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Notas de esclarecimento 
(1) Teólogo Martin Hengel foi convocado para almoçar com o papa e persuadido a se manifestar sobre o evangelho de João, 

uma especialidade de Hengel.  Bento XVI solicitou ao teólogo que se manifestasse sob a historicidade do evangelho 
joanino. Porém, o convidado reafirmou que João é obra literária e expressão poética, nada além disso. Para decepção dos 
pendores fundamentalistas desse papa Bento XVI. 

(2) Em Weber, cooperação orgânica seria entre indivíduos a partir do contrato social; a mecânica é o instinto natural coletivo 
de caçar e funcionar em conjunto, em grupo, como um mecanismo humano. 

(3) Padroado. Tratado entre a igreja e o reino, em que a coroa portuguesa era responsável pela administração católica em 
seus domínios imperiais.  

(4) Ethos. No sentido de Espinoza, no tratado da ética, o caráter de uma entidade que faz ela ser o que é e ocupar um lugar 
ontológico na natureza. Segundo Nietzsche esse lugar é disputado e perseguido por outras entidades que lutam para 
existirem. 

(5)  Aproveitamos para nos lembrar da obra de Jack Miles “Deus: uma biografia” Nesse livro o autor apresenta o Deus 
judaico como diversidade e diferença, sem engessamento monoteísta. O autor é um ex-padre jesuíta e jornalista do News 
York Times. 

 
 

1                                                                                                                              
Liberdade Religiosa: 

Promover, prioritariamente, Tolerância, em face do Respeito. 
D i v e r s i d a d e  p r i v i l e g i a d a ,  d i a n t e  d a  u n i d a d e  

 

“O que é profundo está na pele” 
Filosofo e poeta, 1945,  

Paul Valery. 
 

O etimólogo é o homem que sabe ler e compreender, como diz Nietzsche. Buscando apoio nas 

lições desse filósofo, fazemos uma distinção metodológica, entre o alcance, extensão e compreensão, dos 

termos “Respeito” e “Tolerância”. 

Jurgen Habermas, já na fase da sua terceira idade, destaca que a tolerância religiosa, na tradição do 

pensamento filosófico, veio a ser um dos princípios mais fundamentais para a construção da democracia 

moderna. 

Tolerância, na etimologia do latim, quer dizer suportar, ajudar alguém carregar um fardo, oferecer 

seus ombros para que um oprimido apresente sua consciência, expresse sua liberdade de opinião e crença. 

Respeito vem dos protocolos feudais de deferência de um servo em relação ao seu senhor, de 

modo tal, que o servo não ofereça as costas para seu soberano, no espaço e distância convencional que 

separam servo e senhor. Respeito salienta a distinção entre Superior e Inferior. 

A partir dessa diferença de conceitos, nossa presidência quer prover, preferencialmente, a 

tolerância como critério pedagógico. 

Desde o momento que recebemos do Dr. Raimundo Candido Junior, presidente da OAB MG, 2019-

2021, o ministério de conduzir a comissão estadual de direito e liberdade religiosa, temos dedicado 

esforços para conferir a essa comissão efetivo alcance estadual, convocando e mobilizando diversos 

segmentos sociais e religiosos interessados em expressar e implementar a liberdade religiosa, com especial 

relevo a dimensão jurídica desta temática. 
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2 Nosso programa de gestão dessa comissão estadual de direito e liberdade religiosa deseja se 

sustentar e exercer suas bases, sob a inspiração do filosofo Jurgen Habermas (nascido em 1929, em 

atividade em 2020). Com origem na escola de Frankfurt, militância na filosofia social, com destaque na 

teoria crítica, nos últimos vinte anos, seu pensamento dá muita ênfase a economia, no papel da religião nas 

decisões políticas e institucionais, assim como desenvolve extensa reflexão no campo da filosofia jurídica. 

Habermas que é um agnóstico, escreveu obra sobre religião em parceria com o papa Bento XVI, 

demonstrando seu exercício de postura pragmática perante a diversidade; e sabemos que este papa é um 

religioso de viés doutrinário fundamentalista (1), situando-se no âmbito do conservadorismo católico. 

Desde Max Weber, fala-se em solidariedade e cooperação mecânica e orgânica (2). Habermas 

introduz a noção de cooperação comunicativa. Com a devida licença, fazemos uma assimilação das ideias 

deste filósofo, numa contextualidade aberta e sem estar adstrito a uma exegese técnica do autor. 

Pretendemos destacar o caráter de filósofo jurídico contemporâneo de Jurgen. Dar ênfase ao 

sentido publico e político da abrangência jurídica dessa matéria, a respeito da liberdade religiosa. 

Cumpre salientar, como exemplo de leitura política, que em 1819, no Brasil, foi consumado um 

primeiro ato jurídico que permitiu a construção de um edifício, no Rio de Janeiro, para abrigar cultos 

protestantes, fruto de interesses comerciais entre o império português e a Inglaterra, que por razão 

econômica exigiu conferir liberdade religiosa aos ingleses, haja vista que no Brasil prevalecia o tribunal da 

inquisição e para a autoridade católica em regime de padroado(3) com a realeza portuguesa, os 

protestantes eram considerados hereges e sujeitos a mão de ferro dos juízes inquisidores. Houve forte 

contestação dos bispos católicos. Não obstante, prevaleceram os interesses comerciais e políticos da 

aliança de Portugal com a poderosa Inglaterra protestante. 

O filósofo alemão, em suas doutrinas sociais e jurídicas destaca a relevância de uma Teoria Crítica. 

