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Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca

A pu bli ca ção dos Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca, sob a 
res pon sa bi li da de do Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos – IHU,
quer ser uma con tri bu i ção para a re le vân cia pú bli ca da
te o lo gia na uni ver si da de e na so ci e da de. A te o lo gia pú bli -
ca pre ten de ar ti cu lar a re fle xão te o ló gi ca em diá lo go com
as ciên ci as, cul tu ras e re li giões de modo in ter dis ci pli nar e
trans dis ci pli nar. Bus ca-se, as sim, a par ti ci pa ção ati va nos

de ba tes que se des do bram na es fe ra pú bli ca da so ci e da de. 
Os de sa fi os da vida so ci al, po lí ti ca, eco nô mi ca e cul tu ral
da so ci e da de, hoje, es pe ci al men te, a ex clu são so ci o e co -
nô mi ca de imen sas ca ma das da po pu la ção, no diá lo go
com as di fe ren tes con cep ções de mun do e as re li giões,
cons ti tu em o ho ri zon te da te o lo gia pú bli ca. Os Ca der nos
de Te o lo gia Pú bli ca se ins cre vem nes ta pers pec ti va.





Re li giões mun di a is e Ethos Mun di al

Hans Küng

Intro du ção: Re li gião e Ethos

Eu ini cio com uma per gun ta que fre qüen te men te
é co lo ca da em co ne xão com o Ethos Mun di al: é pos sí vel
ser mo ral, mes mo sem fé? Mi nha bre ve res pos ta: sim, é
pos sí vel. E esta res pos ta não me sur giu so men te em co -
ne xão com o Ethos Mun di al, mas me ocu pa des de meu
tem po de es tu dan te em Roma e des de o Con cí lio Va ti -
ca no II (1962-1965), o qual ex pres sou cla ra men te: tam -
bém uma pes soa que não crê em Deus, se ela, de acor do 
com sua cons ciên cia e com a gra ça de Deus, fi zer aqui lo
que ela pode fa zer, pode al can çar a sal va ção eter na. Em 
meu li vro “Exis ti ert Gott? Antwort auf die Got tes fra ge
der Ne u ze it” [“Deus exis te? Res pos ta à ques tão so bre
Deus da mo der ni da de”] (1978) eu res pon di ex pli ci ta -

men te a esta ques tão – não por úl ti mo numa con tro vér sia 
com Ernst Bloch, Ber trand Rus sel e Albert Ca mus. Sim,
tam bém ate us, ag nós ti cos, cé ti cos po dem, sem dú vi da,
ter um et hos que, no en tan to, não se fun da men ta numa
fé em Deus, po rém numa con fi an ça bá si ca na re a li da de.
É algo como uma mo ral fun da men tal.

Natu ral men te, você me co lo ca, en tão, a per gun -
ta: por que ter ain da uma re li gião? O que me fal ta ria, se 
eu não fos se re li gi o so, se eu não ti ves se ne nhu ma
re li gião?

– Eu não te ria ne nhu ma res pos ta con vin cen te so -
bre o de fi ni ti vo de onde e para onde de mi nha exis tên cia: 
so men te a re li gião con se gue for ne cer uma es pe cí fi ca di -
men são de pro fun di da de, um abran gen te ho ri zon te de
in ter pre ta ção, tam bém em face do so fri men to, da in jus ti -



ça, cul pa e in sen sa tez, con fe rin do um úl ti mo sen ti do à
vida tam bém em face da mor te.

– Eu não te ria ne nhu ma res pos ta so bre o por quê e
o para quê de mi nha res pon sa bi li da de: so men te uma re -
li gião con se gue ga ran tir va lo res su pre mos, nor mas in -
con di ci o na is, mo ti va ções pro fun das e ide a is su pre mos.
So men te a par tir de uma au to ri da de ab so lu ta e ili mi ta da
pode ser fun da men ta do por que man da men tos da hu ma -
ni da de têm ca rá ter obri ga tó rio in con di ci o nal e ca te gó ri -
co, por que, en tão, o ser hu ma no deve em cada caso
(tam bém quan do isso está em con tra di ção com seus pró -
pri os in te res ses) tra tar hu ma na men te cada pessoa.

