


texto portu

“I’m more worried about your eyes than the 
hatred of the enemy, I never lost by force, only 
love has beaten me.”
Facundo Cabral

A arte como expressão espiritual e material, ao mesmo tempo, 
responde ao impulso lúdico associado ao gozo, ao jogo e à liberdade 
que são possíveis graças à hipercomplexidade cerebral alcançada pelo 
ser humano em seu processo evolutivo, porque quando o neocórtex 
aparece com seu pote A arte como expressão espiritual e material, 
ao mesmo tempo, responde ao impulso lúdico associado ao gozo, 
ao jogo e à liberdade que são possíveis graças à hipercomplexidade 
cerebral alcançada pelo ser humano em seu processo evolutivo, 
porque quando o neocórtex aparece com seu potencial mental foi 
capaz de pensar e imaginar a realidade, simbolizá-la e representá-
la. Seguindo os ensinamentos de Edgar Morin, filósofo e sociólogo 
francês contemporâneo, podemos dizer que o ser humano produz 
arte, pois ele nasce da inconsciência para a consciência, que pode ser 
rastreada cientificamente desde pelo menos 100,000 aC aC. (datas que 
ainda estão em discussão) com a verificação dos restos de pinturas, 
bem como os túmulos que dão evidências de pensar que houve um 
salto qualitativo na evolução dos hominídeos com a percepção da 
morte e não apenas como objetivo biológico, mas como extensão no 
futuro, como sinais de uma nova humanidade reflexiva. Daqui resulta 
que a arte foi associada a mitos e rituais pré-históricos.
No seu sentido mais amplo, a arte é entendida como qualquer 
atividade ou produto realizado pelo ser humano com um propósito 
estético e comunicativo, usando seu corpo, seus movimentos, 
seus sons, suas idéias, seus traços como desenhos e pinturas, as 
imagens, o as cores, os materiais de seu ambiente, poderíamos 
falar extensivamente de todos eles como os recursos da expressão 
simbólica e sensorial que as pessoas usam para transmitir nossa 
mensagem. Está associado à estética, entendida como a busca para 
criar formas bonitas para despertar a consciência de que podemos 
adicionar o que falta - para nós e para o mundo - ordená-lo, torná-lo 
melhor e mais justo. A modelagem é superar o caos, daí a vocação co-
criativa do fato artístico que pode então ser associado ao bem-estar 
humano, à harmonia e ao sagrado.
Arte e sua capacidade de transmitir valores e virtudes, para nos 
mostrar um espelho do que somos, refletir sobre as sociedades em 
que vivemos, mostrando-nos o que podemos ser ou alcançar quando 
vemos sua qualidade transformadora capaz de se desenvolver 
em nós e em outras, as habilidades, atitudes e habilidades que 
promovem a própria catarse do indivíduo, a catarse coletiva, bem 
como os comportamentos voltados para a convivência pacífica, 
a solidariedade, a cooperação, o pensamento criativo criativo-
construtivo e a autonomia. Assim, quando usado contra a violência, 

“Estou mais preocupado com seus olhos do 
que com o ódio do inimigo, nunca perdi pela 
força, só o amor me derrotou”.
Facundo Cabral

ARTE: UMA FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO PARA A PAZ



torna-se uma estratégia importante que, em nosso tempo, é 
cada vez mais explorada para a construção de sociedades mais 
pacíficas e mais harmoniosas. Neste contexto de pensamento, 
a arte conecta-nos com o potencial do Ser, com nossa essência 
co-criativa. Na epígrafe da poesia Cabral nos incita a desfocar o 
ódio e se concentrar no amor.
A URI América Latina e o Caribe realiza o programa Educação 
para a Paz através do Programa de Arte com o Festival Itinerante 
dos Cantes-Autores “UNA CANCION POR LA PAZ” Prêmio 
Facundo Cabral, que começou em Buenos Aires, Argentina 
(2016) , a segunda edição foi em San Luis de Paraitinga, Brasil 
(2017), atribuindo Gilberto Gil, poeta e renomado cantor e 
compositor brasileiro, e está preparando seu 3º. Edição no 
México. Marcelo Guedes (Moreno Overá) é o Coordenador do 
Festival e, por sua vez, é o primeiro representante do Círculo de 
Músicos de Cooperação Latino-Americana formado após o 2º. 
Festival e integrado por músicos do Brasil, Venezuela, Colômbia 
e México. Seu principal objetivo é promover a criação musical 
em torno de temas relacionados aos valores humanos para o 
diálogo, o respeito mútuo e a Paz, contribuindo assim das artes 
musicais, com a missão da Iniciativa das Religiões Unidas (URI) 
como aquela rede mundial destinada a promover a cooperação 
interrelig iosa para erguer culturas de paz, justiça e cura da Terra 
e de todos os seres vivos.
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a catarse coletiva, bem como os comportamentos voltados 
para a convivência pacífica, a solidariedade, a cooperação, o 
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“Nesta maravilhosa nova era, arte é ado-
ração. Quanto mais te esforçares para
aperfeiçoá-la, mais te aproximarás de 
Deus”- ABDU’L- BAHÁ

ARTES nas Religiões

Ao falarmos em artes torna-se imprescindível citar a frase que 
melhor define o conceito,
sob o apurado ponto de vista de Liliana Bartar – uma artista 
por formação e por natureza: “ARTE É A EDUCAÇÃO DO 
SENTIMENTO”. Essa frase é também o título de um dos livros 
do querido amigo Regis de Morais, doutor em Educação e Livre 
Docente em Filosofia da Educação, professor da PUC Campinas 
e da Unicamp. Diz o professor Régis:

O professor Regis cita como sua inspiração um trecho de D’Arcy 
HAYMAN (As três faces da arte):
“A arte poderia e deveria ser uma experiência compartilhada 
por todos os homens a cada dia da vida; ... deve-se permitir 
que a sensibilidade inata do homem no que diz respeito à arte 
se expresse e se desenvolva e que, estimulando e educando 
o ser humano desde a infância, deve-se fazer com que essa 
sensibilidade se firme para que surja o homem completo e 
pleno.”
 A Casa Universal de Justiça, órgão máximo da Fé Bahá’í, coloca 
a arte como uma das diretas conseqüências das Manifestações 
de Deus através dos tempos – um dos princípios básicos dos 
ensinamentos de Bahá’u’lláh: a Revelação Progressiva.
“... A prometida Manifestação de Deus aparece; uma 
comunidade de crentes se forma em torno deste ponto focal 
de vida e autoridade espirituais; um novo sistema de valores 
começa a reordenar tanto a consciência quanto a conduta; as 
artes e as ciências respondem; uma reestruturação das leis e da 
administração dos assuntos sociais ocorre ...”
 
Este apanhado das artes através das religiões foi inspirado 
no pensamento de universalidade expresso pela URI e pelos 
escritos de Shoghi Effendi, Guardião da Fé Bahá´i:
“Não podemos prever, já que estamos no limiar da cultura 
bahá’í, quais formas e características de artes haverá no futuro, 
inspiradas por esta Poderosa Nova Revelação. Podemos ter 
certeza que serão maravilhosas; assim como cada Fé deu origem 

“O que pode tornarnos e sem qualquer explicação discursiva 
mais conscientes de nossa subjetividade e dos nossos 
sentimentos? A arte o pode. De outra parte, o que pode 
veicular os quadros geradores da percepção da nossa 
sociabilidade em sentido profundo? A arte o pode. Eis então 
porque uma sociedade tecno-científica, que menospreza o 
poder educativo da arte, vai se revelando cada vez menos 
consciente de si, vai substituindo a arvore da vida humana 
e sua fronde por uma miserável contrafação de plástico. A 
arte não é ornamento de sociedades esnobes, mas mergulho 
no autoconhecimento. Os regimes político-sociais podem 
transformar a obra de arte em mercadoria, mas não podem 
fazer do autentico processo de criação artística uma linha de 
montagem.”

