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Resumo  

A religião tem sido, e tenderá a continuar a ser, um fator 

determinante na contribuição do conflito violento. Esta tendência 

reflete-se na necessidade de incluir os actores/agentes religiosos 

nos esforços diplomático de resolução e prevenção do conflito 

(What works? Evaluating interfaith dialogue programs, 2004). 

O diálogo inter-religioso procura, sobretudo, reunir as pessoas 

de diferentes religiões ou tradições espirituais, num ambiente de 

conversação (What works? Evaluating interfaith dialogue programs, 

2004). Este ambiente de conversação difere de um debate na 

medida em que este último tem uma natureza naseada no 

confronte entre oponentes. No diálogo inter-religioso procura-se 

despertar interesse, estima e compreensão mútuas, e não o 

confronto ou a batalha entre ideias. O diálogo inter-religioso está, 

assim, dependente de um esquema de aprendizagem do “outro”.  

Cilliers (2002) alerta para uma despersonalização da 

experiência religiosa, que será responsável pela abordagem 

desprovida de empatia ou ligação pessoal a outras tradições 

religiosas. Esta ligação pode ser trabalhada com o diálogo inter-

religioso. O mesmo autor defende que o desenvolvimento do 

diálogo inter-religioso não ameaça, em forma alguma, a devoção e 

fé na tradição religiosa própria, afirmando que um profundo 

entendimento das próprias crenças e compromissos religiosos é 

indispensável para um real entendimento e respeito pelos valores e 

crenças dos outros. 



Um princípio implícito a todo o discurso de diálogo inter-

religioso é o da acção para além da intenção. E ilustrando este 

princípio, podem ser observadas várias iniciativas que procuram dar 

forma e acção a toda a teoria do diálogo inter-religioso. A United 

Religious Iniciative (URI) é um destes exemplos. Criada em São 

Francisco a 1993, já conta com grupos que trabalham o diálogo 

inter-religioso em todos os continentes do globo. A URI tem uma 

exigência acima de todas para qualquer grupo que deseje afiliar-se 

ao seu projecto: a concordância com os seus princípios e 

preâmbulos. 

Dentro destes príncipios saliento o propósito da URI que se 

propõe a promover a continua e diária cooperação inter-religiosa, 

para acabar com a violência motivada pela identidade religiosa e 

para criar uma cultura de paz, justiça e de cura na Terra e entre 

todos os seres vivos. 

A importância da mediação inter-religiosa é refletida neste 

construto teórico, mas também no sucesso da propagação deste 

tipo de iniciativas. Desta forma, estudar estas tendências e a forma 

como se criam estes grupos de diálogo inter-religioso representa 

uma fonte de interesse na meta da educação para a paz. 

Que estratégias são usadas? Que impacte e resultados? Que 

podem estas iniciativas dar de novo às teorias de mediação? E que 

contributo pode a mediação dar ao diálogo inter-religioso?  

Estas são as questões que me levaram a estudar o tema do 

diálogo inter-religioso na óptica da mediação comunitária. Devido, 

sobretudo, à riqueza de iniciativas e à disseminação de 

testemunhos sobre este tema, procedi a uma análise bibliográfica 

centrada numa obra que recolhe contribuições de vários 

representantes religiosos: Interfaith Dialogue and Peacebuilding, 

editado por David R. Smock e distribuido pela United States 

Institute of Peace Press (2002). 



Segundo Arthur Schneier (2002), a religião nunca é a causa 

real de um conflito entre sociedades, mas é commumente 

identificada como tal como desculpa pelas outras causas como a 

etnicidade, as disparidades económicas, e as diferenças regionais. 

Este autor (e rabi judeu) defende o diálogo inter-religioso como 

uma ferramenta efectiva na construção da paz pelo mundo. Nesta 

linha, o Mohammed Abu-Nimer (professor), identifica quatro fases 

de desenvolvimento necessárias numa iniciativa de diálogo inter-

religioso: descobrir as semelhanças entre os credos (estudo de 

teologias, de mitologias ou escrituras, convívios entre famílias); 

aprofundar as relações entre os credos (orações conjuntas, 

celebração de ritos compatíveis em conjunto); descobrir e assumir 

as diferenças entre os credos (entre valores religiosos e práticas de 

fé); reconhecer a complementaridade das diferentes mensagens 

dos diferentes credos e como podem beneficiar as pessoas de 

outras religiões na mesma comunidade. 

Estudando a estrutura desta estratégia, identificamos várias 

etapas conhecidas na mediação. Comecemos pelo mais revelador e 

semelhante princípio comum ao diálogo inter-religioso e à 

mediação: o seu carácter voluntário. Ambos os processos 

dependem da força de vontade exclusiva dos participantes que, 

neste acto pessoal, revelam o interesse na resolução de conflito e o 

reconhecimento da responsabilidade sobre o mesmo. Desta forma, 

o processo de reconciliação das pessoas que querem desenvolver 

cooperação inter-religiosa implica uma reflexão crítica sobre as suas 

próprias tradições e sobre as representações que as prórpias 

tradições assumem sobre as outras (Cilliers, 2002).  

Outro pincípio que aproxima o diálogo inter-religioso da 

mediação é o de reconhecer as características de cada credo, ouvir 

as diferenças e semelhanças e permitir que essa nova informação 

participe na forma como se veêm os conflitos (passados e futuros).  

Quebrar os estereótipos existentes em cada tradição religiosa e 



grupo sobre o “outro” é um dos desafios do diálogo inter-religioso. 

Esse exercício implica que cada um dos grupos assuma e confesse 

os papéis tomados no desenvolvimento e contribuição do conflito 

(Cilliers, 2002).  

Finalmente, o compromisso e a responsabilidade de validar o 

contributo de cada credo assumir a construção de um espaço de 

respeito e valor para cada credo e forma de religião no espaço 

social, aproxima-se de um acordo celebrado entre partes, 

compreendendo uma postura transformada e transformadora 

desenvolvida ao longo de todo o processo de mediação que teve 

lugar durante o diálogo inter-religioso. 

Apesar de ser usual a inclinação das tradições religiosas em 

princípios de coexistência em paz e tolerância, estas têm sido 

exploradas e utilizadas para a consecução de actos de violência. 

Esta tendência pode indicar a dificuldade “quer de indivíduos quer 

de grupos, em descobrir a verdadeira “mensagem de paz” inerente 

à maioria das religiões” (Cilliers, 2002, p. 55). O diálogo inter-

religioso assume-se como uma estratégia de mediação completa e 

detém um potencial inegável. Aplicar as regras da mediação o 

contexto inter-religioso não só é desafiante como tem um indicio 

forte de sucesso (quando bem aplicadas as estratégias). 
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