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Importância capital

O diálogo é um elemento básico e 
fundamental da relação com Deus e com os 
irmãos, de modo que, sem ele, as relações 

ficam desqualificadas e o que depende 
delas fica prejudicado 



Etimologia

diá – através de
logos – palavra, verbo, 
pensamento, verdade

Procurar uma palavra 
através dos logos 

daqueles que dialogam;

Diálogo é o ato de duas 
pessoas procurarem 

juntas uma verdade que 
individualmente não 

possuem;

É o espaço interpessoal 
do discernimento 

coletivo.



A disponibilidade ao 
diálogo



1ª disponibilidade requerida

Desejo de procurar juntos a 
verdade sem a pretensão de 

já possui-la ou conhecê-la



2ª disponibilidade requerida

Coragem de dizer francamente o que se 
pensa, com delicadeza, com as 

melhores palavras e com a maior 
clareza possível, considerando quem é o 

interlocutor



3ª disponibilidade requerida

Não querer impor a própria 
“verdade”, o que exige reflexão 

prévia e liberdade de se abrir sem 
ter medo de ser rejeitado



4ª disponibilidade requerida

Disponibilidade de ouvir com atenção 
pessoal o outro, mesmo quando não 
concorda ou se sente incomodado, 

lembrando que o diálogo é sinal de amor e 
não prova da sua ausência



5ª disponibilidade requerida

Aderir à verdade compreendida que 
poder ser igual à “minha” ou à do 

“outro” ou totalmente diferente de 
ambas, sem apego às próprias ideias



O que não é diálogo



Então, diálogo não é...

Um monólogo de duas pessoas;

Um campo de batalha onde quem tem mais força moral 
ou afetiva vence;

Um encontro diplomático para convencer sutilmente o 
outro do que eu quero.



Lembretes importantes



1º lembrete importante

Rezar pedindo a Deus a 
oportunidade para o 

diálogo



2º lembrete importante

Cada pessoa é diferente e vê a vida com 
seus “óculos”, sobretudo em se tratando do 

homem e da mulher, e isto interfere no 
diálogo e é importante ser considerado 

para amadurecer



3º lembrete importante

As veze não é possível se entender em 
uma única conversa, o que exige um 
diálogo contínuo até que se chegue a 
um discernimento do que é melhor



4º lembrete importante

Ao menos no início, não se pode 
esperar que ele surja 

espontaneamente, por isso é 
necessário procura-lo livre e 

conscientemente



5º lembrete importante

Necessidade de conversar 
sobre temas intrínsecos à 

relação



Pontos para a relfexão



Perguntas para o diálogo

Vocês têm dialogado 
em família, no sentido 
apresentado?

Qual a qualidade do 
diálogo de vocês em 
família?

Onde e como ele pode 
melhor?