    

Mostafá y Liliana Bartar, CC Campinas- Brasil

a uma cultura que floresceu em formas diferentes, também de 
nossa amada Fé Bahá´i pode-se esperar que ocorra a mesma 
coisa.”
 
Fizemos, então, um apanhado da importância das artes em 
algumas religiões progressivas.
 
A arte no Hinduismo ou Brahmanismo (profeta: KRISHNA – 
manifestou-se há 5 mil anos, na India)
Shiva é inabalável: a ele pertencem o Ser e a Consciência; à Shaktí 
correspondem o movimento, a mutabilidade e a geração. Shaktí 
é a Prakriti, a Natureza do sistema Sámkhya, a energia criadora, 
que provoca a manifestação do Universo e do Alayavijnana 
(Sânscrito): uma das traduções da ARTE DO CONHECIMENTO 
PESSOAL ..., onde se desenvolve o Brahmanismo ou Hinduismo.
Com o Tantra (“espargir do conhecimento” ou “a maneira certa 
de se fazer qualquer coisa”) organizaram-se os rituais da Magna 
Mater, transformando-os num método de emancipação que 
busca na psique humana a manifestação da própria força 
da Shaktí, a Energia Primordial que move o Cosmos. Este 
movimento teve uma forte influência sobre a arte e a literatura 
indianas.
 
A arte no Judaísmo (profeta: MOISÉS – manifestou-se há 4,5 mil 
anos, no Egito)
As artes foram desenvolvidas e acompanharam o percurso do 
povo judeu, em todas as formas de expressão.
A arte judaica proíbe o seu uso para idolatria: “Não te curvarás 
ante elas e não as servirás” – isto é, que nenhuma imagem deve 
ser feita com o propósito de idolatria, tanto representando 
quanto substituindo a Divindade.
Nos séculos 17 e 18 ocorreram belos exemplos de mosaicos e 
afrescos em sinagogas.
Uma das formas mais ricas de expressão artística judaica foram 
a dos manuscritos iluminados, com variados tipos de ilustração, 
dependendo da origem, por exemplo “páginas de tapete” entre 
os judeus de países islâmicos, ou figuras humanas (obviamente 
chinesas) em Meguilot (Rolos, livros bíblicos) usados pelos 



judeus da China. Uma forma comum era a micrografia, que 
consistia em escrever um texto em letras minúsculas formando 
uma figura.
 Objetos ritualísticos artísticos são usados no ciclo da vida judaica 
e adornam os lares, identificando-os desde sua entrada, com as 
mezuzot. Obras de artistas plásticos judeus figuram nos museus 
do mundo, além de crescerem os museus especificamente 
judaicos. A literatura em hebraico, idiomas e dialetos judaicos e 
outras línguas é a base da religião além de constituir a expressão 
da alma humana, através dos tempos.
“A área de maior criatividade artística não foi a das artes plásticas, 
mas a de expressão sonora: música, canto e, em particular, a arte 
de contar histórias, porque nelas a imaginação foi capaz de voar 
livremente, sem limitações.” (Unterman, p.32)
Todos estes aspectos marcam o testemunho da presença judaica 
no mundo.
 
A arte no Zoroastrianismo (profeta: ZOROASTRO ou ZARATUSTRA 
- manifestou-se há 4 mil anos, na Pérsia)
Sua doutrina é a PUREZA de pensamento, palavra e ação. Sua 
teosofia (Theos, “deus”, e Sophos, “sábio”) cultivou todos os 
ramos das ciências e das artes.
Purificar a mente pela busca e contemplação da única Verdade 
Absoluta.
Seu principal objetivo, que conquistaria todos os demais, 
consiste em extrair dos diversos ensinamentos religiosos, como 
de um instrumento de muitas cordas, uma harmonia perfeita e 
melodiosa capaz de ecoar em todo coração verdadeiramente 
amante da verdade.
A idéia básica é a existência de uma Essência Suprema, 
Desconhecida e Incognoscível - “Como pode alguém conhecer 
o conhecedor?” - pergunta o Brihadaranyaka Upanishad. Seu 
sistema caracteriza-se por três postulados perfeitamente 
distintos: a teoria da Essência acima mencionada; a doutrina 
da alma humana - emanação daquela e, portanto, da mesma 
natureza; e sua teurgia: a arte de aplicar os poderes divinos do 
homem ao domínio das forças cegas da natureza.
O zoroastrianismo ensina que a divindade suprema, Ahura 
Mazda, ou Ormasde, orientara, desde todos os tempos, Os 
Sentinelas a ensinarem aos homens muitas artes e ciências. A 
sua aprendizagem inclui a prática da poesia, pintura e todas as 
artes, inclusive a agricultura, também considerada uma arte.
A Regra de Ouro do Zoroastrianismo: “Age como gostarias que 
agissem contigo.” ... e o importante é criar um mundo justo e 
adorar a criação divina espelhada nas coisas criadas pelos seres 
humanos nas artes, nas ciências, na ética, etc.
 
A arte no Budismo (profeta: BUDA - manifestou-se há 3,5 mil 
anos, no Nepal)
A arte é um mapa de aspectos subconscientes e um espelho do 
auto-conhecimento.
Arte e meditação são um mergulho profundo em aspectos sutis 
da mente.
Não basta nascer, tem que despertar para vida. Transformar a 
gente, nossa vida e o mundo numa obra de arte.
Para alcançar a iluminação, há diversos tipos de técnicas: 
meditação, ritos e cerimônias, estudos e vivências filosóficas, 
artes, compreensão da vida e práticas da bondade.
Há o que chamamos Shu, que significa Arte. São conhecimentos 
de origem espiritual e, uma vez desenvolvidos, funcionam como 
ferramentas de assistência ao Caminho da auto-realização.
 

A arte no Cristianismo (profeta: JESUS CRISTO - manifestou-se 
há 2 mil anos, na Judéia)
A afirmativa constante no Evangelho, atribuída ao discípulo 
João – “No começo era o Verbo...” – tem fascinado leitores 
por dois mil anos. A passagem continua afirmando, com 
empolgante simplicidade e clareza, uma verdade espiritual 
que tem sido um ponto central em todas as religiões 
reveladas: a arte vindicada continuamente em uma sucessão 
de civilizações através dos tempos: “Ele estava no mundo e o 
mundo foi criado por Ele”.
 
 A arte no Maometanismo (profeta: MUHAMMAD - manifestou-
se há 1,3 mil anos, na Arábia)
O Islamismo influenciou todas as artes do oriente e do ocidente. 
Não há rincão na face da terra que não tenha sofrido influência 
da majestosa arte muçulmana.
“Todo louvor e honra ao Alvorecer da Sabedoria Divina, a 
Aurora da Revelação (Muhammad) e à santa linhagem de 
Seus descendentes; pois, com os raios largamente difundidos 
de Sua consumada sabedoria e Seu conhecimento universal, 
aqueles selvagens habitantes de Yathrib (Medina) e Bathá 
(Meca) foram tirados, milagrosamente e em tão breve período, 
das profundezas da ignorância, elevados aos pináculos do 
conhecimento, tornaram-se os centros das artes, das ciências e 
das perfeições humanas, estrelas da felicidade e da verdadeira 
civilização, resplandecendo através dos horizontes do mundo.” 
- (‘Abdu’l-Bahá em sua obra O Segredo da Civilização Divina)
 A arte na Fé Bahá’í (profeta: BAHÁ’U’LLÁH  - manifestou-se em 
1863 DC, no Iran)
Algumas frases de Abdú’l Bahá – filho de Bahá’u’lláh
“Observai cuidadosamente como a educação e as artes trazem 
honra, prosperidade, independência e liberdade ao povo. 
Nossas ações adiantarão o mundo, espalhando a civilização, 
contribuindo para o progresso da ciência e ocasionando o 
desenvolvimento das artes.”
“Na Causa Bahá’í, as artes, as ciências e todos os ofícios são 
considerados como adoração.”
“Vede como, neste dia, o escopo das ciências e das artes 
ampliou-se, e que admiráveis avanços técnicos foram 
conseguidos, e a que alto grau os poderes da mente se 
ergueram, e quão estupendas as invenções que têm surgido. 
Esta era, em verdade, equivale a cem outras eras ... Vede como 
é poderosa a influência exercida pelo Sol do mundo sobre a 
íntima essência de todas as coisas criadas! Porém, que lástima! 
Mil vezes, lástima! Os olhos não enxergam tal fato, os ouvidos 
são surdos, e corações e mentes estão inconscientes desta 
graça suprema. Esforçai-vos, pois, de todo coração e alma, por 
despertardes os adormecidos, e fazerdes os cegos verem, e os 
mortos ressuscitarem.”
“...ao pai e à mãe impõe-se, como um dever, envidar todos os 
esforços para dar instrução à filha e ao filho, para nutri-los do 
seio do conhecimento e criá-los no regaço das ciências e das 
artes.”
“Deveis, pois, fazer vigoroso esforço, trabalhando dia e noite, 
sem descansar um momento sequer, a fim de adquirirdes 
abundante porção de todas as ciências e artes, para que assim 
a Imagem Divina, que irradia-Se do Sol da Verdade, ilumine o 
espelho dos corações dos homens.”
 
