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REQUERIMENTO Nº        DE 2013 

(Do Sr. Roberto de Lucena) 

 

 

Requer a aprovação de Moção de Apoio à 

Declaração Istambul lançada por organizações 

ligadas a Religious Liberty Partnership (RLP), 

sobre a crise na Síria. 
 

 

     Senhor Presidente, 

 

Requeiro, nos termos do art. 117, §4º, do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados, a aprovação de Moção de Apoio à Declaração Istambul, 

lançada por organizações ligadas a Religious Liberty Partnership (RLP), sobre a crise 

na Síria,pedindo ao Embaixador Especial das Nações Unidas deste país para prestar 

particular atenção às “minorias éticas e religiosas vulneráveis”. 

 
 

 

J U S T I F I C A T I V A 

No dia 15 de abril, várias organizações que lutam em prol da 

liberdade religiosa no mundo, e estão unidas pela Religious Liberty Partnership (RLP) – 

entre elas a ANAJURE –, lançaram uma declaração sobre a crise na Síria pedindo ao 

Embaixador Especial das Nações Unidas deste país para prestar particular atenção às 

“minorias éticas e religiosas vulneráveis”, e também fizeram uma convocação para um 

dia designado à oração por aquele país. 

O documento foi chamado de Declaração Istambul sobre a 

Igreja na Síria e aborda a situação de cristãos e outras minorias. O texto também 

convoca a comunidade internacional a “prover suficiente proteção para todas as 
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comunidades étnicas e religiosas, bem como seus locais históricos, religiosos e 

culturais”. 

“Houve um enorme apoio na nossa Consulta 2013 em 

Istambul para se falar abertamente sobre a situação urgente que os Cristãos e outras 

minorias estão enfrentando na Síria no presente momento”, disse Mervyn Thomas, 

presidente da RLP e CEO da Christian Solidarity Worldwide, no Reino Unido. 

A declaração foi elaborada no encontro anual de 

organizações da RLP, que aconteceu em Istambul em março. A Religious Liberty 

Partnership se comprometeu “a se sensibilizar e trabalhar em prol de uma solução 

pacífica da atual crise, incluindo a reconciliação entre várias comunidades étnicas e 

religiosas; e utilizar práticas que priorizem o bem-estar de todos os Sírios ao prover 

assistência e advogando em nome dos vulneráveis”. 

A Religious Liberty Partnership (RLP) é um esforço 

colaborativo de organizações Cristãs de mais de 20 países focado na liberdade 

religiosa. A RLP procura mais intencionalmente colaborar na defesa, assistência e na 

maior conscientização sobre questões de liberdade religiosa de forma global. Ao lado 

do presidente da RLP, Mervyn Thomas, a Equipe de Liderança da RLP é formada por: 

Godfrey Yogarajah, da World Evangelical Alliance; Ron Boyd-Macmillan, da Open 

Doors International, Holanda; Anne Brandner, da Global Peace Initiative, Canadá; Andy 

Dipper, da Viva, Reino unido; Daniel Hoffman, da Middle East Concern; e Linus Pfister, 

da HMK, Suíca. Uma lista dos membros da RLP está na Declaração Istambul. 

“Como membros da Religious Liberty Partnership, reunimo-

nos em Istambul na Turquia e apoiamos o apelo de nossos irmãos e irmãs sírios à 

igreja mundial para orar pela nação e pela igreja Síria em meio à atual crise. Nós 

especificamente convocamos as denominações Cristãs e organizações mundiais a 

levar este apelo aos seus membros, em reconhecimento de que nós somos um corpo 

unido em Cristo”, informa a declaração. 

“O êxodo de Cristãos e outras minorias étnicas e religiosas 

da Síria, bem como os ataques e destruição de locais religiosos de todas as religiões” é 

uma das preocupações listadas no documento. A falta de respeito aos direitos 

humanos e segurança e bem-estar também integram a lista de pontos de atenção na 

Síria. 

http://portugues.christianpost.com/topics/direitos-humanos/
http://portugues.christianpost.com/topics/direitos-humanos/
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Assim, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação 

dessa justa e legítima Moção de Apoio á declaração feita pela Aliança Global Cristã, 

unida com a Religious Liberty Partnership (RLP) sobre a crise na Síria pedindo ao 

Embaixador Especial das Nações Unidas deste país para prestar particular atenção às 

“minorias éticas e religiosas vulneráveis”. 

 
 

 

Sala das Comissões, em 07 de maio de 2013. 

 

 

 

 

Deputado Roberto de Lucena 

PV/SP 

 

 


