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Associação Internacional de Liberdade Religiosa

1    Histórico e Propósito 
•  Fundada em 1893, a IRLA está sediada em Silver 

Spring, Washington, DC, EUA.

•  A IRLA tem 13 sub-sedes espalhadas pelos 5 conti-
nentes, entre essas a América do Sul, cuja sede está 
em Brasília e atende oito países: Argentina, Bolívia, 
Brasil, Chile, Equador, Paraguay, Peru e Uruguai. 

•  A IRLA tem associações nacionais em 80 países e 
correspondentes em 172 nações.

•  A IRLA promove a liberdade de crença e de não 
crença, como se encontra definida pelo Artigo 18 
da DUDH e que está intimamente ligado com os 
outros direitos humanos. 

•  A IRLA acredita que a liberdade para crer ou não 
crer, não é um favor que os governos oferecem. 
Antes é um direito fundamental originado e doado 
por Deus, que flui a todos os seres humanos garan-
tindo uma inata dignidade a cada pessoa. 

2    Atividades 

A IRLA…

•  está representada na ONU, tanto em NY como em 
Genebra, e participa regularmente nas reuniões do 
Concílio de Direitos Humanos. 

•  realiza simpósios, conferências e eventos ao redor 
do mundo, focados nas seguintes comunidades:  
1) acadêmica; 2) defensores da liberdade religio-
sa; 3) líderes de diversas orientações religiosas; e,  
4) oficiais públicos.

•  assume a condição de patrocinadora de eventos 
realizados ao redor do mundo, tais como Festi-
vais de Liberdade Religiosa e outras modalidades. 
Com isso, a IRLA objetiva ampliar o reconhecimen-
to e a consciência da importância da LR ao redor do 
mundo.

•  publica um jornal - FIDES et LIBERTAS, que apre-
senta artigos da comunidade acadêmica de todas 
as partes do mundo. 
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•  É convidada por Universidades e Igrejas para apre-
sentar palestras, escrever artigos e dar entrevistas 
para rádio, Televisão e Internet. 

•  Transmite um programa de televisão chamado “Li-
berdade e Fé Global”.

•  Construção de relacionamento e diplomacia: Mui-
tas das atividades da IRLA acontecem nos bastido-
res - visitando legisladores, participando de ses-
sões das Nações Unidas em Genebra e Nova York, 
construindo amizades dentro do corpo diplomáti-
co, recebendo funcionários do governo para refei-
ções protocolares, viajando para diferentes países 
para visitar líderes estaduais. Todas essas são ma-
neiras pelas quais a IRLA trabalha para construir re-
lações positivas com governos, organizações inter-
nacionais e líderes de pensamento na sociedade e 
para aumentar a conscientização sobre os desafios 
internacionais à liberdade religiosa.

•  Contribuições Acadêmicas: Os fundamentos filo-
sóficos e legais da liberdade religiosa mudaram ao 
longo dos séculos e continuam a evoluir hoje. Dos 
escritos dos filósofos do século 17 ao surgimento 
das democracias liberais ocidentais, ao mundo em 
rápido crescimento do direito internacional, a no-
ção de “liberdade religiosa” sofreu mudanças pro-
fundas tanto em sua definição quanto em seu es-
copo. A compreensão legal e social da liberdade 
religiosa foi moldada por muitas forças diferentes. 
Isso inclui coisas como instituições sociais emer-
gentes (a criação das Nações Unidas na década de 
1940, por exemplo) ou grandes eventos geopolí-
ticos (como a invasão do Iraque após os ataques 
terroristas de 11 de setembro de 2001). É crucial, 

portanto, para a Associação Internacional de Liber-
dade Religiosa manter fortes laços com a comuni-
dade acadêmica - acadêmicos que estão ativamen-
te moldando o discurso jurídico e filosófico sobre a 
liberdade religiosa.

•  A IRLA não quer apenas se conectar com funcioná-
rios públicos e acadêmicos. Uma parte vital da mis-
são e do mandato da IRLA é chegar ao público em 
geral e ajudar a moldar a compreensão popular das 
questões sobre liberdade religiosa. Fazemos isso 
compartilhando notícias e informações sobre de-
safios ou questões atuais. E também trabalhamos 
com grupos locais para organizar simpósios e festi-
vais de liberdade religiosa. Desde o início dos anos 
2000, os Festivais de Liberdade Religiosa têm sido 
realizados em todo o mundo, às vezes enchendo 
estádios e atraindo funcionários públicos locais e a 
mídia, e aumentando a consciência pública sobre a 
importância da liberdade religiosa como um direito 
humano fundamental. Outros eventos patrocina-
dos pela IRLA incluem marchas e eventos públicos 
onde os participantes dizem “obrigado” a seu go-
verno por proteger sua liberdade religiosa e con-
certos que combinam belas músicas com histórias 
comoventes sobre repressão ou perseguição reli-
giosa. Firmamos parcerias com indivíduos e orga-
nizações que compartilham o objetivo de promo-
ver a liberdade religiosa.