E das sagradas palavras de Bahá’u’lláh:
... Nós mencionamos: “ As artes, ofícios e ciências elevam o 



mundo do ser e conduzem à sua exaltação. O conhecimento 
é como asas para a vida do homem; é como uma escada pela 
qual ele possa ascender. Incube a cada um adquiri-lo. ... Grande, 
verdadeiramente, é a prerrogativa dos cientistas e artífices entre 
os povos do mundo. Disso dá testemunho o Livro-Mater nesta 
conspícua posição.”
“Se a Vontade de Deus Nos auxiliar, fluirá da Pena do Divino 
Expositor uma longa exposição daquilo que foi mencionado, 
e será então revelado, no campo das artes e ciências, o que 
renovará o mundo e as nações.”
“Com a simples revelação da palavra “Formador” efluindo de 
Seus lábios e proclamando Seu atributo ao gênero humano, tal 
força emana, que pode gerar, através de sucessivas eras, todas 
as múltiplas artes que as mãos do homem podem produzir. Isto, 
deveras, é uma verdade certa. Mal se pronuncia esta palavra 
resplandecente, quando suas energias animadoras, agitando-
se dentro de todas as coisas criadas, dão origem aos meios e 
instrumentos pelos quais essas artes podem ser produzidas 
e aperfeiçoadas. Todas as admiráveis realizações que ora 
testemunhais são as conseqüências diretas da Revelação deste 
Nome. Nos dias vindouros, contemplareis, verdadeiramente, 
coisas das quais jamais soubestes.”
“... as artes produzidas pelas mãos mais hábeis, ... , são apenas 
manifestações do poder vivificador que emana de Seu Espírito 
transcendente, predominante e esplendoroso.”
“Da luz irradiada por essas almas (os Profetas e Mensageiros 
de Deus) dependem o progresso do mundo e o adiantamento 
de seus povos. Elas são como fermento que leveda o mundo 
existente; constituem a força animadora que faz manifestarem-
se as artes e maravilhas do mundo. Por seu intermédio as nuvens 
dispensam suas graças aos homens e a terra produz seus frutos.”
 



CRISTÃOS, A ESTÉTICA E A 
ARTE
“A ética sem estética é patética”.
(Grafite em uma rua de Quito, Equador)
Víctor Rey, CC Fórum Espiritual de Santiago

A arte e a estética                  

Existe um lugar legítimo para a apreciação da arte e da beleza 
em nossa vida? Qual é a relação entre a cultura e nossa vida es-
piritual? Acaso a arte e o desenvolvimento dos gostos estéticos 
não são um desperdício de tempo à luz de uma evangelização? 
Estas são perguntas que os evangélicos muitas vezes fazem so-
bre as belas artes.
Infelizmente, as respostas que geralmente ouvimos a estes ti-
pos de perguntas sugerem que o cristianismo pode funcionar 
muito bem sem uma dimensão estética. No coração desta men-
talidade há uma declaração clássica de Tertuliano (160-220 dC):
“O que Atenas tem a ver com Jerusalém, a Academia com a Igre-
ja? Não precisamos de curiosidades desde Jesus Cristo, nem de 
inquérito após o evangelho”.
Esta afirmação ousada levou muitos a argumentar que a vida 
espiritual é essencial, mas a vida cultural é irrelevante. E hoje, 
uma grande parte da comunidade cristã parece inclinada a per-
ceber a estética da mesma maneira precipitada e superficial que 
vivemos a maior parte de nossas vidas.
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não são um desperdício de tempo à luz de uma evangelização? 

Estas são perguntas que os evangélicos muitas vezes fazem 
sobre as belas artes.
Infelizmente, as respostas que geralmente ouvimos a estes tipos 
de perguntas sugerem que o cristianismo pode funcionar muito 
bem sem uma dimensão estética. No coração desta mentalidade 
há uma declaração clássica de Tertuliano (160-220 dC):
 “O que Atenas tem a ver com Jerusalém, a Academia com a 
Igreja? Não precisamos de curiosidades desde Jesus Cristo, nem 
de inquérito após o evangelho”.
Esta afirmação ousada levou muitos a argumentar que a vida 
espiritual é essencial, mas a vida cultural é irrelevante. E hoje, 
uma grande parte da comunidade cristã parece inclinada a 
perceber a estética da mesma maneira precipitada e superficial 
que vivemos a maior parte de nossas vidas.
A arte e a estética
O que é a estética? Quando eu estudava filosofia, um dos 
cursos que mais gostava dentro da Axiologia era a Estética. 
Tive o privilégio de ter como professor o sábio chileno Gastón 
Soublette. Este musicólogo nos levou a alguns textos bíblicos, 
como “Cântico dos Cânticos”, que foi uma novidade para mim. 
Foi aí que me dei conta que este livro era parte da Bíblia. Fiquei 
impressionado com a beleza e depois fiquei surpreso com a sua 
pequena exposição e interpretação errada desse livro.
Comecemos por uma definição que lembro das aulas do 
professor Soublette. A estética é “a filosofia da beleza e da 
arte, estuda a beleza da natureza e as leis que governam sua 
expressão - como nas belas artes -, bem como os princípios da 
crítica de arte”. Formalmente, a estética fica assim incluída no 
estudo da filosofia, dentro da Axiologia.
Então, no coração da estética, está a criatividade humana e suas 
diversas expressões culturais. Enquanto a natureza fornece a 
matéria-prima para a expressão humana, a cultura é o que o 
homem produz em seu ambiente terrestre.
O gosto estético está entrelaçado em todo o tecido cultural de 
uma sociedade e, portanto, não pode ser ignorado. Portanto, 
é inevitável para a sociedade e para o indivíduo. A criatividade 
humana será inevitavelmente expressada e os resultados nos 
dirão algo sobre seus criadores e a sociedade de onde eles 
vieram.
O termo arte pode significar muitas coisas diferentes. No 
sentido mais amplo, tudo o que o homem cria é arte, e tudo 
o mais é natureza, criada por Deus. No entanto, a palavra 
“arte” geralmente denota coisas boas e bonitas criadas pela 
humanidade. Mesmo as artes e ofícios, como a carpintaria e o 
trabalho em metais, foram considerados por muitos como artes.
Embora as obras de artesãos de tempos antigos tenham sido 
consideradas como bekas artes, o termo artes, no entanto, 
tem um campo mais estreito nesse esboço. Aqui estamos 
especialmente interessados nas atividades da humanidade que 
são motivadas pelo impulso criativo que vai além da utilidade 
material em seu propósito e que expressa a singularidade de ser 
humano. Este uso mais limitado da palavra “arte” inclui a música, 
a dança, a pintura, a arquitetura, o teatro e a literatura. As belas 
artes são o estudo dessas atividades sobre os atos que humanos 
produzem e são considerados obras de arte.
Assim, a estética é o estudo das respostas humanas a coisas que 
são consideradas lindas e significativas. As artes são o estudo das 
ações humanas que tentam despertar a experiência estética em 
outros. Um pôr do sol nas montanhas pode evocar uma resposta 
estética, mas não é considerado uma peça de arte, porque é a 
natureza. Uma fila de postes telefônicos que sustenta linhas de 
transmissão pode ter uma aparência bonita, mas não é arte, 



