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O proselitismo constitui manifestação simultânea dos direitos fundamentais à liberdade
religiosa e à liberdade de expressão, configurando modalidade de liberdade de
expressão religiosa, a qual deve ser, a princípio, reconhecida como direito legítimo nas
sociedades democráticas. Entretanto, como discurso persuasivo tendente a converter os
receptores da mensagem religiosa sobre a veracidade de suas crenças teológicas, o
exercício do proselitismo pode se mostrar extremamente agressivo à honra dos deuses,
crenças e símbolos sagrados de outras religiões, bem como aos sentimentos religiosos
de seus adeptos, acarretando inúmeros conflitos interconfessionais nas sociedades
democráticas

contemporâneas,

e

levantando

sérias

dúvidas

sobre

sua

constitucionalidade e legitimidade. Com vistas a refletir sobre os limites legais que
poderiam ser legitimamente impostos ao exercício do proselitismo religioso, e
empregando a teoria filosófica do Direito de RONALD DWORKIN, partimos do
pressuposto de que eventuais restrições deveriam ser estabelecidas em consonância com
os critérios geralmente aceitos no direito internacional de proteção aos direitos humanos
e em julgamentos paradigmáticos de Cortes constitucionais democráticas para a legítima
restrição tanto da liberdade religiosa e como da liberdade de expressão, de forma a
construir interpretação coerente e íntegra do direito fundamental à liberdade de
expressão religiosa. Considerando o problema, originariamente brasileiro, mas já
internacional, do conflito entre o Neopentecostalismo e as Religiões afro-brasileiras,
construímos a hipótese de o discurso proselitista neopentecostal configurar modalidade
de discurso de ódio religioso. Para testar a hipótese, analisamos o best-seller Orixás,
Caboclos e Guias: Deuses ou Demônios do Bispo EDIR MACEDO, principal líder da
Igreja Universal do Reino de Deus. Com base em ações civis públicas e criminais
ajuizadas por Ministérios Públicos Federais e Estaduais, que buscam preservar os
direitos fundamentais dos afro-brasileiros à liberdade religiosa, à igualdade e à
dignidade humana, tecemos considerações sobre as possíveis consequências jurídicas
dos discursos proselitistas que se apresentem como discursos de ódio religioso nas
práticas jurídicas brasileiras, legislativas e jurisprudenciais.