– Eu não te ria ne nhu ma pá tria ou co mu ni da de es -
pi ri tu al. So men te a re li gião con se gue cri ar, atra vés de
sím bo los, ri tu a is, vi vên ci as e fins, um am bi en te acon che -

gan te de con fi an ça, fé, cer te za, força pessoal, refúgio e
esperança.

– Eu não te ria ne nhu ma res pos ta so bre a sa u da de
do “to tal men te Ou tro”, já ago ra efi caz e in sa ciá vel. So -
men te a re li gião con se gue fun da men tar um pro tes to e re -
sis tên cia contra situações injustas.

Uma re li gião au tên ti ca con fe re-me, des ta for ma,
enor me li ber da de, por que uma re li gião au tên ti ca se re la -
ci o na com o uno Abso lu to, com Deus. Com isto, ela se
dis tin gue es sen ci al men te de toda qua se- ou pse u do-re li -

gião que ab so lu ti za ou di vi ni za algo re la ti vo. Isso se deu
an te ri or men te com a “de u sa ra zão” atéia e tam bém com
o “deus pro gres so”, com to dos os seus “de u ses su bal ter -
nos” (igual men te não ques ti o na dos por lon go tem po) no
pan teão da mo der ni da de: ciên cia (ciên ci as na tu ra is), tec -
no lo gia (“high tech”) e in dús tria (“ca pi tal”). To dos eles
apa re cem ago ra, na pós-mo der ni da de, am pla men te des -
mi ti za dos e des-ide o lo gi za dos, ou seja: re la ti vi za dos. Nes ta 
nova cons te la ção mun di al, tam bém não de ve ría mos subs -
ti tuí-los por um novo ído lo, como, por exem plo, o “mer ca -
do mun di al”, ao qual de ve ri am ser su bor di na dos to dos os
va lo res, po rém afir má-los pela fé re no va da no úni co e ver -
da de i ro Deus. Uma re li gião au tên ti ca, que se re la ci o na as -
sim ao uno e úni co Abso lu to, tem na pós-mo der ni da de
ou tra vez uma nova chan ce – nem mais e nem me nos.

A par tir da re li gião, com base nas ma i o res fi gu ras
da hu ma ni da de, pode tor nar-se con cre ta men te ní ti do o
que eu não pos so cla re ar por fra ses abs tra tas, ou seja: o
que sig ni fi ca uma con du ta éti ca num caso bem prá ti co. A
pa rá bo la do bom sa ma ri ta no diz mais do que uma sen -
ten ça dou tri nal so bre a con du ta hu ma na. E uni ca men te a 
fi gu ra de Je sus Cris to, com sua men sa gem, sua con du ta e 
seu des ti no, diz in fi ni ta men te mais do que qual quer sis te -
ma éti co. Nes te sen ti do, eu pro fes so pre ci sa e vo lun ta ri a -
men te, como pre de ces sor de um Ethos Mun di al, que,
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para mim, como cris tão, atra vés de toda a mi nha vida
este Jesus Cristo foi até hoje e continuará sendo o
caminho, a verdade e a vida, e também a luz.

São es tes hoje os três gran des ter mos pro gra má ti -
cos de uma es pi ri tu a li da de cris tã: paz mun di al, re li giões
uni ver sa is, Ethos Mundial.

1 So bre a ques tão da paz mun di al

O mun do atu al: num gran de nú me ro de na ções
es tão ati vas mis sões de paz das Na ções Uni das. Mas as
Na ções Uni das já es tão ago ra so bre car re ga das com suas
atu a is mis sões de con ser va ção da paz. Atu al men te, as
Na ções Uni das con tam com uns 200 mem bros (com pa -

ra das com 51 no ano de 1945). Fun ci o ná ri os das Na ções
Uni das cal cu lam que se tam bém a Áfri ca de ves se ser di vi -
di da se gun do fron te i ras ét ni cas, o nú me ro de “Esta dos
so be ra nos” cres ce ria para uns 450. Po rém, se sem pre
me no res uni da des ét ni cas e re li gi o sas qui se rem con quis -
tar o sta tus de um “Esta do so be ra no”, não só a Áfri ca,
mas tam bém a Eu ro pa, da Espa nha até o Cáu ca so, se
trans for ma rá num caos por es ti lha ça men to. As uni da des
se tor nam cada vez me no res, a pers pec ti va cada vez mais 
es tre i ta, a pres são por de li mi ta ção sem pre mais fa ná ti ca.