porque não foi criado com um propósito artístico em mente. No 
entanto, deve-se notar que mesmo coisas originalmente feitas 
para fins não artísticos podem e foram consideradas como 
objetos artísticos.
Embora a arte possa ter o resultado secundário de permitir 
que o artista ganhe o seu sustento, seu objetivo principal é 
sempre a expressão criativa de experiências e desejos humanos 
descritíveis e indescritíveis. O propósito do artista é criar um tipo 
especial de honestidade e franqueza que surge da alma e que 
ele espera que outros entendam em seu ser interior.
O que a Bíblia tem a dizer sobre as artes? Felizmente, a Bíblia 
não pede aos cristãos que ridicularizem ou desprezem as artes. 
De fato, as artes são essenciais quando consideradas a partir da 
perspectiva bíblica. O coração desta afirmação é o mandamento 
geral de que tudo o que fazemos deve ser feito para a glória de 
Deus. Devemos oferecer o melhor que temos; intelectualmente, 
artisticamente e espiritualmente.
No Novo Testamento também há muitas evidências que 
enfatizam a importância do artístico. O exemplo mais óbvio é 
o próprio Jesus. Em primeiro lugar, ele era um carpinteiro de 
profissão, um hábil artesão (Marcos 6:3). Em segundo lugar, 
encontramos em Jesus uma pessoa que gostava do ar livre e 
prestava atenção aos seus arredores. Seus ensinamentos estão 
cheios de exemplos que revelam sua sensibilidade à beleza 
que o cercou: a raposa, o ninho de pássaros, o lírio, o pardal 
e a pomba, o céu brilhante, uma cachoeira, uma videira, uma 
semente de mostarda. Jesus também foi um grande contador 
de histórias. Ele usou voluntariamente o ambiente de sua 
própria cultura para transmitir sua mensagem, às vezes  em 
forma de drama. Muitas das parábolas eram histórias de ficção, 
mas também eram usadas como veículos de comunicação 
para ensinar verdades espirituais. E certamente a parábola dos 
talentos de Mateus 25 inclui os dons artísticos.
Devemos também lembrar que toda a Bíblia não é apenas 
revelação, mas uma obra de arte em si mesma. Na verdade, 
contém várias obras de artes, uma verdadeira biblioteca de 
grande literatura. Nós já mencionamos a poesia, mas a Bíblia 
inclui outras formas literárias também. Por exemplo, grandes 
porções são narrativas em seu estilo. A maior parte do Antigo 
Testamento é narração histórica ou narração profética. E os 
evangelhos são narrações biográficas. Mesmo as cartas pessoais 
de Paulo e os outros autores do Novo Testamento podem ser 
muito apropriadamente consideradas literatura epistolar.
Onde existe cultura humana, existe uma expressão artística de 
alguma forma. A pintura na parede de uma antiga caverna, uma 
catedral medieval ou uma produção teatral moderna são todas 
expressões de criatividade humana, dadas por Deus, o Criador.
Então Deus colocou os grupos humanos à mesa de um banquete 
cheio de iguarias estéticas. Ele forneceu os ingredientes básicos, 
convidando aqueles que foram feitos à sua imagem para exercer 
suas habilidades criativas na medida do possível. Temos o 
privilégio, como nenhuma outra criatura, de fazer arte e apreciar 
a arte. 
As características da boa arte
Passamos agora à questão dos ingredientes importantes das 
diversas formas de arte.
Primeiro, a verdade artística inclui não só o tangível, mas também 
o mundo do imaginativo, o intangível. Portanto, a arte pode ou 
não incluir o cognitivo, o objetivo. Uma pessoa perguntou a 
uma dançarina russa que terminou uma dança interpretativa: 
“O que isso significou? O que você estava tentando dizer?” A 
dançarina respondeu: “Se fosse possível dizer isso, não o teria 

dançado!” Há, então, uma comunicação da verdade na arte 
que é real, mas que talvez não possa ser reduzida ou expressa 
claramente em palavras.
A arte de qualidade sempre anda de mãos dadas com a dura 
disciplina da prática contínua. Os grandes artistas são aqueles 
que, quando observados na prática de sua arte, parecem fazer 
algo simples e sem esforço. O que não é visível são as árduas 
e longas horas de prática constante que precederam essa 
espontaneidade e habilidade artística.
Toda a arte tem um valor intrínseco. Você não precisa fazer 
algo para ter algum valor. Uma vez criado, você já “fez” 
alguma coisa. Não precisa ser um meio para um fim, nem ter 
nenhum benefício utilitário. Mesmo a arte ruim tem algum 
valor porque, como um trabalho criativo, ainda está ligada 
ao próprio Deus, a Fonte de toda a criatividade. O processo 
criativo, não importa como seja expresso, é bom porque 
está ligado ao Imago Dei, e mostra que o homem é o único 
entre as criaturas de Deus que recebeu esse presente. Isso é 
verdade mesmo quando os resultados do dom criativo são 
esteticamente ruins ou apresentam ao observador conteúdos 
insalubres e situações comprometedoras.
A expressão artística sempre faz uma afirmação. Isso pode 
ser expresso de forma explícita ou implícita. Alguns artistas 
reconhecem explicitamente que sua intenção é dizer algo, 
transmitir uma mensagem. Outros artistas resistem, ou 
mesmo negam que estão fazendo uma afirmação. Mas, 
conscientemente ou não, uma afirmação sempre está sendo 
feita, porque cada artista é subjetivamente envolvido e 
profundamente influenciado por sua experiência cultural. 
Conscientemente ou inconscientemente, o ambiente cultural 
permeia cada contribuição artística e cada trabalho nos diz 
algo sobre o artista e sua era.
Nos últimos anos, uma tendência infeliz foi o crescimento 
do número de artistas que reconhecem que seu principal 
desejo é dizer algo. A arte não é beneficiada por uma ênfase 
excessiva em fazer uma afirmação. Os murais gigantes e 
proeminentes nos países comunistas foram indubitavelmente 
politicamente úteis, mas provavelmente não contribuíram 
muito esteticamente. Existe até a arte cristã que cai nesta 
armadilha. Centrado em declarações, moralidade e piedade, 
tende a ser artisticamente curto, embora seja oferecido de 
forma sincera e é teologicamente sólido, porque é feito com 
má qualidade e mau gosto. Poesia e propaganda não são o 
mesmo, desde o comunista ao fanático cristão.
As formas e os estilos de arte estão mudando constantemente 
através de influências culturais. O erro usual de muitos 
cristãos hoje é considerar que uma forma é “piedosa” e outra, 
“ímpia”. Muitos descartariam o cubismo de Duchamp ou o 
surrealismo de Dalí ou René Magritte como carentes de valor, 
enquanto aceitam como inspirado tudo o que veio do pincel 
de Rembrandt. Esta atitude revela nada mais do que os gostos 
pessoais da pessoa que avalia.
O sentido estético, portanto, é altamente condicionado pela 
experiência cultural pessoal. Assim como cada criança nasce 
com a capacidade de aprender um idioma, da mesma forma 
que cada um de nós nasce com uma sensibilidade estética 
que é influenciada pela cultura que nos rodeia. Julgar a arte 
ou a música da América Latina como inferior à arte ou música 
norte-americana faz tão pouco sentido como sugerir que 
a língua japonesa é inferior à língua inglesa. Diferença ou 
distância não implica inferioridade!
A verdade pode ser expressa pelos não crentes e o erro pode 



