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(Mt 5,13).

Trata-se da constitutiva dimensão 
“sócio-libertadora” da teologia. 
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2º. A pluri-confessionalidade da teologia
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O confessional, sem o O confessional, sem o 
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no confessionalismo, no confessionalismo, 
caminho para o caminho para o 
fundamentalismo. fundamentalismo. 
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