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1. Introdução 
 
1. Há, hoje em dia, uma consciência aguda da dignidade das pessoas.1 Cresce o 
número dos que pretendem que os seres humanos, no seu agir, sigam a sua própria 
maneira de ver, gozem de liberdade responsável e atuem conduzidos pela 
consciência do dever, muito mais do que impelidos por qualquer tipo de coerção. 
Nesse sentido, reclamam a delimitação jurídica dos poderes públicos, para que 
deixem espaço ao exercício da liberdade honesta, tanto por parte das pessoas como 
das associações. Tal exigência de liberdade nas sociedades humanas visa, em 
primeiro lugar, ao que diz respeito aos bens propriamente humanos, a começar pelo 
livre exercício da religião na sociedade. Vindo ao encontro de tais aspirações e 
desejando deixar claro que correspondem perfeitamente às exigências da verdade e 
da justiça, o Concílio recorre à Tradição e à doutrina da Igreja, de que se tiram 
sempre coisas novas e velhas. 
 
O Concílio começa por proclamar que o próprio Deus comunicou ao ser humano o 
caminho a trilhar: servindo-o, podem se salvar e alcançar a plena realização de si 
mesmos em Cristo. É esta a verdadeira religião, de que a Igreja católica e apostólica 
é expressão, encarregada que foi de difundi-la em toda a humanidade pelo próprio 
Senhor Jesus, que enviou os apóstolos com estas palavras: “Vão e preguem a todos 
os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-
os a observar tudo o que lhes ordenei” (Mt 28,19). É obrigação de todo ser humano 
buscar, abraçar e seguir a verdade, especialmente no que diz respeito a Deus e à sua 
Igreja. 
 
O Concílio proclama igualmente que se trata de um dever de consciência. A força 
da verdade, que se faz forte e suavemente sentir ao espírito, obriga em consciência 
todo ser humano. A liberdade religiosa de prestar culto a Deus, exigência, hoje, de 
um número crescente de pessoas, significa a rejeição de toda coerção religiosa por 
parte da sociedade civil. Não contraria em nada a doutrina católica tradicional sobre 
os deveres morais das coletividades e dos indivíduos humanos para com a 
verdadeira religião e a única Igreja de Cristo. Finalmente, tratando da liberdade 



religiosa, o concílio retoma pura e simplesmente a doutrina dos últimos papas sobre 
os direitos invioláveis da pessoa e sobre o ordenamento jurídico da sociedade. 
 
I. Aspectos gerais da liberdade religiosa 
 
2. Objeto e fundamento da liberdade religiosa 
 
2. O concílio declara que a pessoa tem direito à liberdade religiosa. Tal liberdade 
consiste em que nenhum ser humano deve estar sujeito à coerção de outros 
indivíduos, nem da sociedade e ou de qualquer poder humano. Em matéria religiosa 
ninguém seja levado a agir contra a consciência, nem, desde que se mantenha dentro 
dos devidos limites, impedido de agir segundo sua consciência, em público ou de 
forma privada. Declara igualmente que o direito à liberdade religiosa se baseia na 
dignidade da pessoa, reconhecida pela razão e manifestada pela palavra de Deus 
revelada.2 O direito da pessoa à liberdade religiosa deve ainda ser reconhecido pelo 
ordenamento jurídico da sociedade, para que se torne um direito civil. 
 
Todos os seres humanos são dotados de razão e de vontade livre. Têm acesso à 
responsabilidade. Ser pessoa faz parte da dignidade da natureza humana, que, por 
conseguinte, está moralmente obrigada a buscar a verdade, começando pela verdade 
religiosa. É igualmente obrigada a aderir à verdade e submeter toda a vida às suas 
exigências. Os seres humanos devem cumprir este seu dever humanamente, para o 
que se requer a plena liberdade psicológica e a ausência de toda coerção externa. O 
direito à liberdade religiosa tem por fundamento, pois, a própria natureza do ser 
humano, independentemente das condições subjetivas de cada um. Por conseguinte, 
o direito permanece intacto, mesmo naqueles que não cumprem a obrigação de 
buscar a verdade ou de lhe aderir na medida em que vai sendo encontrada. O 
exercício desse direito só pode ser impedido por uma justa exigência da ordem 
pública. 
 