A Iu gos lá via é um exem plo aler ta dor. Mo vi men tos mi gra -
tó ri os de am pli tu de mun di al e a ini mi za da para com
es tra nhos, in fe liz men te com eles re la ci o na da em mu i tas
na ções, mos tram-nos quão pró xi mos se tor na ram para
nós os pro ble mas e são tam bém uma admoestação, no
sentido de mudarmos nossa maneira de pensar e
chegarmos a melhores regras de convivência neste único
mundo e nesta única humanidade. Mas como?

Pode pa re cer te me rá rio fa lar de paz mun di al, re li -
gião mun di al e Ethos Mun di al em face da guer ra na Iu -
gos lá via, onde sér vi os or to do xos, cro a tas ca tó li cos e bós -
ni os mu çul ma nos, bem como al ba ne ses de Ko so vo, se
en vol vi am em hor ro ro sas e san gren tas cha ci nas; em face
da si tu a ção no Ori en te Pró xi mo, em face das ten sões en -
tre hin dus e mu çul ma nos (e siks) no sub con ti nen te in di a -

no, ou en tre cin ga le ses bu dis tas e ta mi le ses hin dus no Sri
Lan ka. Po rém, quan do isso se ria mais pre men te do que
hoje? Pois a exi gên cia de uma paz mun di al atra vés das
re li giões mun di a is não é san to e se nha de bom tem po ou
de luxo. Ela pro vém de amar gas ex pe riên ci as do pas sa do 
e do pre sen te, de guer ras san gren tas de ontem e de hoje,
nas quais as religiões, com freqüência, desempenharam e 
desempenham um papel fatal.

Di an te dis so, nin guém quer uma re li gião uni tá ria.
O ob je ti vo não é uma uni da de das re li giões, como deve
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ser o ob je ti vo en tre as igre jas cris tãs, onde uma uni da de
men tal-es pi ri tu al fi nal men te de ve ria sus pen der toda ex -
co mu nhão em ní vel lo cal. Po rém, uma paz en tre as re li -
giões é o ob je ti vo, sim. E que sig ni fi ca do não te ria se de
fato to dos os lí de res das gran des re li giões fa las sem e tam -
bém agis sem em favor da paz entre as confissões, as
religiões e as nações!

O que não te ria sig ni fi ca do para a ve lha Iu gos lá via,
se os pas sa dos qua ren ta anos des de a Se gun da Gu er ra
Mun di al ti ves sem sido apro ve i ta dos, so bre tu do pe los bis -
pos cro a tas ca tó li cos e pe los bis pos sér vi os or to do xos,
para se fa zer um ba lan ço ho nes to dos er ros e cri mes que
nes ses anos fo ram co me ti dos de am bas as par tes, so bre tu -
do os dos cro a tas na Se gun da Gu er ra Mun di al, os qua is
não fo ram me nos ter rí ve is do que os dos sér vi os nos anos

1990? O que não te ria sig ni fi ca do se, após o tra ba lho do
luto e a as si mi la ção da cul pa, se ti ves se re ci pro ca men te
pe di do per dão e con ce di do a re con ci li a ção, como acon te -
ceu en tre a Fran ça e a Ale ma nha? Algo se me lhan te po de -
ria ser dito da Irlan da do Nor te, do Ori en te Pró xi mo e de
to das as re giões de cri se do nos so pla ne ta. Aqui de ve mos
to dos mu dar a nos sa ma ne i ra de pen sar. Tra ta-se de nada
mais nada me nos do que de “um novo pa ra dig ma de re la -
ções glo ba is”, como es bo cei em li vros como Pro je to de éti -
ca mun di al ou Uma éti ca glo bal para a po lí ti ca e a eco no -

