
Convite para a aventura do Diálogo. 

 

Aqui no Recife, há sete anos, nós, irmãos e irmãs de várias tradições religiosas diferentes, nos 

reunimos no Fórum Diálogos, Fórum da Diversidade Religiosa em Pernambuco, e temos 

acompanhado uma dura realidade de preconceitos e discriminações que ainda existem entre 

as religiões. No entanto, temos principalmente criado entre nós e entre nossas comunidades 

um vínculo forte e profundo de amizade e colaboração, que vai além de tudo aquilo que 

poderia nos dividir. 

Por sua Constituição, o Brasil é um país laico e aberto a todas as tradições religiosas. 

Queremos valorizar e defender o caráter laical e pluralista do nosso país. A nenhuma tradição 

espiritual pode interessar um Brasil católico, pentecostal ou dominado por qualquer confissão 

religiosa. A defesa da Constituição já nos leva a ver como crime qualquer ataque ou 

desrespeito a uma comunidade religiosa. Infelizmente, em tempos mais recentes, em vários 

continentes e também no Brasil, tem se espalhado um clima de intolerância e discriminação ao 

diferente e às minorias sociais. Em todo o mundo, têm aumentado sinais de preconceito 

contra judeus, assim como, em alguns países, contra muçulmanos, confundidos com 

fundamentalistas radicais. Entretanto, no Brasil, as discriminações e atos de intolerância têm 

sido principalmente contra comunidades de matriz africana.  O mais escandaloso é que esses 

ataques são perpetrados por pessoas e grupos que se dizem cristãos e pensam agir em nome 

de Deus. 

Como membros de diversas religiões e caminhos espirituais, reafirmamos que se Deus existe, 

só pode ser em Amor, Misericórdia, Compaixão, Harmonia e Beleza. 

Compreendemos que, hoje, a idolatria a ser combatida e superada é a divinização do mercado 

a serviço de sociedades anônimas que escravizam os pobres e destroem a Terra. Por isso, 

convidamos vocês a se unirem a nós no esforço de sempre testemunhar que o projeto divino 

para o mundo é de paz, justiça e comunhão entre a Coletividade Humana e a Natureza 

Planetária. 

 

Membros integrantes do Fórum Diálogos, em 21 de janeiro de 2020. 