3   Organização 
A IRLA é…

•  é uma organização educacional, filantrópica e sem 
fins lucrativos, no Distrito de Columbia, Maryland, 
USA. Foi originalmente organizado pela Igreja 
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Adventista do Sétimo Dia, com o propósito de pro-
mover uma liberdade religiosa universal, não sec-
tária, para todas as pessoas, em todos os lugares.

•  não se identifica com nenhum partido político, nem 
endossa quaisquer candidatos a cargos políticos. A 
IRLA é supervisionada por um Conselho de Admi-
nistração. O presidente de 1989 a 2001 foi o ex-se-
cretário geral da Federação Luterana Mundial. Em 
2001, Denton Lotz, secretário-geral aposentado 
da Baptist World Alliance, foi eleito presidente da 
IRLA. De 2007 a 2016, o presidente foi o embaixa-
dor Robert A. Seiple, que serviu no Departamen-
to de Estado dos Estados Unidos como o primeiro 
embaixador geral para a liberdade religiosa inter-
nacional. Nosso atual presidente é o Embaixador 
John Nay, eleito em 2016. O Embaixador Nay ser-
viu anteriormente como Embaixador dos Estados 
Unidos na República do Suriname e, ao longo de 
sua longa carreira no Serviço de Relações Exterio-
res dos Estados Unidos, trabalhou para promover 
os direitos humanos e a liberdade religiosa.

•  não tem pessoal remunerado; oficiais e diretores 
servem voluntariamente. O financiamento para 
as operações da IRLA vem de organizações que 
apoiam o propósito da associação.

•  é uma Organização Não Governamental (ONG) re-
conhecida pelo Conselho Econômico e Social das 
Nações Unidas com o status de Organização Não 
Governamental das Nações Unidas Categoria II.

 

4   Declaração de missão 

A missão da Associação Internacional de Liber-
dade Religiosa é defender, proteger e promover a li-
berdade religiosa para todas as pessoas em todos os 
lugares.

5   Declaração de Propósito 
•  Divulgar os princípios da liberdade religiosa em 

todo o mundo.

•  Defender e salvaguardar o direito civil de todas as 
pessoas de adorar, de adotar uma religião ou cren-
ça de sua escolha, de manifestar suas convicções 
religiosas na observância, promulgação e ensino, 
sujeito apenas ao respeito pelos direitos equiva-
lentes dos outros.

•  Apoiar o direito das organizações religiosas de ope-
rar livremente em todos os países, estabelecendo e 
possuindo instituições de caridade ou educacionais.

•  Organizar eventos locais, nacionais e regionais, 
bem como seminários e congressos.

6   Declaração de Princípios 
•  Acreditamos que a liberdade religiosa é um di-

reito dado por Deus.

•  Acreditamos que a legislação e outros atos gover-
namentais que unem igreja e estado são contrá-
rios aos melhores interesses de ambas as institui-
ções e são potencialmente prejudiciais aos direitos 
humanos, e defendemos que a liberdade religiosa 
é melhor exercida onde a separação é mantida en-
tre igreja e estado.
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•  Acreditamos que o governo foi divinamente orde-
nado para apoiar e proteger os cidadãos no em-
prego dos direitos naturais e para governar nos as-
suntos civis; e que, ao fazê-lo, o governo garante 
obediência respeitosa e apoio voluntário.

•  Acreditamos no direito natural e inalienável à li-
berdade de consciência - ter ou não uma religião; 
adotar a religião ou crença de sua escolha; mudar a 
crença religiosa de acordo com a consciência; ma-
nifestar sua religião individualmente ou em comu-
nidade com outros, em cultos, observância, prática, 
promulgação e ensino - sujeito apenas ao respeito 
pelos direitos equivalentes de outros.

•  Acreditamos que a liberdade religiosa inclui tam-
bém a liberdade de estabelecer e operar adequa-
damente instituições de caridade ou educacionais, 
de solicitar ou receber contribuições financeiras 

voluntárias, de observar dias de descanso e cele-
brar feriados de acordo com os preceitos de sua re-
ligião e de manter comunicação com outros cren-
tes a nível nacional e internacional.

•  Acreditamos que a liberdade religiosa e a elimina-
ção da intolerância e discriminação com base na 
religião ou crença são essenciais para promover a 
compreensão, a paz e a amizade entre as pessoas.

•  Acreditamos que os cidadãos devem usar meios le-
gítimos e honrados para impedir a redução da li-
berdade religiosa, para que todos possam desfru-
tar de sua bênção inestimável.

•  Acreditamos que o espírito da verdadeira liberda-
de religiosa é resumido na Regra de Ouro: Faça aos 
outros o que você gostaria que fizessem a você.