mia mun di a is. Mu i tas idéi as que ali sus ten tei en tra ram no
Ma ni fes to para as Na ções Uni das “Brüc ken in die Zu -
kunft” [“Pon tes para o fu tu ro”] (Fis cher Ver lag, Frank furt,
2001). Jun to com a an tro pó lo ga bra si le i ra Ruth Car do so,
eu per ten ci a um gru po de 20 pes so as, “Group of emi nent
Per sons”, con vo ca do pelo se cre tá rio-ge ral das Na ções
Uni das Kofi Annan, a fim de ela bo rar um re la tó rio para o
diá lo go das cul tu ras so bre um novo pa ra dig ma de re la -
ções in ter na ci o na is. Apre sen ta mos o nos so ma ni fes to no
dia 9 de no vem bro de 2001 ao se cre tá rio-ge ral e à Assem -
bléia ge ral das Na ções Uni das, sob o tí tu lo “Cros sing the
Di vi de”, em ale mão [e por tu guês] pre ci sa men te “Pon tes
para o fu tu ro”.

O novo pa ra dig ma afir ma ba si ca men te: em vez da 
mo der na po lí ti ca na ci o nal de in te res ses, po der e pres tí gio 

(como ain da era em Ver sa lhes), uma po lí ti ca de com pre -
en são, apro xi ma ção e re con ci li a ção re gi o nal. Pela Fran -
ça e Ale ma nha, isto foi re a li za do pre vi a men te de ma ne i ra 
exem plar. Isso exi ge, no agir po lí ti co con cre to – tam bém
no Ori en te Pró xi mo, no Afe ga nis tão e na Ca xe mi ra –, ao
in vés da an te ri or con fron ta ção, agressão e revanchismo,
recíproca cooperação, compromisso e integração.

Esta nova cons te la ção po lí ti ca glo bal pres su põe
evi den te men te uma mu dan ça de men ta li da de que ul tra -
pas sa de lon ge a po lí ti ca do dia-a-dia:
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– No vas or ga ni za ções não bas tam para isso; faz-se 
ne ces sá rio um novo modo de pen sar (“mind set”).

– A di ver si da de na ci o nal, ét ni ca e re li gi o sa já não
deve mais ser en ten di da ba si ca men te como ame a ça,
mas, no mí ni mo, como pos sí vel enriquecimento.

– Enquan to o ve lho pa ra dig ma sem pre pres su pôs
um ini mi go, e até mes mo um ini mi go he re di tá rio, o novo
pa ra dig ma já não ne ces si ta de ne nhum ini mi go, po rém
an tes de par ce i ros, con cor ren tes e, com fre qüên cia, tam -
bém de opo nen tes. Em vez de con fron ta ção mi li tar, vale
em todos os níveis a concorrência econômica.

– Por que se com pro vou que o bem-es tar na ci o nal
não é in cen ti va do du ra dou ra men te pela guer ra, mas uni -
ca men te pela paz, não pelo agir de uns con tra os ou tros,
ou uns ao lado dos ou tros, mas pela co o pe ra ção e con vi -

vên cia uns com os outros.
– E por que os di ver sos in te res ses atu al men te exis -

ten tes são sa tis fe i tos na re ci pro ci da de e con vi vên cia é
pos sí vel uma po lí ti ca que não é mais um jogo de so mas
ze ra das, no qual um ven ce às cus tas dos ou tros, po rém
um jogo de so mas positivas, no qual todos ganham.

Na tu ral men te, nes te novo pa ra dig ma, a po lí ti ca
não se tor nou sim ples men te mais fá cil, po rém per ma ne ce 

como a “arte do pos sí vel” – ago ra evi den te men te li vre de
vi o lên cia. Se ela deve fun ci o nar, não pode fun dar-se so -
bre um plu ra lis mo ale a tó rio “pós-mo der no”. Ela pres su -
põe, antes, um con sen so so ci al, re fe ren te a de ter mi na dos
va lo res, di re i tos e de ve res bá si cos. Este con sen so so ci al
bá si co deve ser car re ga do con jun ta men te por to dos os
gru pos so ci a is, por cren tes e não cren tes, pe los adep tos
das di ver sas re li giões, fi lo so fi as e ide o lo gi as. Não se exi -
ge, por tan to, ape nas uma nova po lí ti ca e uma nova di -
plo ma cia, po rém uma con ver são dos co ra ções, uma real
ace i ta ção re cí pro ca, um novo Ethos.

