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Na cidade de Buenos Aires, os CCs Pueblos 

Indígenas de Argentina, Comunidad Cósmica e 

Qewña participaram de uma discussão reflexiva 

sobre a Semana Mundial da Harmonia Inter-

religiosa no sábado, 2 de fevereiro, entre as 

13:00 e 17:00 horas.

A Mãe Terra, Pachamama, inspira o 

mundo a trabalhar para a HARMONIA  e  o 

ENTENDIMENTO entre as religiões. “Os Povos 

Indígenas do mundo aprenderam da Mãe Terra 

a viver em Paz e Harmonia conosco mesmos, 

com o cosmos, com todos os seres vivos 

(animais, pedras, rios...), com os espíritos 

de nossos ancestrais que nos guiam e nos 

motivam todos os dias a dialogar com todos 

os nossos irmãos na diversidade “. (Rosalía 

Gutierrez)

Eles convidaram todas as religiões a entender 

sua maneira de ver, pensar e viver no mundo, 

não querem impor essa forma, mas apenas se 

permitem ser o que sempre aprenderam da 

Mãe Terra, dos rios, dos pássaros.

Que a Semana Mundial da Harmonia Inter-

religiosa ajude a refletir que os Povos Indígenas 

têm diferentes maneiras de entender o mundo, 

não querem oprimir ou impor seu pensamento, 

eles só querem viver como eles entendem o 

mundo. Discriminação e intolerância tornam 

nossos seres doentes.

Na América Latina e no Caribe, a URI é composta por 54 Círculos de 

Cooperação na Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, El Salvador, 

Guatemala, Haiti, México, Paraguai, Panamá, Peru, Uruguai e Venezuela.

O trabalho inclui a diversidade cultural, social e religiosa e os grandes 

ensinamentos das cosmovisões indígenas

A Semana Mundial da Harmonia Inter-religiosa é um evento anual entre todas as religiões, confissões e crenças realizado 

todos os anos durante a primeira semana de fevereiro desde 2011, quando foi proclamado pela Assembleia Geral da ONU 

na resolução 65/5 e aprovado em 20 de outubro de 2010. A resolução afirma que a compreensão mútua e o diálogo inter-

religioso são dimensões importantes da cultura da paz.

Todos os anos a URI América Latina e Caribe une-se à celebração da Semana Inter-Religiosa através de atividades 

organizadas pelos nossos Círculos de Cooperação em cada uma de suas localidades. Para honrar esta diversidade e seus 

esforços particulares, compartilhamos esta edição especial de nosso boletim Conexões.

Semana Mundial da Harmonia 
Inter-religiosa Fevereiro de 2019

Boletim Conexões, Edição Especial

Na quinta-feira, 7 de fevereiro, das 17h 

às 19h, em Lagunillas, foi realizada uma 

discussão inter-religiosa sobre a importância 

da harmonia e da unidade entre todos os 

seres humanos. Os jovens trabalharam juntos 

para entender os conceitos de tolerância, 

respeito, unidade na diversidade e direitos 

humanos. Essa conversa foi realizada com 

os jovens líderes em treinamento, que, em 

seu tempo livre, estão se preparando para o 

desenvolvimento de sabões biodegradáveis, 

além de se formar em Biologia e Química na 

ilustre Universidade dos Andes, em Trujillo. 

Em 7 de fevereiro de 2019, uma nova 

transmissão do programa de rádio “Hoy, 

Exactamente Ahora” (Hoje, Exatamente 

Agora) foi realizada pela Rádio Comunidad 

(www.radiocomunidad.com) sobre a Harmonia 

Inter-religiosa, liderada pela Monja Budista 

Rev. Marina Tirado, com a participação de 

alguns dos membros do CC para el Diálogo, 

de Caracas. O tema principal foi reconhecer a 

necessidade urgente de diálogo entre diferentes 

religiões para melhorar a compreensão mútua, 

a harmonia e a cooperação entre as pessoas.

Membros do CC Latino-americano de Músicos, 

em 2 de fevereiro de 2019, no Distrito Federal 

do México, realizaram atividades de movimento, 

música e exploração emocional para o trabalho 

espiritual e equilíbrio emocional. Dirigida 

ao público em geral, essa bela atividade foi 

realizada com crianças e jovens. O CC tem uma 

manobra ecumênica comunitária para o início 

de março com a mesma intenção harmoniosa, 

solidária e humana.