Esse caráter crítico que provém da escola de Frankfurt, quer dizer, a expressão da Liberdade 

Religiosa no seio do conflito político do presente, como exemplificamos acima. 
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3 Como indica a celebre frase de Paul Valery, no início deste artigo, não se quer presumir ou 

distinguir um sentido essencial ou acidental de político. Ordinário e o contingente se misturam na 

superfície, interesse privado e o bem comum muitas vezes se confundem e corremos o risco de ao arrancar 

o joio, queimar o trigo, nas palavras apocalíptica da literatura evangélica. (em analogia apocalíptica, com Mateus 13:29-30) 

Ainda, Habermas, insiste que nessa integração e cooperação comunicativa, não pode existir 

nenhuma autoridade absoluta e soberana; nem mesmo a metodologia científica pode ser evocada como 

instância suprema da verdade. 

Verifica-se na sociedade contemporânea que as ciências se tornam forma política e ideológica que 

faz da razão instrumental (lógica da produção e pesquisa cientifica) um meio de exercer soberania intelectual, e 

ocupar com paramentos laicos, um lugar superior da autoridade dogmática das forças religiosas. 

É no conceito de ação comunicativa, como método e gestão administrativa, que o filósofo tenta 

criar uma pedagogia, uma dimensão de concórdia intelectual, para se extrair uma norma verdadeira, 

valorizando a razão comunicativa ( integração, sem assimilação das forças da diversidade), em detrimento dessa 

razão instrumental, voltada para eficácia e eficiência da produção econômica e cientifica. 

ꟷPor princípio deve-se rejeitar toda presunção de UNIDADE! 

É nossa intenção alcançar, aplicando pragmaticamente a noção de razão e ação comunicativa, na 

comissão de liberdade religiosa, uma integração e somatória da diversidade; cada EXPRESSÃO DIVERSA 

preservando sua direção e sentido, sem aniquilar seus “ethos” (4) heterogêneo. 

Convidamos todos os participantes para ouvirem este manifesto. Visamos na extensa doutrina de 

Habermas, juntamente com sua pragmática, encontrar uma fonte para dirimir dúvidas e causar 

esclarecimentos de tal modo que seja pavimentado um caminho para condução da nossa agenda de 

trabalho, de nossas programações. 

Para finalizar, nesta comissão estadual de direito e liberdade religiosa, OAB MG, pretendemos 

perguntar,  
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4 ꟷ O que buscamos promover na mobilização da OAB MG, diante do preconceito e racismo em face do 

exercício da liberdade religiosa? 

A resposta é substancial para nosso trabalho na presidência da comissão. Diante do mundo 

ocidental, a chamada civilização cristã, as diferentes formas de imperialismos, cristandades católicas e 

dominações protestantes o monoteísmo religioso foi usado como instrumento real e prático para subjugar 

povos indígenas, populações asiática, civilizações africanas, para excluir e eliminar os diferentes, o 

estranho, obrigando-os a professar a unidade em torno de um exclusivo e absoluto “deus”(5). 

Pensadores como Gilles Deleuze, Jacques Derrida e outros, desde 1970 declaram essa sutil 

modalidade de destruição da diversidade, política monoteísta, cuja inspiração originaria é o platonismo 

como instrumento de disciplina da vida e dos corpos das elites cultas e eruditas (apontado por Michel Foucault na 

sua obra história da sexualidade). Selecionar e peneirar o autêntico, legitimo, o verdadeiro, e destruir o 

simulacro, o errado, o diferente falso. Pedagogia que escolhe e elege o saudável, execrando o inferior, 

inautêntico e o doentio. 

Repetimos, pedagogicamente buscamos a afirmação pragmática da tolerância religiosa. 

Declaramos com Habermas, que esse procedimento de tolerar é uma iniciativa das mais 

importantes para a liberdade de expressão, para a democracia contemporânea; e um princípio basilar, ao 

se fazer essa tolerância ser incorporada ao desenvolvimento doutrinário da filosofia jurídica. 

 
 
 

Padre Amauri Paixão. 
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5 Post Scriptum: 

 

a) Martin Hengel. Teólogo luterano paramentalista, pensa a teologia a partir da SUPERFICIE. Com ênfase na 

teoria crítica literária, foco na RETÓRICA. A imprensa italiana noticiou em 29/31 de agosto de 2008, convite 

do papa Bento XVI para estudo conjunto da teologia do novo testamento. 

b) Karen Armstrong. O fundamentalismo no cristianismo. Crítica do fundamentalismo cristão como ideologia 

perversa. Oposição à teologia liberal, militância política fundamentalista nos EUA, desde 1970.  

c) Bento XVI é um dos maiores intelectuais da história da igreja católica. Apesar de forte oposição à Teologia da 

Libertação, foi um defensor ferrenho do direito a liberdade religiosa de Leonardo Boff. O próprio BOFF 

reconheceu recentemente o empenho desse papa pela liberdade religiosa. 

d) TEOLOGIA FUNDAMENTALISTA: trabalha intelectualmente a partir da metafisica, sentido único e identidades 

fixas. Recorre em primeiro plano à Dogmática e teologia fundamental.  

e) TEOLOGIA RELATIVISTA/PARAMENTALISTA: pensa a partir da SUPERFICIE. Muita ênfase na RETORICA. Vem da 

tradição grega dos sofistas. Platão odiava estes sofistas, falsos filósofos. Fora do domínio doutrinário do Jesus 

Histórico. Fora da doutrina dogmática. Trabalha com a crítica literária e teoria narrativa. Literatura e retórica 

complementam o método exegético histórico-crítico. 

f) Textos Escolhidos/ Walter Benjamin, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Jurgen Habermas. São Paulo, Abril 

Cultural, 1980. Coleção Os Pensadores. 

g) Platão e o Simulacro. Deleuze, Gilles. Lógica do sentido. São Paulo, Perspectiva. 2000. Pp. 259-271. 