3. A liberdade religiosa e as relações com Deus 
 
3. Para melhor compreendê-lo, considere-se que a norma suprema da vida humana é 
a lei divina, eterna, objetiva e universal pela qual Deus ordena, dirige e governa o 
mundo inteiro, segundo o conselho de sua sabedoria e de seu amor. Deus faz com 
que o ser humano participe dessa sua lei, a fim de que, por suave disposição da 
divina providência, possa ir reconhecendo aos poucos sua verdade imutável.3 Todos 
têm o dever, e, por conseguinte o direito, de buscar a verdade na área da religião, 
empregando os meios mais apropriados para formar prudentemente a consciência, 
na retidão e na verdade. 
 
Deve-se buscar a verdade por meios compatíveis com a dignidade humana da 
pessoa e com seu modo de ser social: liberdade de pesquisa, liberdade de ensino, 



extensiva às suas respectivas instituições, liberdade de intercomunicação e de 
diálogo, em que uns transmitem aos outros a verdade que encontraram ou julgam ter 
encontrado, a fim de se ajudarem mutuamente na busca da verdade, e, finalmente, 
disposição de aderir firme e pessoalmente à verdade conhecida. 
 
É por sua consciência que o ser humano percebe e reconhece as determinações da 
lei divina. Deve, portanto segui-la em tudo que faz, para alcançar Deus, que é o seu 
fim. Não se pode obrigar ninguém a agir contra sua própria consciência. Também 
não se pode impedir que aja de acordo com sua consciência, especialmente em 
matéria religiosa. O exercício da religião, por sua própria índole, consiste 
principalmente em atos interiores, voluntários e livres, por intermédio dos quais o 
ser humano se refere diretamente a Deus. Tais atos escapam ao poder puramente 
humano, não podem ser nem comandados, nem proibidos.4 A natureza social do ser 
humano exige, contudo, que os atos internos adquiram expressão externa, para que 
possa se comunicar religiosamente com os outros. Significa que deve professar a 
religião de modo comunitário. 
 
Injuria-se pois a pessoa e a própria ordem estabelecida por Deus para os seres 
humanos quando, mantida a ordem pública, nega-se a liberdade de professar a 
religião em sociedade. 
 
Além disso, os atos religiosos por intermédio dos quais os seres humanos se 
orientam para Deus por disposição interior do coração transcendem, até certo ponto, 
nossa condição terrestre e corporal. Como o poder civil tem por finalidade 
específica cuidar do bem comum temporal, deve favorecer a vida religiosa dos 
cidadãos, mas excederia os limites de sua competência se pretendesse se impor aos 
religiosos. 
 
4. A liberdade das comunidades religiosas 
 
4. A liberdade ou imunidade de coação em matéria religiosa atribuída às pessoas, 
vale também para as comunidades. As comunidades religiosas têm sua origem na 
natureza religiosa e social do ser humano. 
 
Desde que não contrariem as exigências da ordem pública, as comunidades 
religiosas têm direito à imunidade, isto é, a se governarem segundo suas próprias 
normas. Prestam culto público a Deus, ajudam a seus membros a viverem 
religiosamente, sustentam-nos com a doutrina e os assistem por intermédio de suas 
instituições, cooperando para que sua vida seja regida pelos princípios da religião. 
 
As comunidades religiosas têm igualmente o direito de não estarem sujeitas a 
qualquer meio legal ou expediente administrativo do poder civil que venha a 
interferir na escolha dos ministros sagrados, sua educação, nomeação, transferência 



ou comunicação com as autoridades ou outras comunidades religiosas espalhadas 
pelo mundo, na ereção de edifícios sagrados, enfim, na aquisição e uso de bens 
materiais. 
 
As comunidades religiosas têm ainda o direito de não serem impedidas de ensinar 
ou de dar testemunho de sua fé em público, oralmente ou por escrito. Na 
propagação da fé, porém, e na proposta de novos costumes ou modos de agir, deve-
se sempre abster de toda ação que possa parecer coercitiva, irregularmente 
persuasiva ou não suficientemente correta, especialmente para com os mais pobres e 
os menos dotados. Essas maneiras de agir caracterizam abuso do direito próprio e 
violação dos direitos alheios. 
 
A liberdade religiosa implica ainda a não-proibição de as comunidades religiosas 
demonstrarem livremente em público, o valor de sua doutrina para o ordenamento 
da sociedade e como inspiração para toda vida humana. O direito que os seres 
humanos têm de, movidos por seu senso religioso, reunirem-se livremente ou 
constituir associações educativas, culturais, sociais e de caridade, funda-se na 
própria natureza social do ser humano e na sua índole religiosa. 
 