No dia 3 de fevereiro, membros do CC Mukua, 

no Panamá, participaram do encontro “Paz 

Entre Irmãos”. A Igreja Evangélica de Deus 

convidou o CC Mukua para dar a conhecer sua 

cosmovisão Kuna.

Fany  González foi encarregada de compar-

tilhar sua experiência no diálogo inter-religioso 

e intercultural a partir da sua visão de mundo. 

O mais importante dessa experiência foi o 

estabelecimento de um diálogo inter-religioso 

para a paz e o cultivo da amizade entre irmãos 

das diferentes religiões da cidade do Panamá.

O CC URI Curitiba ajudou e participou em um 

evento inter-religioso na Prefeitura de Curitiba 

no dia 21 de janeiro, por ocasião do Dia Nacional 

de Combate à Intolerância Religiosa e também 

celebrando a Semana Mundial da Harmonia 

Inter-Religiosa. Mais de 60 representantes e 

líderes de religiões e organizações espiritualistas 

estavam presentes.

 Mensagem de Luiz Omar, coordenador do 

CC URI Curitiba: SER e VIVER. Vivemos sob 

um profundo e magnânimo auspício. A Força 

e a Energia da Mãe Cósmica oportunizam 

o nascimento de uma nova humanidade, 

onde o que compreendermos e assimilarmos 

como conceitos, formas e posturas, estão a 

criar um novo Ser e Viver. Aproximações e 

reconhecimentos de valores comuns criaram 

novas Alianças, que uniram o melhor encontrado 

em nós e darão maior expressão às nossas 

vidas como cidadãos planetários, comungando 

todas as conquistas promissoras em cada área 

do Ser e Viver. Já não somos os mesmos e a 

aparente distração de nossos jovens pode ser 

apenas um compasso de espera, para assimilar 

e expressar compromissos mais claros, fiéis 

e dignos, a princípio com grupos específicos, 

e logo com a humanidade. Tudo com maior 

sintonia com a Alma e o Espírito Divino que 

à inspira a expressar com maior exatidão o 

Ser e Viver. Estejamos atentos às insinuações, 

solicitações e comandos internos, pois este 

é o nosso momento de revelar e despertar 

o Ser que propiciará e capacitará um novo e 

esplendoroso Viver. Tudo em uníssono com a 

Vida Una Planetária, em Felicidade e Paz.

O Círculo de Cooperação Fé Menina, 

juntamente com o Círculo de Cooperação URI 

São Paulo, convidou várias religiões, grupos 

espirituais e povos nativos para um Círculo de 

Meditações e Orações para celebrar a Semana 

Mundial da Harmonia Inter-religiosa no dia 

5 de fevereiro, das 19h às 21h. Dezessete 

participantes de diferentes tradições religiosas 

foram recebidos na sede da Organização 

Bhrama Kumaris em São Paulo.

 O trabalho começou com uma Meditação 

Raja Yoga e, posteriormente, os participantes 

se apresentaram e compartilharam o sagrado 

para a harmonia inter-religiosa do planeta. 

Cada participante ofereceu sua contribuição 

sagrada que, agregando em unidade, gerou 

uma bela energia de harmonia, equilíbrio e 

todos os valores construtivos que inspiram a 

humanidade a evoluir permanentemente. 

 O tema central foi “O Planeta é Sagrado e 

quer Paz”, inspirado na frase: “Só haverá paz 

no mundo se houver paz entre as religiões”.

Os membros do CC Femas reuniram-se em 

San Salvador, El Salvador, no dia 7 de fevereiro 

para realizar uma oração inter-religiosa 

para os migrantes, pedindo paz no mundo e 

especificamente na América Latina para que os 

homicídios parem e que os irmãos não precisem 

migrar de seus países e sejam respeitados em 

seus direitos humanos em cada país.

Os membros do CC Constructores de 

Puentes, na Argentina, visitaram a prisão de El 

Chaco criar pontes de amizade e reintegração 

social através do diálogo inter-religioso e 

intercultural. Esta atividade foi realizada em 

04 de fevereiro de 2018, no âmbito da Semana 

Mundial da Harmonia Inter-religiosa.

Em Caracas, Venezuela, no sábado, 10 de 

fevereiro, das 14h às 16h, uma meditação 

inter-religiosa foi organizada pela Sangha do 

budismo tibetano da linhagem Drikung Kaiyo 

Venezuela e Zen Soto para pedir a liberdade 

do povo venezuelano, o cessar a ditadura e o 

respeito pelos direitos humanos.