ser expresso pelos crentes. Quando Paulo fez seu famoso 
discurso no areópago de Atenas, ele citou um poeta pagão 
(Atos 17:28) para comunicar uma verdade bíblica. Neste caso, 
Paulo usou uma fonte secular para comunicar uma verdade 
bíblica, porque a declaração afirmava a verdade da revelação. 
Por outro lado, o erro pode ser comunicado num contexto 
bíblico. Por exemplo, em Êxodo 32:2-4, vemos Arão fazendo 
um bezerro de ouro para ser adorado pelos filhos de Israel. Este 
foi um mau uso da arte, porque desobedeceu diretamente o 
mandamento de Deus para não adorar qualquer imagem.
Conclusão
Se nos anos 70 os profetas eram os teólogos, sociólogos, 
economistas e políticos, hoje são os artistas e dentro deles 
os humoristas. Talvez uma nova maneira de fazer teologia é 
o que Rubén Alves descreveu sobre o que ele próprio fazia:
“Minha teologia não tem nada a ver com a teologia. É um 
vício. Há muito tempo, eu deveria ter deixado esse nome e 
dizer apenas poesia, ficção, jogo. Que descansem os que 
tem certeza. Não entro no seu mundo e não quero entrar. 
Os jardins de concreto me assustam. Prefiro as sombras das 
florestas e as profundezas dos mares, lugares onde você 
sonha... Lá habitam os mistérios e meu corpo fica fascinado “.
  Nietzsche também o disse de outra maneira: “Porque somente 
como um fenômeno estético estão eternamente justificadas a 
existência e o mundo”.
Paulo diz em Filipenses 4:8: “Nisto pense”. Surgem duas 
proposições muito importantes. Primeiro, lembra-nos que 
o cristianismo prospera na inteligência, não na ignorância, 
mesmo no mundo estético. Os cristãos precisam de suas 
mentes quando confrontados com as expressões artísticas de 
uma cultura. Para o existencialista e o niilista, a mente é um 
inimigo, mas, para o cristão, é amigo. Em segundo lugar, vale 
a pena notar que Paulo sugeriu uma abordagem tão positiva 
da vida e, por aplicação, a arte. Não nos diz que tudo o que 
é falso, desonroso, injusto, impuro, desagradável, infame, 
mal feito e medíocre deve ser o foco de nossa atenção. Aqui, 
novamente, elucida-se a esperança do enfoque cristão da vida 
em geral. Nossas vidas não são para ser vividas em tom menor.
Há três palavras importantes a ter em mente ao definir a 
responsabilidade cristã em qualquer cultura. O primeiro é a 
cooperação com a cultura. O motivo dessa cooperação é que 
podemos nos identificar com nossa cultura para que ela possa 
ser influenciada por Jesus Cristo. Jesus é um modelo para nós. 
Ele não era, em geral, um anti-conformista. Participou de 
casamentos e funerais, sinagogas e festas. Em geral, ele fez as 
coisas culturalmente aceitáveis.
Uma segunda palavra é a persuasão. A Bíblia descreve 
os cristãos como sal e luz, os elementos penetrantes 
e purificadores dentro de uma cultura. O cristianismo 
procura influenciar uma cultura e não ser absorvido por se 
comprometer repetidamente.
Um terceiro conceito é o confronto. Os cristãos podem 
desafiar e rejeitar aqueles elementos e práticas dentro de 
uma cultura que são incompatíveis. Há momentos em que os 
cristãos devem confrontar a sociedade.

Finalmente, nós, cristãos, devemos ser encorajados a participar 
das artes. Isso pode ser alcançado, antes de tudo, aprendendo 
a avaliar e apreciar as artes com maior habilidade.
A feiúra e a decadência está em cada cultura e geração. Não 
podemos fugir disto. Mas Jesus tocou o leproso. Fez contato 

Moreno Overá, Coordenador do Festival Internacional 
de Cantores-compositores
&quot;Uma Canção pela Paz&quot;, membro do CC 
Latino-americano de Músicos

A arte é um caminho, uma missão, uma magia. É um instrumento 
poderoso que hoje se usa de maneira errônea, principalmente 
pela televisão e rádios populares... etc. Certamente há pessoas 
que investem neste tipo de arte precária e desprovidas de 
valores. Então, a arte que é bonita e que é o maior meio existente 
de educação, deixa de cumprir seu caminho.
Se faz necessário despertar a consciência e colocar importância 
na arte, principalmente aquela que objetiva o crescimento das 
mais nobres virtudes humanas, esta tem a capacidade de tocar 
o coração e não outra coisa.
Mas mesmo a flor mais bonita precisa de água e cuidados. Que a 
arte e o artista sejam vistos como um.
Portanto, o planeta é sagrado e quer paz.
Paz para todos!

A ARTE É UM CAMINHO

com o paciente necessitado. Como cristãos, nosso foco não 
deve ser o que a arte nos dá, mas sim o que podemos dar à arte! 
Portanto, o desenvolvimento da imaginação e uma análise 
saudável e ampla, mesmo das muitas obras contemporâneas 
negativas, são possíveis quando são consideradas dentro dos 
amplos temas da humanidade, da vida e da experiência de 
uma visão de mundo verdadeiramente cristã.
Creio que a poesia é algo que necessitamos urgentemente 
hoje não só nas igrejas, mas ao longo da vida. O poema do 
poeta costarriquense, Jorge Debravo, resume muito bem a 
missão que tem o cristão, em seu poema “Digo”:
O homem não nasceu
para ter mãos
amarradas ao poste de rezas..
Deus não quer joelhos humilhados
nos templos,
e sim pernas de fogo galopando,
mãos acariciando as entranhas do ferro,
Mentes parindo brasas
lábios dando beijos.
Digo que eu trabalho,
Vivo, penso,
e que isto que eu faço é uma boa oração,
que Deus gosta muito
e eu respondo por isso.
E digo que o amor
é o melhor sacramento,
que os amo, que amo
e que não tenho lugar no inferno.



Ángel Díaz, Cantor-compositor 
venezuelano, membro do CC 
Latino-americano de Músicos

&quot;Cantar é uma necessidade que brota da fl or da pele de 
cada poeta. É um desejo febril de
expressar com melodias, sensações, experiências, sentimentos... 
Para mim, poder transmitir
uma mensagem através do conteúdo das minhas canções em 
cada palco será sempre uma
maneira de colocar um pano de água quente em uma pessoa 
que se sente fraca diante da
adversidade. Uma maneira de encontrar sorrisos... De semear a 
esperança... E de expressar
em cada coração uma maneira diferente de ver o mundo e suas 
nuances... É o caminho
certo que leva à felicidade... Que te leva ao desconhecido, mas 
não deixa você sozinho...
Cantar é muito mais do que isso… É viver, sonhar, rir, chorar, 
esperar… É alegria, é
tristeza, é companhia, é solidão... Cantar é levar paz... Cantar é 
sentir paz&quot;.

Eu vim trazer a mensagem, do homem escolhido por Deus.
Que revela o mistério divino da humanidade.
Que se inspira na alma criativa e vital da terra e de toda sua face.
Um segredo que abre as portas à minha vontade.
Se alimenta do ar que ambiente meu ser e recebe do sol seu 
esplendor
E se acalenta com cantos ao amanhecer, dos pássaros com todo 
o seu amor.

Devemos viver revelando o segredo da humanidade.
Um tesouro precioso que vive profundamente dentro de você
E que deve lançá-lo a voar.
Podemos seguir a mensagem divina, a lei da atração
Atraindo o bem e o mal que permanece no tempo,
Que o leve o vento e que sirva talvez de lição e que reine o amor.

