
 diálogo inter-religioso foi estabelecido em Israel no final da década de 1950 por um pequeno grupo de visionários que, dentre outros, incluía Martin Buber. Mais de quarenta anos depois, percebemos que, apesar de décadas de louváveis atividades interconfessionais, apenas um círculo extremamente limitado de indivíduos estava seriamente engajado no diálogo. Havia uma necessidade urgente de suplementar os esforços inter-religiosos existentes, atrair um número cada vez maior de indivíduos para este círculo, e implementar modelos amplamente interativos de encontro que pudessem provocar mudanças verdadeiras e duradouras na perspectiva dos participantes.  Diante do exposto, um grupo de experientes ativistas inter-religiosos formou no verão de 2001, a Associação Inter-religiosa de Encontros (Interfaith 
Encounter Association – IEA). Acreditamos em uma sociedade na qual a alteridade não seja apenas tolerada, mas verdadeiramente compreendida e respeitada. A IEA é guiada pelos seguintes princípios 
e objetivos básicos: Representação igualitária de todos os credos; Igualdade de gênero; Inclusão de indivíduos de todas os credos, faixas etárias, estilos de vida e níveis sociais; Inclusão de todo o espectro religioso-secular e político; Frequente recrutamento através de ativistas comprometidos, Implementação de programas interativos que efetivamente modifiquem perspectivas e atitudes, tais como seminários estendidos e grupos de estudo continuado; Desenvolvimento constante de novos modelos para um encontro efetivo; Frequente avaliação de todas as estratégias e programas.  A IEA dedica-se a promover a coexistência real e 
sustentável através do diálogo inter-religioso interativo. Acreditamos que, ao invés de ser a causa do problema, a religião pode e deve ser uma fonte de soluções para os conflitos na região e além. Não acreditamos na mistura de todas as tradições em um grupo indiferenciado, mas em fornecer um ambiente no qual todos possam se sentar com segurança e 

conforto, sendo plenamente quem são em suas respectivas religiões. A IEA tem mais de 8.000 afiliados de todas as classes sociais dentre toda população de Israel. Além disto, a IEA trabalha em cooperação com sete organizações palestinas em toda a Autoridade Palestina. No Oriente Médio, a IEA desempenha um papel importante no Fórum 
Abraâmico do Oriente Médio, juntamente com organizações do Egito, Irã, Jordânia, Líbano, Autoridade Palestina, Tunísia e Turquia. 

 

Alguns de nossos projetos incluem: 

• Retiros de finais-de-semana Cerca de oitenta participantes, de toda a variedade de contextos religiosos, reúnem-se por dois a três dias de encontros intensos e íntimos. Eles passam a maior parte do tempo em pequenos grupos, onde cada um pode se expressar e ouvir pontos de vista sobre aspectos religiosos diversos - evitando debates políticos divisivos. Através desta interação intensa e íntima, eles se encontram em um sentido muito profundo e, assim, aprendem a entender e respeitar a alteridade do outro. Os retiros são projetados para criar um senso de comunidade e incentivar atividades de acompanhamento que garantam sua continuidade e a sustentabilidade.  
• Encontro inter-religioso Dedicado a um tema por vez, estas sessões geralmente são abertas com uma breve apresentação, seguida de um estudo conjunto e discussão sobre as crenças, práticas e textos sagrados das respectivas tradições. O estudo inter-religioso é utilizado como um veículo para a compreensão, aceitação e respeito pelo outro, e uma maneira de aprofundar a 

consciência da própria religião. A maioria das sessões é organizada no contexto de dezenas de grupos em andamento para encontros inter-religiosos em todo o país – da Alta Galileia a Eilat. Estes grupos se desenvolvem em "mini-comunidades" de convivência harmoniosa que respeita a singularidade de cada comunidade. Eles servem de modelo para as comunidades maiores e fazem crescer nelas o desejo de relações inter-comunais.  
• Encontro Inter-religioso de Mulheres (WIE – sigla em inglês)       Mulheres muçulmanas, cristãs, drusas e judias estudam temas de relevância para as mulheres do ponto de vista das diferentes religiões. O encontro é uma fonte de força e empoderamento para mulheres reconhecerem seus valores e suas lutas compartilhadas. Através de reuniões mensais, de celebrações religiosas e conferências, o WIE cria um espaço sagrado de confiança, harmonia e apoio em tempos difíceis. 