Membros do CC Meipi, Bolívia, se reuniram 

no dia 10 de fevereiro, no Centro de Cura 

Ninho de Paz, localizado no deserto às margens 

do Lago Titicaca para realizar terapias de 

cura espiritual nas capelas de purificação, 

conversão, confirmação e celebração no marco 

do diálogo ecumênico e inter-religioso na 

Semana Mundial da Harmonia Inter-religiosa.

Conversa Inter-religiosa
CC Quinaroes, Lagunillas-estado Mérida

Conversa Reflexiva
CC de los Pueblos Indígenas da Argentina 
(CC dos Povos Indígenas da Argentina), CC 

Comunidad Cósmica (CC Comunidade Cósmi-
ca CC) y CC Qewña.

Reunião de Comunidades
CC Latino-americano de Músicos

 

Diálogo Ecumênico e Inter-religioso
CC Meipi

 

Encontro Inter-religioso
CC Mukua

Visita a uma Prisão
CC Constructores de Puentes (CC 

Construtores de Pontes)

Meditação Inter-religiosa
CC para el Diálogo (CC para o Diálogo)

CC Fé Menina e CC São Paulo
 Círculo de Meditações e Orações

CC URI Campinas
Ato Ecumênico e Inter-religioso “Solidarie-
dade às vítimas de Brumadinho e defesa 

do meio ambiente”

CC URI Goiás
 IV Caminhada da URI Goiás contra a 

Intolerância Religiosa: caminhando junto 
a gente se entende

Em 7 de fevereiro, a Conselheira Global 

da URI, Salette Aquino, compôs a mesa em 

uma audiência pública na Câmara Legislativa 

do Distrito Federal, juntamente com os 

secretários de Direitos Humanos e Igualdade 

Racial do Distrito Federal, deputado Fábio 

Félix, o presidente da Comissão de Direitos 

Humanos da Câmara Legislativa, o assessor 

de assuntos religiosos do governo do Distrito 

Federal e o representante do Comitê Distrital 

O Círculo de Cooperação URI Campinas, 

com grandes parcerias e apoiadores, realizou 

um Ato Ecumênico e Inter-religioso com o 

tema “Solidariedade às vítimas de Brumadinho 

e defesa do meio ambiente: Campinas por 

uma Vida Melhor” para celebrar a Semana 

Mundial da Harmonia Inter-Religiosa no dia 

9 de fevereiro, das 9h às 11h, no Largo do 

Rosário, a principal praça pública de Campinas. 

Representantes de 11 diferentes tradições 

e religiões participaram. Houve momentos 

de harmonia e comunhão entre todos os 

participantes que se aprofundaram no caminho 

do respeito mútuo. No total, aproximadamente 

300 pessoas estiveram presentes.

 O evento começou com uma mensagem 

de boas-vindas pelo Eng. Mostafa Bartar – 

coordenador do CC URI Campinas, seguida 

do discurso de abertura do Prof. Eduardo 

Coelho. Posteriormente cada a tradição 

religiosa ali representada expressou suas 

palavras de solidariedade: Católicos pelo 

Padre Benedito Ferraro; Fé Bahá’í pela Sra. 

Natalia Londolo Ocampo; Cultura Esperantista 

e Ecobrinquedoteca pela Prof. Tereza Miriam 

Meyer Pires; Culturas Indígenas pelo Sr. 

Gustavo Rielli; Colégio Internacional de 

Terapeutas pela Sra. Catharina de França; 

Budistas da Soka Gakai Internacional pelo 

Dr. Ademir da Silva; Evangélicos pelo Pastor 

Edmar Machado; Muçulmanos pelo Sheikh 

Walid Abdelgawad e Nader Habib. Após os 

discursos, houve apresentações artísticas em 

sintonia com o tema Solidariedade. O evento 

foi encerrado com um abraço coletivo e uma 

oração de bênção para todos.

O Parque Areião em Goiânia foi novamente 

palco de uma linda confraternização inter-

religiosa: a IV Caminhada URI Goiás contra 

a Intolerância Religiosa: caminhando junto a 

gente se entende. Foi uma bela e harmoniosa 

caminhada, onde o objetivo central era reunir 

pessoas das mais diversas religiões, tradições 

espirituais, indígenas, religiosas e não religiosas 

para uma conversa amigável e partilha de 

práticas espirituais.

 Além dos convidados, várias pessoas que 

passavam pelo parque se juntaram à caminhada. 