Na vida há amores que machucam, mas que não se esquece 
jamais

Que te ensinam a se levantar e não olhar para trás.
É que sempre no fi nal do caminho você encontra a luz. Porque 
nunca perdeu a fé
Que é a mesma que alimenta a alma e nos faz crescer.
O mistério do mundo é a felicidade. Onde todos queremos 

CANTAR

O SEGREDO
Letra e música: Ángel Díaz

Ser músico pela paz representa 
ter encontrado um propósito 
importante para levar uma
mensagem para avivar o 
espírito do amor que habita 
em cada pessoa. Criar um 
espaço
para propiciar os valores 
inerentes à paz, fazem parte 
de uma co-responsabilidade 
a que
todos somos chamados.
A expressão musical tem sido 

protagonista ao longo de toda a história de atitudes que
tem favorecido ou não a formação de esquemas de convivência 
e modelos promotores
de anti-valores, não pertinentes ao dever de um indivíduo que 
busca crescer como
pessoa e profi ssional, daí o importante trabalho realizado por 
um músico comprometido
em semear a paz com suas músicas nos corações e mentes 
daqueles que vivem essa
experiência.
Ser um músico pela paz, tem me permitido levar meu canto 
com fi nalidade a diferentes
espaços comunitários, tais como: mulheres empreendedoras, 
estudantes universitários,
jovens músicos, crianças, adolescentes e mães, entre outros, 
com quem adiciono um
sentido de sensibilização às minhas apresentações, levando 
inspiração àqueles que
abraçam a mensagem dos benefícios da cultura e da paz. 
Resgatando desse modo, este
mundo carregado de informação e tecnologia que tem 
enfraquecido o vínculo familiar,
porque colocou em risco a sua convivência harmoniosa e 
saudável.

A HONRA DE SER UM MÚSICO 
PELA PAZ

AndreaMaría, cantora e compositora 
venezuelana, membro do CC Latino-

americano de Músicos
@andreamaria_voz

chegar
Que não é fácil encontrar o caminho, o segredo está em não 
desanimar

Algum dia, quando os fi os grisalhos cobrirem sua cabeça de 
cinza e cansados os seus
tempos de tanto vagar e vagar, levará o o segredo dentro do seu 
ser como uma gaivota
voando ao mar. E me canto alcançará os confi ns daquele que 
encontrou a felicidade.



Constanza Liz, cantora e compositora 
venezuelana, membro do CC Latino-

americano de Músicos

UNIDADE NA DIVERSIDADE

É por isso que a música como linguagem universal é um fator 
essencial para o encontro de muitos valores, presos pelos 
interesses de uma sociedade essencialmente materialista
que deixou de lado a importância da família, da escola e das 
pessoas diante das profundas mudanças que experimentamos 
a nível nacional e continental na América
Latina, formando parte de uma dinâmica mundial afetada pelos 
conflitos e interesses daqueles que diariamente colocam a paz 
em perigo em nossas regiões.
Nosso valor como músicos pela paz, do CC Latino-americano de 
Músicos, da URI, é uma responsabilidade e uma honra a partir de 
cada uma das entidades onde desempenhamos ações através 
de canções e eventos que promovemos para contribuir
com a construção de um mundo melhor.
Graças a URI e ao dom da música, foi possível o encontro de 12 
corações com os membros desta importante organização no II 
Festival Internacional de Cantores- compositores &quot;Uma 
Canção pela Paz&quot;, em homenagem a Facundo Cabral e 
Gilberto Gil, feito em São Luiz do Paraitinga, Brasil em maio de 
2017, no qual participei com minha canção SOY ESE LUGAR, e a 
partir daí estamos unidos sob o mesmo emblema: A PAZ, com 
um nome: CC LATINO-AMERICANO DE MÚSICOS, URI, com um 
propósito: sere missionários, promotores e embaixadores da 
paz, por um mundo melhor.

Hoje vivo honrada com a alegria de pertencer à família que me 
presenteou a música com o nome de Iniciativa das Religiões 
Unidas, América Latina e Caribe - &quot;URI AL&amp;C&quot;.
Destinados à paz!

Canção: Sou esse lugar
Letra e Música: Andreamaria. (María Angélica Andrea Bolívar) 
Cantora e
compositora
Lá onde cantam as flores
Lá onde o norte é o sul
Lá onde há mil cores
Mar sem dimensões
Lá está o amor
Se vive calmo e seguro, perfume que faz suspirar
Ali florescem girassóis, farol de escadas
Ao passo que vai
(Refrão)
Por isso hoje, sou esse lugar
Levo minha fé mais gratidão ao caminhar

Com fé se alinha o seu universo
Fluindo assim seu manancial e o ver dirá ao azulejo
Tranquilo que o mundo uma festa terá
A fé é a força das minhas asas
Dar graças sempre te dá paz
E quem a recebe alegria
Oh Deus te agradeço o amor que me dás
(Refrão)
Por isso hoje, sou esse lugar
Levo minha fé, mais gratidão ao caminhar
Por isso hoje, vou abraçar
Amor com fé, mais gratidão, igual a minha paz

Minha vida é o canto que inspira
Meu grão para a humanidade
A viagem que toca seus sonhos

Desde cedo eu escolhi a música como minha paixão, modo de 
vida, meu canal para
comunicar meus sentimentos e pensamentos, para comunica 
minhas preocupações sobre nossos modos de enfrentar as 
circunstâncias da sociedade e a conexão que fazemos com
nós mesmos ao longo de nossas vidas.
E assim assumi essa carreira como uma constante mensagem 
de evolução e transformação, especificamente a partir do meu 
crescimento interno, em relação ao meu ambiente.
Quando se trata de criar, me concentro naturalmente em 
questionar-me quão importante e necessário é o amor em cada 
lugar deste plano.
A partir daí eu entro em mim, um lugar que, sem dúvida, me 
conecta com a união do todo.
Do individual ao coletivo, do coletivo ao individual e, desta 
forma, encontro no meu ser a tranqüilidade e o prazer de saber 
que todos os nossos caminhos, por mais que sejam
diferentes, são apenas um, onde os recursos são variados, 
diversos, vistosos, reservados, anônimos, versáteis e algumas 
vezes até ambíguos. Mais são constantes, fiéis, proativos,
vivos, perfeitos na imperfeição.
E justamente ali reflito...
Hoje, nossos tempos incertos são,
mais é muito certo que somos centos
com passos constantes de amor e união,
entoando em cada estrela nossa convicção,
escrevendo juntos a melodia de um mundo melhor
que levará em sua voz o brilho e em Deus a perfeição.

Por isso agradeço cada despertar
(Refrão)
Por isso hoje, sou esse lugar
Levo minha fé mais gratidão ao caminhar
Por isso hoje, vou abraçar
Amor com fé mais gratidão, igual a minha paz
Hoje vivo aqui, este é o meu lugar
A paz, meu lar, minha liberdade
Amor com fé mais gratidão, igual a minha paz.
Lara la la, lara la la, lara la la, lara la la,

Amor com fé mais gratidão, igual a minha paz



POR UMA CANÇÃO COM VALOR

Gerardo Ochoa, cantor e compositor 
mexicano, membro do CC Latino-ameri 
cano de Músicos

Ao longo da minha carreira 
como compositor, deparei com 
uma infinidade de situações, 
algumas enriquecedoras,outras 
com um sabor diferente na 
boca, mas todas elas foram
lições de vida para mim 
como pessoa; como músico e 
como compositor, participei 
dosfestivais pela paz da URI 
AL&amp;C, o que me levou 
a conhecer diferentes países 
e diferentes seres humanos 
(agora queridos amigos) e 
quem voltou os meus olhos 
para temas sociais

Canção: Descobrindo-me
Hoje ao encontrar sua oração

Pude enunciar os traços de um país melhor
E ver brilhar sua voz
Contendo seu amor
Pela impotência que toca nossas mãos

Você, eu, unidos hoje
Já não haverá mais amargura
Você e eu
Respeito, amor, paciência, tolerância e fé
Descubra-o.