Para nós, como cris tãos, deve aí va ler evi den te -
men te a per gun ta de ci si va: o que o pró prio Je sus exi gi ria, 
se ele vol tas se? Eu cre io que ele exi gi ria de nós uma con -
vi vên cia solidária,

– que re nun cia não só a guer ras re li gi o sas, per se -
gui ção e in qui si ção, pra ti can do to le rân cia re li gi o sa, mas
que tam bém subs ti tui, na re la ção com as ou tras re li giões,
o ego ís mo co le ti vo pela solidariedade do amor;

– que, por isso, em vez de fa zer um ba lan ço da his -
tó ria das cul pas en tre as re li giões, pra ti ca o per dão e ousa 
um re co me ço.
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2 So bre a ques tão das re li giões mun di a is

Du ran te sé cu los, foi im pos sí vel uma re con ci li a ção
en tre as re li giões. As di fe ren ças e a des con fi an ça en tre as
reli giões eram de ma si a do pro fun das, como tam bém eram
de ma si a do pro fun dos os pre con ce i tos. As re li giões vi vi -
am num in ten ci o nal men te “iso la men to” re cí pro co. Mas a 
si tu a ção glo bal se mo di fi cou de ci si va men te.

A po lí ti ca, a eco no mia e o sis te ma fi nan ce i ro
mun di al co de ter mi nam es sen ci al men te nos so pró prio
des ti no na ci o nal e re gi o nal. Que não mais exis tem ilhas
na ci o na is ou re gi o na is es tá ve is, co me ça-se, ago ra, a re -
co nhe cer len ta men te por toda a par te. E, ape sar do for te 
es ti lha ça men to dos in te res ses na ci o na is e re gi o na is, já
exis te, con tu do, um tão for te en tre la ça men to mun di al

po lí ti co, eco nô mi co e fi nan ce i ro, que eco no mis tas fa -
lam de uma so ci e da de glo bal e so ció lo gos de uma ci vi li -
za ção glo bal (no sen ti do téc ni co-eco nô mi co-so ci al):
uma so ci e da de e civi li za ção glo ba is como cam po de in te -
ra ção in ter co necta do, no qual es ta mos to dos di re ta ou in -
di re ta men te en vol vi dos.

No en tan to, esta emer gen te so ci e da de glo bal e ci -
vi li za ção tec no ló gi ca mun di al – e isto é im por tan te para
mim – de ne nhum modo ex pres sa tam bém uma cul tu ra
glo bal uni tá ria (no sen ti do ar tís ti co-es pi ri tu al-es tru tu ra -

dor), ou mes mo uma re li gião glo bal. A so ci e da de mun di -
al e a ci vi li za ção glo bal in clu em uma mul ti pli ci da de de
cul tu ras e de re li giões, em par te até re-acen tu a da. Ter fé
numa úni ca re li gião glo bal é uma ilu são, e temê-la é in -
sen sa tez. Como dan tes, é con fu sa, no mun do de hoje, a
mul ti pli ci da de das re li giões, con fis sões e de no mi na ções,
das se i tas, dos gru pos e mo vi men tos re li gi o sos. Tra ta-se
de um qua se inabrangível estar juntos, misturados e
opostos, que não pode nem deve ser colocado sob um
denominador comum.

E, con tu do, há ele men tos co muns en tre as re li -
giões. To das as re li giões – por mais con fu sas que elas se -
jam – são men sa gens sal ví fi cas, que res pon dem to das de
ma ne i ra se me lhan te a ques tões bá si cas do ser hu ma no,
às eter nas ques tões so bre amor e so fri men to, cul pa e re -

den ção, vida e mor te: de onde vem o mun do e seu or de -
na men to? Por que nas ce mos e por que de ve mos mor rer?
O que de ter mi na o des ti no de cada um e da hu ma ni da -
de? De que modo se fun da men ta a cons ciên cia mo ral e a
pre sen ça de nor mas éti cas? E to das as re li giões, além de
toda in ter pre ta ção glo bal, tam bém ofe re cem ca mi nhos
de sal va ção se me lhan tes: ca mi nhos de sa í da da ne ces si -
da de, do so fri men to e da cul pa da exis tên cia; ori en ta ção
para uma ação sig ni fi ca ti va e cons ci en te men te res pon sá -
vel nes ta vida – para uma sal va ção du ra dou ra, per ma -
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nen te e eter na da re den ção de toda dor, da cul pa e da
mor te.