5. A liberdade religiosa da família 
 
5. A família, como sociedade primordial de direito próprio, deve poder orientar 
livremente sua vida doméstica, sob a conduta dos pais. Compete-lhes o direito de 
determinar como se há de fazer a educação dos filhos, de acordo com sua convicção 
religiosa. O poder civil deve reconhecer de fato, aos pais, o direito de escolher 
livremente, a escola e os demais meios de educação para os filhos, sem que por isso 
lhes advenham gastos especiais, direta ou indiretamente. Violaria o direito dos pais 
a imposição aos alunos de seguir aulas contrárias às convicções religiosas familiares 
ou a adoção de um regime de educação único, de que fosse completamente excluída 
a formação religiosa. 
 
6. Cultivo da liberdade religiosa 
 
6. O bem comum é a principal exigência da vida social, pois somente nessa 
perspectiva os seres humanos podem alcançar mais rápida e seguramente a 
perfeição a que são chamados. Compete especialmente ao bem comum a 
preservação dos direitos e deveres da pessoa.5 O cultivo da liberdade religiosa, tanto 
dos cidadãos como das comunidades, resulta da ação respectiva e diversificada do 
poder civil e das próprias comunidades religiosas, fundada no seu respectivo dever 
de promover o bem comum. 
 
O poder civil tem por função proteger e promover todos os direitos humanos 
invioláveis.6 Por intermédio de leis justas e de outros meios eficazes, deve, portanto, 



assumir a tutela da liberdade religiosa de todos os cidadãos e criar condições 
propícias ao desenvolvimento da vida religiosa. Assim, os cidadãos terão real 
facilidade em exercer os direitos e praticar os deveres religiosos. Além disso, a 
sociedade, como tal, usufruirá dos bens da justiça e da paz, que provêm da 
fidelidade dos seres humanos a Deus e do cumprimento de sua santa vontade.7 

 
Se, em virtude das circunstâncias se venha a reconhecer um estatuto civil e jurídico 
especial, beneficiando determinada comunidade religiosa, é indispensável que se 
reconheça e se observe também, ao mesmo tempo, o direito à liberdade em matéria 
religiosa, para com todos os cidadãos e comunidades religiosas. 
 
Finalmente, o poder civil deve estar atento para que não haja nenhuma 
discriminação religiosa entre os cidadãos e que sua igualdade jurídica não sofra 
nenhuma diminuição, clara ou oculta, por razões de ordem religiosa. 
 
É inadmissível que o poder público por coação, medo ou qualquer outro meio 
imponha aos cidadãos a profissão ou a rejeição de tal ou qual religião, ou impeça 
alguém de entrar ou de abandonar determinada comunidade religiosa. Contrariaria a 
vontade de Deus e os direitos sagrados dos povos e da família na medida em que 
usasse qualquer tipo de violência para proibir ou acabar com a religião, seja numa 
determinada região do globo, seja no mundo inteiro. 
 
7. Os limites da liberdade religiosa 
 
7. Como é um direito social que se exerce em sociedade, o direito à liberdade 
religiosa está, evidentemente, sujeito a certas normas. 
 
Na prática da liberdade é preciso observar sempre o princípio moral da 
responsabilidade pessoal e social. No exercício de seus direitos, individuais e 
grupais, os seres humanos devem sempre levar em conta as obrigações da lei moral, 
os direitos alheios e seus próprios deveres para com os outros e para com o bem 
comum. É indispensável que a justiça e a humanidade sejam observadas em tudo 
que fazemos. 
 
A sociedade civil tem o direito de se proteger contra os abusos que possam ser 
praticados sob pretexto da liberdade religiosa. Compete especialmente ao poder 
civil velar sob esse aspecto, não de modo arbitrário ou parcial. Devem-se 
estabelecer normas jurídicas consentâneas com a ordem moral objetiva, reclamadas 
pela efetiva proteção dos direitos de todos os cidadãos, por seu convívio pacífico e 
pelas exigências efetivas da tranqüilidade social, que requer a prática da justiça e da 
moralidade pública. Tudo isso faz parte do bem comum fundamental e decorre da 
própria noção de ordem pública. Observem-se, finalmente, os costumes sociais no 
que diz respeito à prática integral da liberdade, pois ao ser humano deve-se 



reconhecer basicamente a liberdade, sempre que não houver razão nem necessidade 
de restringi-la. 
 
8. A educação para o exercício da liberdade 
 
8. Nos dias de hoje os seres humanos sofrem diferentes espécies de pressões e 
correm o risco de perder a liberdade. Por outro lado, nota-se em muitos a tendência 
de rejeitar a submissão ao que quer que seja e a desprezar toda obediência, em nome 
de uma certa idéia de liberdade. 
 
