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Escoteiros do Brasil - Região de São Paulo 

Círculo de Cooperação de Interlocutores Religiosos 

 

Carta de intenções 

 

Preâmbulo: 

Nós, Escotistas de diversas religiões, expressões espirituais, tradições Indígenas e comunidades 

religiosas no Movimento Escoteiro, por meio desta carta estabelecemos o Círculo de Cooperação de 

Interlocutores Religiosos dos Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo, para promover a cooperação 

inter-religiosa permanente, entender as particularidades e necessidades específicas das Unidades 

Escoteiras Locais em relação à comunidade religiosa que está inserida e criar culturas de paz, respeito e 

harmonia para todos os participantes do ME. 

Respeitamos a singularidade de cada tradição e diferenças de práticas ou crenças. 

Acreditamos que nossa vida religiosa e espiritual, ao invés de nos separar, nos conduz a cultivar o senso 

de comunidade e respeito mútuo. 

Apoiamos a liberdade de religião e de expressão espiritual e os direitos de todos os indivíduos e povos, 

como estabelecidos nas leis internacionais. 

Unimo-nos em ações responsáveis de cooperação, para trazer a sabedoria e os valores de nossas 

religiões, expressões espirituais e tradições indígenas para fazer face aos desafios sociais que nossa 

juventude se defronta. 

Proporcionamos uma oportunidade de participação a todas as pessoas do Movimento Escoteiro para 

usar nossos recursos combinados somente para a ação não violenta e compassiva, para expressar nossas 

verdades mais profundas e manifestar amor e justiça para com todo o Movimento Escoteiro. 

 

Propósito 
 

O propósito do Círculo de Cooperação de Interlocutores Religiosos é aproximar, entender e 

acolher as particularidades culturais de cada Unidade Escoteira Local inserida em uma 

comunidade religiosa e as Unidades Escoteiras Locais que tenham associados de diversas 

crenças espirituais, para adequar as ações da Prática do Escotismo, erradicar a violência de 

motivação religiosa e criar culturas de Paz dentro e fora do Movimento Escoteiro. 

 

 

Princípios 
 

1. O Círculo de Cooperação de Interlocutores Religiosos age em consonância com a União dos 

Escoteiros do Brasil, seguindo seus princípios, baseados na lei e na Promessa escoteiras. 
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2. Acolhemos como membros do Círculo de Cooperação, Escotistas que tenham Fé e são ativos 

em suas Comunidades religiosas.  

 

3. Os Interlocutores são o canal de comunicação entre o Movimento Escoteiro e a Comunidade 

religiosa, expressão espiritual que representa. 

 

4. Somos uma iniciativa que constrói pontes nas comunicações, e não uma religião. 

 

5. Respeitamos a sabedoria sagrada de cada religião, expressão espiritual e tradição indígena. 

 

6. Respeitamos as diferenças entre as religiões, expressões espirituais e tradições indígenas. 

 

7. Encorajamos os membros do ME a aprofundar suas raízes em suas próprias tradições 

espirituais. 

 

8. Ouvimos e falamos com respeito, para aprofundarmos a compreensão e confiança mútua. 

 

9. Buscamos e acolhemos a dádiva da diversidade e práticas exemplares que não discriminam. 

 

10. Agimos em consonância com os princípios do Método escoteiro, em favor das gerações 

presentes e futuras. 

 

11. Buscamos e oferecemos cooperação a outros esforços inter-religiosos. 

 

12. Nossas deliberações devem ser tomadas, em todos os níveis, por pessoas e métodos que 

representem, de forma justa, a diversidade dos interesses envolvidos, sem que haja domínio 

de nenhuma parte. 

 

13. Mantemos o mais elevado padrão de integridade e conduta ética, uso prudente dos 

recursos disponíveis, e disponibilização de informações de forma justa e acurada. 

 

14. Comprometemo-nos com a aprendizagem e adaptação organizacional. 

 

 

 

 

Organização (estrutura e entrada de novos interlocutores) 
 

Para garantir a estabilidade inicial e a diversidade inter-religiosa, o CCIR deve ter, no 

mínimo, 3 (três) membros, representando no mínimo três diferentes religiões, expressões 

espirituais ou tradições indígenas. 

Este Círculo de Cooperação será gerido ou administrado pela Diretoria de Relações 

Institucionais da Região de São Paulo. 
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Responsabilidades dos membros do CCIR: 
 

1.    Agir de acordo com a Carta de Intenções do CCIR; 

2.    Determinar seu próprio processo de gerenciamento e tomada de decisões, desde       que 

estejam em conformidade com a Carta de Intenções; 

3. Adotar medidas para encorajar e assegurar que seus membros atuem de acordo com a 

Carta de intenções; 

4. Comunicar as melhores práticas, experiências e relatos de atividades para outros membros 

do CCIR. 

5. Afiliação de novos membros ao CCIR: 

Os novos membros devem estar de acordo com a Carta de Intenções para poderem fazer 

parte do CCIR. 

6. A entrada de novos membros no CCIR será avaliada pelos membros já existentes. 

 

 

Diretrizes para ação: 

 
Compartilhar a sabedoria e as culturas das tradições de fé – ações que promovam diálogo e 

amizade entre as diversas religiões e tradições espirituais no ME. 

 

Nutrir culturas de Paz – ações para desenvolver culturas em que todas as pessoas possam viver 

sem medo da violência. 

 

Reconhecer direitos e responsabilidades. 

 

Imperativos ecológicos – ações em defesa do bem-estar a toda a comunidade na Terra. 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 24 de junho de 2017 

 

 

 

Artur Berberian Filho 

Coordenador de Rel. Institucionais Externas 

Escoteiros do Brasil - SP 

 