Não res ta dú vi da: cada re li gião, como fe nô me no
hu ma no, é am bi va len te – am bi va len te como o di re i to, a
arte ou a mú si ca, que tam bém fo ram e são ma ci ça men te
desvir tu a das: tam bém as re li giões, do pon to de vis ta so -
ci o ló gi co, são sis te mas de po der ori en ta dos para a es ta -
bi li za ção e ex pan são de po der. Elas dis põem de um ele -
va do po ten ci al com ba ti vo. Mas elas tam bém dis põem de
um po ten ci al pa ci fi ca dor, mu i tas ve zes des con si de ra do.
A re li gião pode, sem dú vi da, ins ti gar, mas ela tam bém
pode atu ar tran qüi li za do ra men te. A re li gião pode mo ti -
var, in cen ti var e pro lon gar guer ras, mas ela tam bém
pode im pe dir e en cur tar guer ras. Eu gos ta ria de dizê-lo
aqui com toda a cla re za: de vi do aos am plos as pec tos es -

tra té gi cos, eco nô mi cos e po lí ti cos, não pode, tam bém em 
nos sos dias, ser des con si de ra da a di men são so ci al, mo ral 
e re li gi o sa das cri ses po lí ti co-mun di a is.

Não res ta dú vi da: as re li giões do mun do es tão
pro fun da men te con fli ta das en tre si. Em to das as gran des
re li giões cós mi cas se de sen vol ve ram sis te mas de pen sa -
men to e de cren ça que, em úl ti ma aná li se, são ir re con ci -
liá ve is en tre si. Po rém, mi nha ques tão bá si ca é esta: as re -
li giões mun di a is de vem es tar ne ces sa ri a men te em
con fron to e luta en tre si? Pois a paz está em pri me i rís si mo 

lu gar em seu pro gra ma. Sua pri me i ra ta re fa, nes ta épo ca, 
de ve ria ser a cri a ção recíproca da paz, e isso com todos
os meios que hoje nos fornece a mídia para:

· es cla re cer os mal-en ten di dos,
· su pe rar as lem bran ças tra u má ti cas,
· des fa zer as ima gens hos tis es te re o ti pa das,
· ela bo rar so ci al e in di vi du al men te os con fli tos de 

cul pa,
· des fa zer o ódio e a des tru ti vi da de,
· con cen trar-se nos as pec tos co muns. To da via,

será que os adep tos das di ver sas re li giões sa -
bem algo a res pe i to do que – ape sar de suas
gran des di fe ren ças “dog má ti cas” – é co mum
pre ci sa men te no Ethos? Abso lu ta men te não.

Daí a ne ces si da de de um Ethos Mun di al.

3 So bre a ne ces si da de de um Ethos Mun di al

Um pri me i ro as pec to: para o en ten di men to en tre
as re li giões não se exi ge ne nhu ma fren te com ba ti va dos
cren tes con tra os não-cren tes. A cam pa nha de re-ca to li ci -
za ção, so bre tu do na Eu ro pa Ori en tal, que se de sig na eu -
fe mis ti ca men te como re-evan ge li za ção, só con duz a uma
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res ta u ra ção das ve lhas trin che i ras de guer ra – nós não
ne ces si ta mos no va men te de uma di vi são da so ci e da de e
dos par ti dos po lí ti cos em cle ri ca is e an ti cle ri ca is (exem -
plo: Po lô nia). O Pro je to de Éti ca Glo bal exi ge pre ci sa -
men te a ali an ça de cren tes e não-cren tes por um novo
et hos bá si co co mum.

Um se gun do as pec to: em vis ta de um mí ni mo de
et hos, um mí ni mo em va lo res co muns, de pa râ me tros
vin cu lan tes e con vic ções pes so a is bá si cas, as re li giões
têm cer ta men te uma fun ção e res pon sa bi li da de es pe cí fi -
ca. O que une to das as gran des re li giões foi, em ca sos iso -
la dos, exa ta men te ela bo ra do com base nas fon tes. As re -
li giões po dem, onde que rem, com ou tra au to ri da de e
for ça de con vic ção, como po lí ti cos, ju ris tas e fi ló so fos, fa -
zer va ler má xi mas fun da men ta is de hu ma ni da de ele men -

tar. So bre tu do, a re gra da hu ma ni da de: “Cada pes soa
deve ser tra ta da hu ma na men te!”. E, a se guir, a Re gra áu -
rea: “O que não que res que se faça a ti, tam bém não o in -
fli jas a ne nhum ou tro”.