Nessas circunstâncias, o concílio acha que deve exortar especialmente os que se 
ocupam de educação, que procurem formar pessoas reconhecedoras da ordem 
moral, obedientes às autoridades e ciosas da verdadeira liberdade. Pessoas capazes 
de discernir o que é certo, de agir responsavelmente, de se esforçar por conseguir 
tudo que é verdadeiro e justo e capazes também de agir sempre em comunhão com 
os outros. 
 
A liberdade religiosa deve fazer com que os seres humanos, no cumprimento de 
seus deveres sociais, atuem sempre com a maior responsabilidade. 
 
II. A liberdade religiosa à luz da revelação 
 
9. A liberdade religiosa se radica na revelação 
 
9. As declarações do Concílio a respeito do direito à liberdade religiosa baseiam-se 
na dignidade da pessoa, cujas implicações a razão humana foi percebendo melhor 
com a experiência de séculos. Todavia, a doutrina sobre a liberdade tem suas raízes 
na revelação divina, o que a torna ainda mais cara aos cristãos. Embora a revelação 
não afirme expressamente esse direito de ficar imune de qualquer coação externa, 
em matéria religiosa, defende, no entanto, a dignidade da pessoa sob todos os 
aspectos e mostra como Cristo respeitou a liberdade humana de crer na palavra 
divina. Ensina-nos assim o espírito em que devem agir os discípulos de tal mestre, 
seguindo-lhes o caminho. Tudo isso ilustra os princípios gerais em que se funda a 
Declaração sobre a liberdade religiosa. Observe-se, em particular, que a liberdade 
religiosa corresponde, no plano social, à liberdade exigida pelo ato cristão de crer, 
no plano pessoal. 
 
10. Liberdade do ato de fé 
 
10. Um dos principais pontos da fé católica, consignado na palavra de Deus e 
constantemente lembrado pelos padres da Igreja8 é que o ser humano tem o dever de 
responder a Deus na liberdade, acreditando. Ninguém deve ser levado a crer contra 
a vontade.9 Crer, por sua própria natureza, é um ato voluntário do ser humano 



remido pelo Cristo Salvador e chamado por ele à adoção filial.10 Ninguém pode 
aderir a Deus senão quando, atraído por ele,11 crê, isto é, acolhe-o num ato livre e 
razoável. Por si mesma a fé exclui, em matéria religiosa, todo gênero de coação por 
parte dos seres humanos. Por isso a liberdade religiosa cria um ambiente 
extremamente favorável que os seres humanos sejam convidados a abraçar 
livremente a fé cristã e a confessá-la em toda sua vida. 
 
11. A maneira de agir de Cristo e dos apóstolos 
 
11. Deus nos chama a seu serviço, em espírito e verdade, por intermédio da 
consciência, sem qualquer tipo de coação. A dignidade da pessoa por ele criada 
exige que se oriente por si mesma e aja com liberdade. É o que se vê 
admiravelmente vivido pelo Cristo Jesus, manifestação plena dos caminhos de 
Deus. Senhor e mestre,12 Cristo, doce e humilde de coração,13 reúne com paciência os 
que convida para seus discípulos.14 Sua pregação foi baseada e corroborada por meio 
de milagres, para despertar e comprovar a fé dos ouvintes, sem exercer sobre eles 
nenhuma pressão.15 Repreendeu a incredulidade dos ouvintes, mas deixou a correção 
por conta de Deus, para o dia do juízo.16 Ao enviar os apóstolos, recomendou: 
"Quem crer e for batizado será salvo; quem não crer será condenado" (Mc 16,16). 
No entanto, vendo a cizânia semeada no campo de trigo, mandou que a deixassem 
crescer até a colheita, no fim dos tempos.17 Não querendo ser um messias político, 
que dominasse pela força,18 preferiu denominar-se Filho do Homem, que "veio 
servir e dar sua alma para a redenção de muitos" (Mc 10,45). Mostrou-se ser o 
perfeito servo de Deus,19 que não quebra o galho caído e não apaga a brasa 
fumegante" (Mt 22,21). Finalmente, ao realizar na cruz a obra da redenção, 
alcançou para os seres humanos a salvação e a verdadeira libertação, completando 
assim a revelação. Deu testemunho da verdade20 sem, porém, impô-la pela força aos 
que lhe resistiam. Não defende seu reino atacando,21 mas o estabelece na base do 
testemunho, pelo acolhimento da verdade e fá-lo crescer no amor, em virtude do 
qual, exaltado na cruz, Cristo atrai para si todos os seres humanos.22 