Sinto a dor que cala sua voz
E esse despertar de sua consciência e o amor
Quem nos convida hoje
A ouvir, a observar, a cuidar
A presentear um sonho à verdade

Você, eu
Vivendo hoje
Respiro e canto
Hoje quero
Estar atenta a sorrir-te uma vez mais
Respeitar-te ao opinar
Construir um mundo sem barreiras
Libertar a alma com propostas.

que nutrem meu universo para ter uma bagagem mais ampla 
para inspirar minhas canções.
Isso me levou a letras como a que compartilho com o meu 
título &quot;REDES&quot;, o qual foi
inspirado em haver conhecido pessoas tão valiosas que, como 
eu, fazem um trabalho
musical que, ao mesmo tempo, leva uma beleza artística e 
também uma valiosa
contribuição social, ecológica, de fraternidade humana. Eu 
cantei para os migrantes que
cruzam por território mexicano para o país do norte (EUA) 
fazendo um pequeno oásis de
música (assim eles me disseram) em sua árdua jornada ao 
norte. Todas essas experiências
para mim tem sido de valor inestimável como um ser humano 
e como artista. É por isso que
considero a URI AL&amp;C como uma das instituições 
indispensáveis   na paleta multi
universal, cultural e social que o homem (o ser humano) 
precisa para enfrentar todos os
problemas nessa nave que habitamos chamada Terra.
Envio-lhes um abraço a todos os círculos de cooperação da 
URI, desde a minha cidade de
Guadalajara, México, chamada &quot;a pérola do 
Ocidente&quot;.

Canção: Redes
Letra e música: Gerardo Ochoa

Redes, redes marítimas
Que vão franzindo no sal
Pescando vozes, vozes que formam
Um coral inteiro

Redes, redes marítimas
São as canções tranquilidade
Entre as ondas da temporal
Redes que prendem a liberdade

Marca a linha Chile, canção valente, canção vital
O universo forja aos homens
O sul os tempera como ao metal
Na Argentina nos ensinaram que o rio sangrava
No seu fluxo

Redes e melodías canto que clama
Os ganchos são os tons para enganchar
uma emoção que nos arrasta
De sul a norte, canção de paz

Colômbia e Venezuela lançam as redes da verdade
Por sobre o rio que os abraça
Táchira ao centro da irmandade
De Caracas a Barranquillas (Antioquia)
Chegam trovadores para pescar

Redes, redes marítimas
Como sorrisos em uma face
Do Amazonas ao Paraná
O novo mundo vai começar

México levanta o gancho, vara e violão como linha de pesca



Redes, redes marítimas
Que vão franzindo no sal
Pescando vozes, vozes que formam
Um coral inteiro

Redes, redes marítimas
São as canções tranquilidade
Entre as ondas da temporal
Redes que prendem a liberdade

Marca a linha Chile, canção valente, canção vital
O universo forja aos homens
O sul os tempera como ao metal
Na Argentina nos ensinaram que o rio sangrava
No seu fluxo

Redes e melodías canto que clama
Os ganchos são os tons para enganchar
uma emoção que nos arrasta
De sul a norte, canção de paz

Colômbia e Venezuela lançam as redes da verdade
Por sobre o rio que os abraça
Táchira ao centro da irmandade
De Caracas a Barranquillas (Antioquia)
Chegam trovadores para pescar

Redes, redes marítimas
Como sorrisos em uma face
Do Amazonas ao Paraná
O novo mundo vai começar

México levanta o gancho, vara e violão como linha de pesca
Aquem que vem com ódio na mala, não vai passar
Uma nova música está sendo forjada

Das cidades até o Palmar

Redes e melodias canto que clama
Os ganchos são os tons para enganchar
Uma emoção que nos arrasta
De sul a norte, canção de paz
de sul a norte, canto de paz.

Canção: Redes
Letra e música: Gerardo Ochoa

Aquem que vem com ódio na mala, não vai passar
Uma nova música está sendo forjada

Das cidades até o Palmar

Redes e melodias canto que clama
Os ganchos são os tons para enganchar
Uma emoção que nos arrasta
De sul a norte, canção de paz
de sul a norte, canto de paz.



A música traz paz, mesmo que os meios de comunicação de massa a vulgarizem usandoa para desqualificar a mulher, transformando-a 
em um objeto de prazer, ainda que ressalte a violência, o poder, o ter e tantos outros antivalores, a partir da URI AL&amp;C está 
nascendo um movimento de músicos latino-americanos que quer refrescar a música com letras de reflexão, de encorajamento, 
de entusiasmo, de sonhos, de vida. E dentro deste belo CC está um servidor, que desde a infância se tem preenchido de paz com 
um violão e um canto. Consegui superar situações difíceis, adversas e duras com a música. E já há alguns anos, tenho transmitido 
esta mensagem de cura, superação, esperança, entusiasmo, amor e paz para jovens, crianças, adultos, famílias, casais, sonhadores. 
As minhas canções, em sua maioria, são dedicadas à vida espiritual e a Deus. De fato, a música com a qual eu tive a honra de 
me classificar para o Festival Internacional &quot;Uma Canção pela Paz&quot;, realizado no Brasil, é uma música cem por cento 
espiritual: A vida é a melhor canção. Trata-se de ressaltar o valor de viver, ver a maravilha que temos, percebendo que os únicos
responsáveis   por “desafinar” e tornar feio o mundo e as relações humanos somos nós mesmos. E que somos nós que temos a 
responsabilidade de embelezar, de resgatar a linda canção jamais criada: a própria vida neste mundo, no qual cada um de nós é 
uma nota indispensável para manter essa bela harmonia. Parece muito poético, muito hippie, muito utópico, muito simples. Mas 
é assim que é. Hoje somos 22 poetas sonhadores (12 cantores e compositores mais 10 músicos incríveis e professores de vida) que 
temos nos unido, cada um com sua riqueza, com grandes diferenças e muito amor. E creio que é maravilhoso que nos tenhamos 
unido, pelo que agradeço e agradecerei por toda a minha vida a URI AL&amp;C (Enoé, Salette, Mostafá, Deivid) e todos aqueles que 
sonharam com isto que hoje é uma realidade: o CC Latino- americano de Músicos, o CC da Paz. &quot;Cante comigo irmão: a vida 
é a melhor canção. Cantemos todos unidos: a alegria de viver em amor... Somos notas de uma mesma canção” somos pessoas do 
mesmo planeta, você, eu, nós. Além das religiões, grupos, credos, cor, fronteiras, idiomas e muitas outras coisas que nos separam: 
somos notas da mesma canção. E isso é buscar a paz. A paz que não é quietude e tranquilidade, mas que é satisfação e alegria de 
coração com o que se faz e como se faz. É ação no amor. Precisamos construir a paz com justiça e amor, porque sem justiça e amor, 
a paz é outra coisa. E assim faremos o som da vida melhor. Minha contribuição é ser outro cantor e compositor de paz. Qual é a sua? 
Você não precisa ser músico para isso. É necessário que o que você faça seja feito com amor e da melhor maneira possível. O que
você faz é melodia e pode soar bom ou ruim. Você decide. Sigamos contribuindo cada um com sua melodia de amor e paz para 
formar a sinfonia de uma vida feliz.

I
Um dia tratando de te escrever uma canção
Foi quando me dei conta de qual é a melhor composição
a canção que você escreveu nada no mundo pode superar
tem a inocência de uma criança e o amor de papai e mamãe.
II
São seus instrumentos a chuva, o raio e o vento
a canto das aves e de todos os animais
sua obra fala de alegria, de beleza e de amor
é um mistério infinito que se resolve em um instante
porque a vida é sua canção.
Coro
Cante comigo irmão: a vida é a melhor canção
cantemos todos unidos o gozo de viver o amor
Cante comigo irmão: a vida é a melhor canção
Cantemos todos unidos a alegria de viver porque somos notas da mesma canção.
III
Se une o canto do rio e também as ondas do mar
sua letra, poesia sublime, é sem distinção: a humanidade

os sentimentos das crianças, idosos, adultos e a juventude
agora cantemos todos juntos e não desafinemos tanto
para que soe em todo seus esplendor a canção de Deus.