Isto deve ser fe i to cons ci en te men te: pois to das as
gran des re li giões exi gem de ter mi na dos “pa drões ine go -
ciá ve is”: nor mas éti cas bá si cas e má xi mas de ori en ta ção
da ação, que são fun da das a par tir de algo in con di ci o na -
do, ab so lu to; por isso, elas tam bém de vem va ler in con di -
ci o na da men te para cen te nas de mi lhões de pes so as –

em bo ra elas na tu ral men te não se jam cum pri das no caso
con cre to. Po rém, a éti ca sem pre é con tra fá ti ca. Fa ti ca -
men te sem pre se atua con tra ela. Mas é es sen ci al men te
di fe ren te, se ela ain da vale em prin cí pio, ou se ela é fa ti -
ca men te con tor na da ou supervalorizada, reprimida ou
esquecida, se a pessoa sabe que é culpada, quando se
torna culpada.

Aqui, a De cla ra ção sobre o Ethos Mun di al, que o
Par la men to das Re li giões cós mi cas pu bli cou aos qua tro
de se tem bro de 1993 em Chi ca go, ob te ve con cre ção.
Tra ta-se de um pas so iné di to, para a mais re cen te his tó ria 
da re li gião, que uma as sem bléia de pes so as de to das as
re li giões mun di a is te nha che ga do a um acor do so bre um
tex to bá si co que for mu lou prin cí pi os éti cos co muns e ori -
en ta ções in con tor ná ve is. To das as re li giões po dem e de -

vem em pe nhar-se ativamente e aceitar obrigações
pessoais. Trata-se aí do seguinte:

– A obri ga ção por uma cul tu ra da não-vi o lên cia e
do res pe i to por toda vida: “Não ma tar – mas tam bém
não tor tu rar, mal tra tar, fe rir” – ou, po si ti va men te: “Te -
nhas res pe i to perante a vida!”.

– A obri ga ção de uma cul tu ra da so li da ri e da de e
uma jus ta or dem eco nô mi ca: “Não fur tar – mas tam bém
não pi lhar, chan ta ge ar, cor rom per”, ou po si ti va men te:
“Age honesta e le al men te!”.
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– A obri ga ção por uma cul tu ra da to le rân cia e uma 
vida em au ten ti ci da de: “Não men tir – mas tam bém não
en ga nar, fal si fi car, ma ni pu lar”, ou po si ti va men te: “Fala e 
age au ten ti ca men te!”.

– Enfim, com isso, to das as re li giões têm evi den te -
men te tam bém os ma i o res pro ble mas: a obri ga ção por
uma cul tu ra de igua is di re i tos e a par ce ria do ho mem e
da mu lher: “Não fa zer mau uso da se xu a li da de – mas
tam bém de ne nhum modo abu sar, di mi nu ir, avil tar o
par ce i ro” – ou po si ti va men te: “Respeitai-vos e amai-vos
mu tu a men te!”.

Este es cla re ci men to do Par la men to das Re li giões é 
um si nal de es pe ran ça para um fu tu ro, no qual as re li -
giões do mun do co la bo ram por um ethos co mum da hu -
ma ni da de. Este es cla re ci men to de ve ria ser es tu da do e

dis cu ti do in ten si va men te em to dos os nos sos gru pos, pa -
ró qui as, no en si no re li gi o so e éti co: ele está es cri to na lin -
gua gem de nos sa épo ca, é ge né ri co, po rém não é abs tra -
to; é con cre to, po rém não ca su ís ti co; é crí ti co e si mul ta -
ne a men te es pe ran ço so. No de cur so dos úl ti mos anos, a
fun da ção Wel tet hos dis po ni bi li zou uma gran de quan ti -
da de de ma te ri a is e me i os que aju dam para a ex pan são
do Ethos Mun di al. O Pro je to mul ti mí dia “Spu ren su che”
[Bus ca de ves tí gi os] (Re li giões do mun do. Em bus ca dos

