanos.
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http://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/6973-peter-berger-e-o-pluralismo-religioso


➢ O Princípio da Laicidade na Constituição Federal de 1988

➢ Estado Laico, o que é?

Por ser laico, o Estado brasileiro assegura a liberdade de culto e o 
respeito a toda fé:
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➢ De uma maneira geral, o Estado laico é um estado neutro e leigo. Busca-

se através dele que uma sociedade de modo geral, mesmo com diversidade

de crenças e ideologias, consiga se desenvolver pacificamente, tratando o

próximo com o devido respeito, obedecendo a um governo sem posição

religiosa definida..

Por ser laico, o Estado brasileiro assegura a liberdade de culto e o
respeito a toda fé:
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O Brasil é considerado um Estado Laico em virtude de dispositivos
constitucionais que amparam a liberdade de religião. Assim, cita-se o artigo
5º, VI, da Constituição Federal que dispõe:

Art. 5º […]
VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 
culto e suas liturgias.

Em sequência, cita-se o artigo 19, I

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvenciona-los, embaraçar-lhes o
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência
ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.
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Diz artigo 5º, inciso VI, da Constituição: “É inviolável

a liberdade de consciência de crença, sendo

assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e

garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de

culto e a suas liturgias."

6



Estado Laico, o que é?

CONCEITO

Um Estado é considerado laico quando promove oficialmente a separação entre Estado
e religião. A partir da ideia de laicidade, o Estado não permitiria a interferência de
correntes religiosas em assuntos estatais, nem privilegiaria uma ou algumas religiões
sobre as demais. O Estado laico trata todos os seus cidadãos igualmente,
independentemente de sua escolha religiosa, e não deve dar preferência a indivíduos
de certa religião.

O Estado também deve garantir e proteger a liberdade religiosa de cada cidadão,
evitando que grupos religiosos exerçam interferência em questões políticas. Por outro
lado, isso não significa dizer que o Estado é ateu, ou agnóstico. A descrença religiosa é
tratada da mesma forma que os diversos tipos de crença.
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A diversidade religiosa no Brasil

Serviço/Categoria: Banco de Imagens / Cidades
Crédito: Alexandre Rezende (F)/Folhapress
Dimensão: 30cm x 20cm

Celebração Religiosa do Centro Espírita Pai Luiz de
Oxossi, em Santa Luzia (MG), na região
metropolitana de BH, após Termo de Ajustamento de
Conduta apresentado pelo MP.

O Centro entrou com ação no Conselho Nacional do
Ministério Público questionando uma imposição do
MP ao seu funcionamento. A ação foi motivada por
reclamações dos vizinhos por causa do barulho. A
cidade, que teve um quilombo reconhecido há pouco
tempo, concentra a comunidade religiosa afro-
brasileira e tem sofrido intimidações.
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Batismo coletivo de membros da Assembleia de Deus
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Culto na igreja evangélica bola de neve em perdizes - SP
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Festa de Iemanjá 
Uma das mais populares e valorizadas: 2 fevereiro
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