DECLARAÇÃO ISTAMBUL SOBRE A IGREJA NA SÍRIA
Emitida pela Religious Liberty Partnership - RLP
Abril de 2013

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.

A RLP confirma:
- A convocação de líderes Cristãos Sírios para oração, uma vez que eles lutam para
sobreviver no meio desta crise;
- A frustração e medos dos Sírios após décadas de repressão política;
- Os refugiados Sírios e desalojados encontram proteção e assistência crítica no
Líbano, Jordânia, Turquia e outros países;
- Os importantes esforços internacionais para intermediar uma solução para o
conflito em andamento na Síria; e
- A diversidade étnica, histórica e religiosa da nação e a coexistência pacífica, a qual
está agora colocada em risco.

A RLP está preocupada com:
- 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;
- A falta de respeito à lei humanitária, incluindo sequestros, e contínua violência;
- A segurança e bem-estar dos refugiados e daqueles internamente desalojados; e
- A inadequada entrada de representação das minorias étnicas e religiosas no diálogo
político em relação à crise em andamento na Síria.

Nós convocamos a comunidade internacional:
- A prover suficiente proteção para todas as comunidades étnicas e religiosas, bem
como a seus locais históricos, religiosos e culturais;
- A encorajar todos os partidos importantes a apoiar os padrões humanitários
internacionais, incluindo comunicação apropriada e baseada e princípios, angariação
de fundos e programa de administração;
- A colaborar com organizações que apóiam a igreja na Síria e assim ajudar
promover a coexistência pacífica entre as comunidades étnicas e religiosas;
- A apoiar organizações e agências, trabalhando para melhorar a segurança e prover
o bem-estar daqueles que se encontram desalojados;
- A trabalhar em prol de uma solução política e diplomática pacífica para o conflito,
que assegure a participação de todos os Sírios, incluindo todas as comunidades
étnicas e religiosas.

Nós convocamos a igreja mundial:
- A participar da Refuge e Highway Partnership (www.refugeehighway.net) no
Domingo Mundial do Refugiado, 23 de junho de 2013 e designá-lo como o dia
especial de oração por Cristãos na Síria e todos aqueles afetados pela atual crise; e
- A escrever ao Embaixador Especial das Nações Unidas na Síria e pedir a ele que
dirija particular atenção às minorias étnicas e religiosas vulneráveis, assegurando a
igual participação delas em seu mandato.

A RLP se compromete:
- A orar pela igreja e seus líderes, uma vez que eles permanecem em meio a
contínuos ataques em suas comunidades ao longo da crise;
- A fomentar a conscientização e trabalhar em prol de uma solução pacífica para a
atual crise, incluindo a reconciliação entre as várias comunidades étnicas e religiosas;
e
- A utilizar práticas que priorizem o bem-estar de todos os Sírios, ao prover
assistência e advogar em nome dos vulneráveis.

MEMBROS DA RELIIGOUS LIBERTY PARTNERSHIP (RLP):
(Nota: os sites estão listados para recursos de oração e informações adicionais. Embora esta
declaração seja emitida com completa unanimidade, alguns membros da RLP optaram não ser
listados por motivos de segurança)

- Advocates International, USA: www.AdvocatesInternational.org
- Alliance Defending Freedom, USA: www.alliancedefendingfreedom.org
- All India Christian Council, INDIA: www.ChristianCouncil.in
- American Center for Law and Justice, USA: www.aclj.org
- Associação Nacional de Juristas Evangélicos, BRASIL: www.anajure.org.br
- Asia Evangelical Alliance, ASIA: www.asiaevangelicals.org
- China Aid, USA: www.ChinaAid.org
- Christian Solidarity Worldwide, HONG KONG: www.csw.org.hk
- Christian Solidarity Worldwide, NIGERIA: www.cswng.org
- Christian Solidarity Worldwide, UNITED KINGDOM: www.csw.org.uk
- Christian Solidarity Worldwide, USA: www.cswusa.org
- Danish European Mission, DENMARK: www.daneu.dk
- Friends of the Martyred Church, FINLAND: www.martyredchurch.net
- Hilfefür Mensch und Kirche (HMK), SWITZERLAND: www.hmk-aem.ch
- HilfsaktionMaertyrerkirche (HMK), GERMANY: www.verfolgte-christen.org
- International Christian Concern, USA: www.persecution.org
- International Institute for Religious Freedom, GERMANY, SOUTH AFRICA, SRI LANKA:
www.iirf.eu
- Jubilee Campaign, USA: www.JubileeCampaign.org
- Law and Liberty Trust, USA: www.lawandlibertytrust.org
- Light for the Peoples, SWEDEN: www.ljusioster.org
- Middle East Concern, MIDDLE EAST: www.meconcern.org
- Open Doors International, THE NETHERLANDS: www.opendoors.org

- Open Doors, UK & IRELAND: www.opendoorsuk.org
- Open Doors, USA: www.opendoorsusa.org
- Release International, UNITED KINGDOM: www.releaseinternational.org
- Rule of Law Institute, BULGARIA: www.ruleoflawinstitute.bg
- Russian Ministries, USA: www.russian-ministries.org
- Seoul USA: www.seoulusa.org
- Set My People Free, EGYPT: www.freedom2worship.org
- Stefanus Alliance International, NORWAY: www.stefanus.no
- The Voice of the Martyrs, CANADA: www.persecution.net
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