pon tos co muns) so bre as re li giões cós mi cas, com os sete
ví deo-fil mes, o li vro-tex to que há pou co ob te ve sua se -
gun da edi ção por tu gue sa, e o CD-Rom pe da go gi ca men -
te ela bo ra do, pos si bi li ta o in gres so em inú me ras es co las,
co mu ni da des e gru pos. Na base da “Spu ren su che” [bus -
ca de ves tí gi os], foi cri a da a mos tra “Re li giões mun di a is – 
Paz mun di al – Et hos mun di al”. Ela vi a ja há anos em di -
ver sos idi o mas, até no chi nês, por di ver sas na ções da Eu -
ro pa e do mun do e até já pôde ser vis ta no quar te i rão
prin ci pal das Na ções Uni das em Nova York.

Ante to das es tas re fle xões e ati vi da des por um
Ethos Mun di al, de ve mos, no en tan to, per gun tar-nos,
como cris tãos, qual é o nos so et hos cris tão es pe cí fi co, o
qual re pre sen ta para os cris tãos sin gu lar apro fun da men -
to, con cre ti za ção e ra di ca li za ção do Ethos Mun di al: Je sus 

Cris to como “nos sa Luz”: o que nós, ilu mi na dos por esta
luz, de ve mos di zer so bre o sen ti do da vida e da mor te, so -
bre o su por tar da dor e o per dão da cul pa, so bre uma
des pren di da do a ção e a ne ces si da de da re nún cia, so bre
uma abran gen te com pa i xão e uma du ra dou ra ale gria.
Tal et hos cris tão pode não só ser uni fi ca do com um Ethos 
Mun di al, po rém po de rá apro fun dar, es pe ci fi car e con cre -
ti zá-lo para os cris tãos.
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Con clu são

Um Ethos Mun di al po de rá im por-se: to das as ex -
pe riên ci as his tó ri cas o de mons tram. A nos sa Ter ra não
pode ser mo di fi ca da sem que seja al can ça da, a mé dio
pra zo, uma trans for ma ção da cons ciên cia e uma re-ori en -
ta ção do pen sa men to e da ação de cada um, como tam -
bém do pú bli co. Isto já se com pro vou em ques tões como
(1) guer ra e paz, (2) eco no mia e eco lo gia e (3) ho mem e
mu lher. E, para tal trans for ma ção da pos tu ra in te ri or, de
toda a men ta li da de, do “co ra ção”, pre ci sa men te as re li -
giões são res pon sá ve is de modo todo par ti cu lar. Evi den -
te men te, será di fí cil ob ter um con sen so uni ver sal para
mu i tas das ques tões éti cas in di vi du a is dis cu ti das (des de a 
bi oé ti ca e a éti ca se xu al, atra vés da éti ca da mí dia e da

ciên cia, até a éti ca eco nô mi ca e es ta tal). Po rém, no es pí -
ri to dos prin cí pi os bá si cos co muns aqui de sen vol vi dos,
de ve ri am tam bém ser en con tra das so lu ções para mu i tas
das ques tões até ago ra controversas.

Estou con ven ci do: a nova or dem mun di al só será
uma or dem me lhor, quan do ela se tor nar um mun do so -
ci al e plu ral, com par ti lha do e pro mo tor da paz, ami go da
na tu re za e ecu mê ni co. Por isso, mu i tas pes so as se em pe -
nham já ago ra, com base em suas con vic ções re li gi o sas
ou hu ma nas, por um Ethos Mun di al co mum e con vo cam

to das as pes so as de boa von ta de a con tri bu í rem para
uma transformação da consciência em questões éticas.

Tudo o que eu dis se até ago ra, eu pos so re su mi-lo
con clu si va men te em qua tro bre ves sentenças:

· Ne nhu ma paz en tre as na ções sem paz en tre as
re li giões.

· Ne nhu ma paz en tre as re li giões sem diá lo go en -
tre as re li giões.

· Ne nhum diá lo go en tre as re li giões sem pa drões
éti cos glo ba is.

· Ne nhu ma so bre vi da do nos so Glo bo na paz e
jus ti ça sem um novo pa ra dig ma de re la ções in -
ter na ci o na is na base de pa drões éti cos glo ba is.
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