 
• Encontro Inter-religioso de Jovens (YIE – sigla em inglês) Semelhante ao WIE, o YIE foi concebido para os jovens, atuando como um espaço para a dinâmica de jovens e uma fonte de capacitação para que se envolvam em processos inter-religiosos e contribuam com sua marca especial.  

O



 Atualmente, mantemos grupos em Jerusalém e Tel Aviv. Mais grupos estão planejados em Haifa, Be’er Sheva e outros lugares.  
• Diálogo Israelense-Palestino     Realizamos regularmente reuniões e conferências inter-religiosas em cooperação com organizações palestinas, com o objetivo de construir uma paz sustentável entre as duas nações no nível de pessoa a pessoa. Por adotarmos uma abordagem inter-religiosa e apolítica, somos capazes de engajar no processo pessoas de todas as partes do espectro político em suas respectivas sociedades, construindo conversas e relações profundas e sustentáveis entre elas.   

• Fórum Abraâmico do Oriente Médio       Um fórum de indivíduos e grupos das tradições abraâmicas no Oriente Médio para apoiar a compreensão intercultural e o respeito mútuo como uma ferramenta poderosa para a construção da paz no Oriente Médio. Uma conferência anual de muçulmanos, judeus, cristãos e drusos reúne-se para consolidar e planejar o trabalho conjunto no apoio à aceitação e coexistência entre suas comunidades locais e para planejar e promover outros programas regionais.       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR FAVOR, APOIE A IEA 

Opções de apoio: 
·   Sócio/Amigo                                                                  $45  
·   Patrocinador (nome no relatório anual)                       $150  
·   Doador (nome no início do relatório anual)                 $500  
 

Por favor, envie um cheque para 
“INTERFAITH  ENCOUNTER  ASSOCIATION”  

2 HaSoreg Street, P.O.Box 3814, Jerusalem 91037, 
Israel 

 
Contribuições dedutíveis de impostos nos EUA devem 

ser enviadas para: Friends of Interfaith Encounter 
Association, 

832 Lathrop Ave., Forest Park, IL 60130-2039  
 

Contribuições seguras online podem ser feitas através 
de nosso site: www.interfaith-encounter.org 

 
 
 

 

 

  THE INTERFAITH  

  ENCOUNTER  

 ASSOCIATION 
    (Associação Inter-religiosa de Encontros)    Fone:    +972-2-6510520 Fax:    +972-2-6510557 E-mail:   office@interfaith-encounter.org Endereço: 2 HaSoreg Street,                    P.O.Box 3814, Jerusalem 91037, Israel   

www.interfaith-encounter.org 

NOSSA MISSÃO:  
A Associação Inter-religiosa de Encontros 

dedica-se a promover a coexistência real e a paz 

humana na Terra Santa e no Oriente Médio por 

meio do estudo intercultural e do diálogo inter-

religioso. Acreditamos que, em vez de ser a 

causa do problema; a religião pode e deve ser 

uma fonte de solução para conflitos que existem 

na região e para além dela. Não acreditamos na 

mistura de todas as tradições em um grupo 

indiferenciado, mas em fornecer um ambiente 

onde todos possam vir e sentar-se em segurança 

e conforto, sendo plenamente quem são em suas 

respectivas religiões. 

Para participar do nossoa lista e receber atualizações regulares de nossas várias atividades (1-2 mensagens por semana): Envie uma mensagem em branco para:       IEA-stories+subscribe@groups.io 