 
Guiados pela palavra e pelo exemplo de Cristo, os apóstolos seguiram o mesmo 
caminho. Desde os inícios da Igreja os discípulos de Cristo procuravam converter os 
humanos ao reconhecimento do Cristo Senhor recorrendo não à coação nem a 
outros meios indignos do Evangelho, mas antes de tudo à palavra de Deus.23 
Corajosamente anunciavam o propósito de Deus Salvador, que "quer que todos os 
seres humanos sejam salvos e alcancem o conhecimento da verdade" (1Tm 2,4), 
mas, ao mesmo tempo, respeitavam os mais fracos, ainda que estivessem em erro, 
mostrando como “cada um prestará contas a Deus a seu modo” (Rm 14,12),24 sendo 
obrigado a seguir a sua própria consciência. Como Cristo, a preocupação dos 
apóstolos foi sempre de dar testemunho da verdade de Deus, anunciando “a palavra 
de Deus com confiança” (At 4,31) e grande ousadia diante do povo e de seus 
chefes.25 Tinham fé absoluta de que o Evangelho é, de fato, virtude de Deus e 



salvação para todos os fiéis.26 Desprezavam os “recursos carnais”27 para seguir o 
exemplo da mansidão e da modéstia de Cristo. Pregavam confiando unicamente na 
força da palavra de Deus para destruir todos os poderes adversos28 e levar os seres 
humanos na fé e à submissão a Cristo.29 Como o mestre, também os apóstolos 
reconheceram as autoridades civis legítimas. “Todo poder vem de Deus”, afirma o 
apóstolo, que manda “obedecer aos superiores (...) pois quem lhes resiste resiste à 
ordem divina” (Rm 13,1-2).30 Mas ao mesmo tempo não temeram contrariar os 
poderes públicos que se opunham à vontade de Deus, afirmando que “convém 
obedecer antes a Deus do que aos homens” (At 5,29).31 Foi este o caminho seguido 
durante séculos e em toda parte, por inúmeros mártires e fiéis. 
 
12. A Igreja segue as pegadas de Cristo 
 
12. Portanto a Igreja está sendo fiel à verdade evangélica e seguindo o caminho de 
Cristo e dos apóstolos quando reconhece que a noção de liberdade religiosa não só 
concorda com a dignidade humana e com a revelação divina, como lhes é favorável. 
A doutrina recebida do mestre e dos apóstolos se conservou e foi transmitida através 
dos tempos. Embora a vida do povo de Deus em peregrinação no tempo, sujeita às 
vicissitudes históricas, tenha passado por momentos de menor fidelidade ou mesmo 
contrários às exigências espirituais do Evangelho, a Igreja manteve sempre o 
princípio de que ninguém pode ser coagido a crer. 
 
O fermento evangélico, operando lentamente no espírito das pessoas, contribuiu 
decisivamente para que se reconhecesse, com o passar dos tempos, a dignidade da 
pessoa e amadurecesse a convicção de que, na sociedade, é preciso mantê-la a salvo 
de qualquer coação humana. 
 
13. A liberdade da Igreja 
 
13. O bem da Igreja, melhor ainda, de toda a sociedade aqui na terra, tem como 
exigência precípua o reconhecimento da liberdade de agir da Igreja, segundo as 
necessidades da salvação de todos os seres humanos, sempre e em todos os países.32 
Liberdade sagrada, de que o Filho de Deus unigênito quis dotar a Igreja, 
conquistada com o seu sangue. Os que a violam lutam contra a vontade expressa de 
Deus. A liberdade da Igreja é princípio fundamental em suas relações com os 
poderes públicos e para toda a ordem civil. 
 
Na sociedade humana e diante de todos os poderes públicos, a Igreja reivindica a 
liberdade, como autoridade espiritual constituída por Cristo Nosso Senhor, de quem 
recebeu o mandato divino de ir a todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a 
criatura.33 Reivindica também a liberdade como sociedade de pessoas que têm o 
direito de viver na sociedade civil de acordo com as prescrições da fé cristã.34 

 



Quando reina um clima de liberdade religiosa, não apenas declarada ou reconhecida 
legalmente, mas efetivamente vivida na prática social, a Igreja alcança de direito e 
de fato as condições de independência necessárias ao cumprimento de sua missão 
divina, que as autoridades eclesiásticas sempre reivindicaram, com a maior 
intensidade.35 Como todos os outros homens e mulheres, também os cristãos têm o 
direito civil de viver de acordo com a sua consciência. Há, pois, uma equivalência 
entre a liberdade da Igreja e a liberdade religiosa que deve ser reconhecida a todos 
os seres humanos, sustentada e protegida pela lei. 
 