Depois de caminhar pelo parque, todos foram 

para um bambuzal no meio do parque onde um 

Círculo Inter-Religioso foi realizado, onde os 

participantes se apresentaram e compartilharam 

um pouco de sua fé. Os membros de cada 

tradição presente fizeram uma participação, 

seja na forma de mensagem falada, música, 

oração, cantiga ou dança. As seguintes tradições 

foram representadas: Umbanda, Candomblé, 

Bhrama Kumaris, Igreja Católica, Evangélicos, 

Kardecismo, União do Vegetal, Santo Daime e 

ateus. Foi uma ótima oportunidade para fazer 

aproximações, trocar contatos e conhecer a 

religião uns dos outros.

CC URI Curitiba
 Cerimônia Municipal Inter-religiosa

Oração Inter-religiosa para Migrantes
CC Femas

da Diversidade Religiosa, para celebrar a 

Semana Mundial da Harmonia Inter-religiosa 

da ONU. A atividade foi coorganizada pelo 

Círculo de Cooperação URI Brasília, e na 

ocasião o CC entregou oficialmente um pedido 

à Comissão de Direitos Humanos para criar a 

Frente Parlamentar da Diversidade Religiosa, 

uma solicitação que foi atendida.

CC Movimento Inter-religioso do Rio de 
Janeiro – MIR

 Evento de abertura da Semana de Combate 
à Intolerância Religiosa

O Círculo de Cooperação da URI - Movimento 

Inter-religioso do Rio de Janeiro celebrou a 

Semana Mundial da Harmonia Inter-religiosa 

e o Dia Nacional de Combate à Intolerância 

Religiosa (21 de janeiro) em conjunto com 

outras organizações na Associação Scholem 

Aleichem - ASA.

O objetivo foi alertar as pessoas e a sociedade 

como um todo para o problema da intolerância 

gerada pelo desrespeito às diversas crenças 

no mundo. Nesse sentido, essa comemoração 

é considerada um marco na luta pelo respeito 

à diversidade religiosa, pois, além de alertar 

sobre a discriminação na esfera religiosa, 

propõe a igualdade de professar diferentes 

religiões e crenças.

 O CC MIR também apoiou o evento MUDA 

- Movimento Umbanda do Amanhã: diferentes 

religiões, pessoas diferentes, unidas pelo amor; 

e o evento Koinonia Presença Ecumênica - Todos 

os dias deviam ser 21 de janeiro: Koinonia apóia 

a semana afirmativa da liberdade religiosa.

A URI - Iniciativa das Religiões Unidas 

- Círculo de Cooperação UNISOES - União 

das Sociedades Espiritualistas, Filosóficas, 

Científicas e Religiosas e a Casa das Religiões 

Unidas – CRU – unem-se às iniciativas de todos 

os Círculos de Cooperação da URI para celebrar 

a Semana Mundial da Harmonia Inter-religiosa, 

evento do calendário das Nações Unidas para 

o período de 1 a 7 de fevereiro de 2019.

 Para expressar nossa indignação com 

a conduta de intolerância religiosa que 

motivou ataques a templos afro-brasileiros 

e seus praticantes na Bahia e em diferentes 

lugares do Brasil, os líderes e representantes 

das diferentes tradições que compõem o CC 

UNISOES e a CRU escolheram celebrar a 

Semana Mundial da Harmonia Inter-Religiosa 

em um Centro Umbandista, exatamente no dia 

2 de fevereiro, dia que as religiões nascidas 

na África dedicam a Iemanjá, divindade 

reverenciada como “deusa da água salgada”. 

Durante o ato inter-religioso, o CC UNISOES 

apoiou a campanha “O Planeta é Sagrado e 

Quer Paz”, da Casa das Religiões Unidas, que 

promove o respeito pelas várias formas de 

reverência pelo divino.

 No evento, as pessoas se comprometeram 

a continuar trabalhando por mais consciência 

da unidade na diversidade. Os membros do CC 

UNISOES e da Casa das Religiões Unidas se 

juntaram ao povo do terreiro para a dança de 

Oxóssi, uma entidade cultuada em religiões de 

matrizes africanas. O CC UNISOES celebrou a 

Semana Mundial da Harmonia Inter-religiosa 

a partir do conceito de diversidade religiosa 

como “os diferentes caminhos para o progresso 

espiritual e para a paz”.

CC União das Sociedades Espiritualistas, 
Filosóficas, Científicas e Religiosas – UNISOES

 Círculo de Meditações e Orações para 
a Semana Mundial da Harmonia Inter-religiosa


