
CARTA DE PRINCÍPIOS DO FÓRUM POTIGUAR DE DIÁLOGO INTER-
RELIGIOSO 

  
  

O diálogo inter-religioso é um imperativo para todas as expressões religiosas e espirituais 

do mundo.  Seja para conservar autenticamente a proposta de cada uma das religiões como 

espaço do encontro da pessoa com Deus e todas e qualquer outra expressão religiosa, 

consigo, com todas as mulheres e homens e com a natureza. Por isso, movidos por esse 

imperativo fundamos no dia 02 de abril de 2008, o FÓRUM POTIGUAR DE DIÁLOGO 

INTER-RELIGIOSO e apresentamos ao Povo do Rio Grande do Norte esta CARTA DE 

PRINCÍPIOS. 

  

1. A fundamentação primeira do FÓRUM é norteada pelos princípios místicos, éticos e 

morais comuns a todas as tradições 

  

2. O Fórum pretende ser no Rio Grande do Norte uma presença e instrumento de promoção 

da dignidade da pessoa humana e da natureza, da justiça,  da fraternidade, da paz e da 

reconexão com a dimensão suprema da vida como um abraço do bem com o belo, 

comunhão ética e estética. 

  

3 As religiões são  lugares do encontro do homem com Deus e todas e qualquer outra 

expressão religiosa,  com os seus companheiros de humanidade e com o natureza. 

Individual e coletivamente os seus membros vivem,  celebram e praticam o que lhes foi 

ensinado ou revelado dentro de seus próprios espaços sagrados no santuário do coração e da 

consciência e naqueles construídos como o lugar do culto e das práticas. Parte daqui o 



respeito total a todas as religiões e nosso compromisso pela coexistência harmoniosa  sem 

intolerância, discriminação, conflitos e preconceitos. 

  

4. O respeito a todas as especificidades litúrgicas ou práticas, particularidades morais e 

singularidade doutrinal, sem perder e anular aquilo que lhe é próprio, em meio a poucas ou 

muitas divergências. Cada religião tem o compromisso do diálogo e de ações conjuntas 

com as demais tradições espirituais e filosóficas, a partir do ponto de convergência e matriz 

de todas elas que são, sem sombra de dúvidas, OS VALORES ÉTICOS COMUNS DE 

BASE como a espiritualidade, o amor, a felicidade, a justiça social, a paz nos corações e no 

mundo e comunhão ecológica.  

  

5. Dizer em alto e bom som que este FÓRUM  está à disposição do Rio Grande do Norte. 

Por isso, o Poder Público e a Sociedade Civil Organizada podem contar com o diálogo 

entre as religiões e tirar “proveito” da disponibilidade dos crentes  e praticantes em pôr as 

próprias experiências a serviço do bem comum.   

  

Por fim, nesta crise mundial de valores as religiões desempenham um papel, 

intrínseco e obrigatório de ser no mundo um lugar do encontro com uma orientação 

básica para a vida individual e social. Sem negar a ciência, mas dialogando com ela, uma 

vez que as religiões e outras expressões espirituais se apresentam ao mundo não contra a 

humanidade, mas a favor da humanidade. 

  

Deste modo o FÓRUM POTIGUAR DE DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO pode,  a 

partir dessas cinco premissas  como possibilidade do encontro da pessoa com Deus e todas 



e qualquer outra expressão religiosa, consigo, com os outros e a natureza, afirmar a 

exigência de todas elas reunidas, ser no mundo,  um importante instrumento, em 

permanente diálogo com outros protagonistas, CRENTES OU NÃO-CRENTES, através do 

que convencionamos chamar de Diálogo Inter-religioso, MOBILIZANDO AS PESSOAS 

na busca de uma ética mundial e na práxis da fraternidade, da justiça e da paz, na promoção 

dos direitos humanos e da ecologia. 
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