14. A missão da Igreja 
 
14. Para cumprir o mandamento divino de “ensinar a todos os povos” (Mt 28,19), a 
Igreja católica se empenha em trabalhar “para que a palavra de Deus se difunda e se 
torne cada dia mais luminosa” (2Ts 3,1). 
 
A Igreja pede a todos os seus filhos que “antes de tudo façam pedidos, orações, 
súplicas e ações de graça em favor de todos os seres humanos... Isso é bom e 
agradável diante de nosso Deus e salvador, que quer que todos os seres humanos 
sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade” (1Tm 2,1-4). 
 
Na formação de sua consciência, os fiéis devem levar em conta a verdadeira e 
sagrada doutrina da Igreja.36 Por vontade de Cristo, a Igreja Católica é mestra da 
verdade, sua função é manifestar e ensinar autenticamente Cristo, a verdade, 
declará-la e confirmá-la, em consonância com os princípios da ordem moral, 
decorrentes da natureza humana. Guiados pela Sabedoria, os cristãos procurem, 
com confiança37 e coragem apostólica até o martírio, “no Espírito Santo, com amor 
autêntico e palavras verdadeiras” (2Cor 6,6-7), difundir junto aos que estão fora da 
Igreja a luz da vida. 
 
Para com o Cristo mestre o discípulo tem o sério compromisso de conhecer cada 
vez melhor a verdade dele recebida, anunciá-la com fidelidade e defendê-la por 
todos os meios que não contrariem o espírito do Evangelho. O amor de Cristo, por 
sua vez, nos impele a tratar as pessoas com amor, prudência e paciência, 
especialmente quando ignoram ou erram no que diz respeito à fé.38 Tenha-se pois 
igualmente presentes os deveres para com Cristo, palavra de vida, que precisa ser 
pregada, e os direitos da pessoa, à medida da graça que lhes é concedida da parte de 
Deus por Cristo, ao convidá-los a acolher livremente e a progredir na fé. 
 
15. Conclusão 
 
15. Tudo indica que os seres humanos optam hoje pela liberdade na prática da 
religião, tanto privada como publicamente. A liberdade religiosa integra um grande 



número de constituições, faz parte do direito civil e é solenemente reconhecida por 
diversos documentos internacionais.39 

 
Em muitos regimes, porém, apesar de as suas constituições reconhecerem a 
liberdade de culto, os poderes públicos procuram afastar os cidadãos da prática 
religiosa e tornam extremamente difícil e incerta a vida das comunidades religiosas. 
 
O Concílio se alegra com os sinais de liberdade, mas é com tristeza que deplora e 
denuncia tais fatos. Pede a todos que reconheçam a necessidade da liberdade 
religiosa para toda a família humana, especialmente nas atuais condições em que a 
humanidade vive. 
 
O gênero humano está hoje cada vez mais unificado. Os vínculos entre pessoas e 
povos de culturas e religiões diversas se tornam mais estreitos. Aumenta a 
consciência da responsabilidade de cada um. Para que as relações de paz e de 
concórdia entre os povos se estabeleçam e se fortaleçam, é indispensável que a 
liberdade religiosa seja juridicamente protegida de maneira eficaz, que se respeitem 
os supremos deveres dos seres humanos e seu direito de praticarem livremente a 
religião em sociedade. 
 
Permita Deus, Pai de todos, que pela graça de Cristo e pela força do Espírito Santo, 
a família humana, observando com diligência as exigências da liberdade religiosa 
em sociedade, caminhe seguramente para a perene “liberdade da glória dos filhos de 
Deus” (Rm 8,21). 
 
Tudo o que se estabeleceu nesta declaração foi aprovado pelos padres conciliares. 

Nós, em virtude do poder apostólico que nos foi confiado por Cristo e em conjunto 

com todos os veneráveis padres conciliares, no Espírito Santo, aprovamos, 

decidimos e estatuímos, ordenando que sejam promulgadas essas normas 

conciliares para a glória de Deus. 

 
Roma, 7 de dezembro de 1965 
+ Paulo, bispo da Igreja católica 
 
(Seguem-se as demais assinaturas.) 

 
 


