
 
 

 

Brasília, 31 de julho de 2014 

Exma. Presidente Dilma Roussef  

Ilmo. Sr.  Ministro das Relações Exteriores Embaixador Luiz Alberto Figueiredo 

Machado,  

 

Ref.: Buscando a sua atenção imediata para acabar com a crise em Gaza  

Com amor e pela Justiça e a Paz! 

 

Estamos entrando em contato em nome da Aliança ACT, uma coalizão 

de mais de 145 igrejas e organizações filiadas que trabalham juntas para criar 

mudanças positivas e sustentáveis na vida dos pobres e de pessoas 

marginalizadas.  

Solicitamos a sua séria atenção e liderança para acabar com a crise em 

Gaza.  A situação humanitária em Gaza é terrível e precisa de compromisso da 

comunidade internacional para garantir a proteção e a segurança das pessoas 

civis e de todos os locais protegidos pelo Direito Internacional Humanitário 

como hospitais e clínicas, escolas e locais de culto. Além disso, o acesso a 

ajuda humanitária incondicional deve ser franqueado para aliviar o sofrimento 

das pessoas neste conflito, na Cisjordânia e em Jerusalém. 

O mundo não pode permanecer em silêncio; nem pode se dar ao luxo de 

ser neutro quando as pessoas estão morrendo com a pouca atenção dada aos 

princípios internacionais de distinção e proporcionalidade na guerra.  

Mulheres e crianças continuam a ser vitimadas em um número que 

aumenta todos os dias. E, mais do que estatísticas e números que são 

divulgados de Gaza e Israel, há a dignidade e preciosas vidas inocentes que 

precisam ser preservadas. O povo de Gaza continua a viver, temendo por suas 

próprias vidas. A guerra de ambos os lados deve terminar agora.  

O mais provável é que isso não acontecerá sem pressão internacional 

significativa e esperamos que Governo Brasileiro seja capaz de dar 

continuidade à sua contribuição.  



 
 

O fosso cada vez maior da barreira psicológica entre os israelenses e o 

povo de Gaza não pode continuar e ser transmitido às gerações futuras. Isto é 

prejudicial para encontrar uma solução pacífica para a crise e contribui para a 

criação de riscos de segurança de proporções regional e global. Não haverá 

paz na Faixa de Gaza, se não há paz em Israel, e vice-versa.  

Clamamos ao Governo Brasileiro, com a intenção de contribuir para uma 

estratégia em Gaza, tendo em vista as seguintes considerações:  

 A necessidade de uma cessação imediata das hostilidades; 

 A proteção de civis, assegurando o respeito pelo direito internacional 

humanitário, respeitando os princípios de distinção e proporcionalidade; 

  A necessidade de acesso da ajuda humanitária para a assistência de 

salvamento e emergência, que são urgentes necessárias, entre elas, 

medicamentos, água e reparação de eletricidade e infra-estrutura de 

água; 

 A necessidade de uma solução duradoura para o conflito.  

A ACT Aliança se envolveu no território palestino ocupado por muitos anos. 

Em junho 2014 ACT lançou um apelo para realizar projetos em Gaza com foco 

na vida e saúde, incluindo apoio psicossocial. As atividades na Cisjordânia 

focam-se no sustento e fornecimento de água potável. ACT dá suporte ao 

Hospital árabe Ahli (AAH) com combustível, remédios e outros suprimentos, 

bem como com a prestação de apoio psicossocial.  

Nós pedimos que se tomem as medidas possíveis e as mais difíceis e 

inovadoras que se encontre no âmbito internacional, para as quais podem 

contar com o nosso apoio.  

Com os nossos cumprimentos sororais e fraternais, 

Fórum Ecumênico ACT Aliança Brasil. 

 

• Aliança de Batistas do Brasil 

• Evangélica de Confissão Luterana no Brasil 

• Episcopal Anglicana do Brasil 

• Metodista 

• Presbiteriana Unida do Brasil 



 
 

• Presbiteriana Independente do Brasil 

• Sirian Ortodoxa de Antioquia 

• Católica Romana 

• Conselho Mundial de Igrejas 

• Conselho latino-americano de Igrejas 

• Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil 

• Associação de Seminários Teológicos Evangélicos 

• Centro de Estudos Bíblicos 

• Centro Ecumênico de Capacitação e Assessoria 

• Comissão Ecumênica de Direitos da Terra 

• Comissão Ecumênica de Combate ao Racismo 

• Coordenadoria Ecumênica de Serviço 

• Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular 

• Centro Regional Ecumênico de Asesoria y Servicio 

• DIACONIA 

• Dia Mundial de Oração 

• Fundação Luterana de Diaconia 

• KOINONIA Presença Ecumênica e Serviço 

• Programa de Formação e Educação Comunitária 

• Rede Ecumênica da Juventude 

• Instituto Universidade Popular 

• Christian Aid  

• AIN  

• EED-PPM  

• ICCO 

• HEKS 


