
A Iniciativa Inter-Religiosa pelas Florestas Tropicais é uma aliança 
internacional, multi-religiosa, que visa trazer urgência moral e unir a 
força espiritual das religiões, aos esforços globais para acabar com o 
desmatamento das florestas tropicais.

As florestas tropicais sustentam 
toda a vida no planeta.

São uma dádiva insubstituível que expõe a natureza 
em sua beleza mais sublime e ainda fornecem comida, 
abrigo, sustento, remédios e água limpa a bilhões de 
pessoas. Elas também são a melhor solução climática 
que temos. Se protegidas e restauradas, as florestas 
tropicais podem ser indispensáveis para o desenvolvimento 
sustentável. Em vez disso, elas estão em grave risco.  

O desmatamento global está acelerando.

As indústrias extrativistas e a conversão de terras para 
produtos agrícolas, como carne bovina, soja, óleo de palma, 
celulose e papel, estão provocando o desmatamento 
tropical.  Somente na última década, uma área de floresta 
do tamanho do Reino Unido, França e Alemanha combinadas 
foi perdida para sempre. Essa destruição é desnecessária 
e está prejudicando os esforços de comunidades 
internacionais para enfrentar as mudanças climáticas, o 
desenvolvimento sustentável e os direitos humanos.

A Iniciativa Inter-Religiosa pelas Florestas Tropicais trabalha globalmente e nos principais países de florestas tropicais, na 
mobilização de lideranças  religiosas, na defesa e ação local para proteger as florestas tropicais. 

Atualmente, trabalhamos no Brasil, Colômbia, República Democrática do Congo, Indonésia e Peru, que juntos contêm mais de 
70% das florestas tropicais remanescentes no mundo.  Nosso trabalho em cada país é focado em educação e treinamento, 
desenvolvimento de programas, comunicação e divulgação, mobilização religiosa, defesa de políticas públicas e conexão de 
líderes religiosos a aliados de vários setores para multiplicar o impacto coletivo desta ação em defesa a florestas Tropicais.

PORQUE FLORESTAS TROPICAIS?

ONDE TRABALHAMOS

Momentum para proteger florestas tropicais 
está crescendo, fazer mais se faz necessário. 

Uma coalizão entre governos, empresas, povos indígenas, 
cientistas, ONGs e parceiros da sociedade civil está 
trabalhando junta para deter o desmatamento. No entanto, 
para alcançar a velocidade e escala das mudanças 
necessárias, precisamos trazer a tona a dimensão moral, 
ética e espiritual da humanidade frente a estes esforços. 

A união inter-religiosa e a fé podem ajudar 
a acabar com o desmatamento tropical. 

A liderança, autoridade moral e a influência inigualável 
das religiões e comunidades de fé ao redor do mundo, 
são urgentemente necessárias para proteção das 
florestas remanescentes do planeta Terra. Agora 
é a hora para mobilizarmos o apoio mais amplo 
possível para a proteção das Florestas Tropicais.



A iniciativa Inter-Religiosa pelas Florestas Tropicais é uma plataforma 
para líderes religiosos e comunidades confessionais e de fé, trabalharem 
lado a lado com povos indígenas, governos, sociedade civil e empresas, 
em ações que protejam as florestas tropicais e salvaguardem aqueles 
que servem como seus guardiões. Nossa missão é simples.

OBJETIVOS

PARCERIAS

CONTATO

UN Environment New York Office  
2 UN Plaza, DC2-803 
323 E. 44th St.  
New York NY 10017

Email: info@interfaithrainforest.org  
Web: www.interfaithrainforest.org

Construir consenso

Facilitar o diálogo entre as religiões sobre 
a responsabilidade moral, ética e espiritual 
compartilhada, para proteger as florestas tropicais.

Aumentar a conscientização

Aumentar a conscientização pública sobre a gravidade 
da crise global de desmatamento, deixando claro que 
isso não é apenas mais uma questão ambiental, mas 
uma pré-condição fundamental para nossa capacidade 
de conter as mudanças climáticas, alcançar o 
desenvolvimento sustentável e sobreviver como planeta.

Criar a oportunidade 

Criar oportunidades de comunicação para líderes 
religiosos, cientistas e povos indígenas falarem entre si, 
sobre como acabar com o desmatamento tropical.

Facilitar a aprendizagem

Equipar líderes religiosos e espirituais com dados 
científicos, treinamento e ferramentas que precisam, para 
se tornarem defensores efetivos das florestas tropicais.

Combinar compromisso

Mobilizar líderes religiosos e espirituais para dar 
prioridade ética ao fim do desmatamento tropical. 
Criar espaço dentro do discurso religioso, para 
defender políticas que protejam as florestas tropicais 
e aqueles que servem como seus guardiões. 

Inspirar ação

Criar um movimento mundial para a proteção das 
florestas tropicais, baseado nos valores, na ética e 
na orientação moral das comunidades religiosas. 

Política de influência

Servir como uma força moral para a mudança 
ao influenciar governos e empresas a adotar, 
cumprir e expandir o compromisso para proteção 
das florestas tropicais do planeta.

Construir novas coalizões 

Facilitar novas parcerias entre líderes religiosos,  povos 
indígenas, governo, empresas, ONU e sociedade 
civil - para ancorar o compromisso global com 
ações locais em países de floresta tropical.