Canção: A vida é a melhor canção

OUTRO CANTOR E COMPOSITOR PELA PAZ

Jairo Morán González, cantor e compositor venezuelano, membro do CC Latino-
americano de Músicos

Autor: Jairo Morán



Cantora e compositora chilena, mem-
bro do CC Fórum Espiritual de Santiago 
e CCLatino-americano de Músicos

CURA A FERIDA

The Gaza Band BORBOLETA PRETA

As veias e raízes do folclore latino-americano e de Violeta Parra estão presentes nas
canções de Loreto Lorca, cantora-compositora urbana, violonista e charanguista que tem se
dedicado a temas da natureza e do espírito humano. Quando adolescente, viajou pelo Chile,
América do Sul e a América do Norte, onde obteve diversos conhecimentos, logo aplicados
à sua criação artística. Depois de décadas de canto popular, em seu primeiro álbum, Viento
azul (2016), reconsidera essa raiz trovadoresca e incorpora elementos de fusão e música
mundial.
Tem sido uma importante ativista humanitária no Chile gerando campanhas pós-terremoto
e tem sido membro do Fórum para a Paz de Santiago do Chile, onde fechado nos últimos
15 anos a oração anual de todas as religiões no Dia Internacional da Paz, 21 de setembro. É
líder certificada e mentora das Danças de Paz Universal e pioneira nesse campo na América
Latina.

Loreto Lorca

Ainda me lembro da ilusão de um mundo puro
Que no meu sonho adolescente imaginei
Não sabia que haveria tanta guerra e sofrimento
Tanta morte tanto perda de fé

Nossa mente não compreende essa loucura
nossa alma quer paz e compaixão
e a lua passou a noite toda
Esperando que de novo saia o sol

Cura a ferida com sua luz e seu calor
Rasgue a faixa deixe que a toque o sol
Abra a ferida que se vá logo a dor

Solte a Gaza aos ares e ao amor

Embora ainda somos os mesmos somos outros
Estamos mais junto aos milhares que não estão
Somos uma só força e uma só humanidade
Que com sangue vai parindo essa verdade

Passa o tempo e a ilusão foi transformada
De fantasmas em casulos de oração
Nebulosa universal apaixonada
Mil rezas em um só coração do coração

Cura a ferida com sua luz e seu calor
Rasgue a faixa deixe que a toque o sol
Abra a ferida que se vá logo a dor
Solte a Gaza aos ares e ao amor

Reconhecendo que minha lua foi perdida
Reconhecendo, reconhecendo
Reconhecendo que tive má sorte
Borboleta borboleta preta
Aí (ai) me encontrei no norte seguindo uma es-
trela
Sozinha em silêncio na noite murmurei a ela
Sigo buscando a luz do sol
Sigo buscando a luz do sol

Atravessei cordilheiras com todo meu sofrimento
Reconhecendo reconhecendo
Dizem que quando você pousa entendo e des-
perto

Borboleta borboleta preta
Dizem que o branco é tudo o diz a nada
Dizem que os sofrimentos são coisas do ego
Sigo buscando a luz do sol
Sigo buscando a luz do sol



INTERLÚDIO

A HUMANIDADE

Reconhecendo que minha lua apareceu
Borboleta borboleta preta
Reconhecendo que tive boa sorte
Borboleta borboleta preta
Me perdí no horizonte embriagada de luzes
Encontrei-me no cemitério enterrando minhas 
cruzes
Amanhecendo saúdo sol
Amanhecendo saúdo sol
Lalalalalalalalala

Um novo dia amanheceu, quero saber se eu 
sorri
ou se eu chorei neste sonho da minha noite
Quero poder girar meus pensamentos
Adeus ontem, sou um futuro
Que flameja nas cinzas da memória
Será que foi verdade a hora que viu a passa-
gem de uma lua sozinha
Será que existiu o tempo que esta noite não 
sentiu chegar a aurora
Sem dúvida que é a luz que desnuda os segre-
dos do escuro
Sem dúvida são seus olhos que em seu brilho 
me lembram de algo puro

Será que você se atreve a entoar essa canção

Será que é sincero interpretando o coração
Será que começou a aceitar a realidade
Primeiro passo seguro para quem quer mudar
Eu estou aqui porque quero mudar,
estou aqui porque quero mudar

São muitos dias que amanhecem A humani-
dade toda amanhece
E é a canto que me anima a lembrar de você
Sem pensamentos, apenas sentindo
o coração aqui no meu peito
Este ponto que concentra o universo
Será que foi verdade o passo firme que atraves-
sou as estações
Será que sou a mesma borboleta depois de 
tantos amores

Talvez seja a fé que me condena a esperança 
sem retorno
Talvez seja sua boca proibida seduzindo-me no 
outono

Será que você se atreve a entoar essa canção
Será que é sincero interpretando o coração
Será que começou a aceitar a realidade
Primeiro passo seguro para quem quer mudar
Eu estou aqui porque quero mudar,
estou aqui porque quero mudar
Eu estou aqui porque quero mudar,
estou aqui porque quero

Somos um só e uma única humanidade, somos 
um só e uma única humanidade
Somos um só e uma única humanidade, somos 
um só e uma única humanidade
E uma só humanidade, e uma só humanidade
E uma só humanidade, e uma só humanidade



UMA CANÇÃO NECESSÁRIA

&quot;Fazer com que a música circule livremente e em paz, reivindicando o ato criativo e a
palavra, plasmando elementos da identidade colombo-latino- americana e sem a
necessidade de corresponder ao discurso hegemônico que determina &quot;uma forma de fazer&quot;.
Um exercício de busca constante pelo pensamento e da estética própria que dirigidos de
maneira afetiva representa para quem escuta perguntas sobre as práticas que realiza como
contribuição na construção da paz e da justiça social &quot;
Este é o princípio fundamental que faz da canção um ato necessário... Como necessário é
dizer as coisas que nos acontecem.
Era a cidade de Medellín e sebre ela, as montanhas do ocidente onde se empilha as casinhas
da comuna 13... As ruas, as pessoas e uma realidade social inegável. A exclusão, a falta de
oportunidades e um referencial de violência extremamente próximo das meninas e meninos
que a habitam fazem com que este &quot;pedacinho de jardim&quot; perca suas cores e alegria. A
guerra também está alí e significou um capítulo sangrento de morte e desaparecimentos…
de indiferença; práticas que não podem ser repetidas. É assim que a comunidade adquire os
atos necessários para fazer memória, para esclarecimento da verdade, justiça e respeito
pelos seus direitos.
A canção necessária abraça e se soma solidariamente para levantar a voz em homenagem a
todos os mortos e desaparecidos da comuna 13 da cidade de Medellín e de meu país, Colômbia.

Canção: O jardim das ideias

Em um pedaço de terra
as idéias germinarão...
Apesar das ervas daninhas
terá que dar a luta
o que floresceu com você

com violão e com escola.

De um pedacinho de terra,
neste caso o jardim...
como em muitas outras terras
arrancaram um jasmim.
o arrancaram com violência
e apesar da inconsciência
não foi o fim.
Se mal fecharam seus olhos
e apagaram seu viver,
não pisotearam seu sonho
pedacinho de jardim...
Se fecharam a sua boca
e mãos de construir,
não pisotearam seu sonho
pedacinho de jardim...
Como uma gota de água, ontem
evaporaram um sonho

e chegou até o mais alto,
quiz dizer o mais bonito.
Se fez amigo do flash
e hoje caímos por milhares...
Decidiu romper a nuvem
para regar nosso sonho.
Se mal fecharam seus olhos...
e apagaram seu viver,
não pisotearam seu sonho
pedacinho de jardim...
Se fecharam a sua boca
e mãos de construir,
não pisotearam seu sonho
pedacinho de jardim...

Não pisotearam seu sonho
pedacinho de jardim...

Adrián García

Adrián García, cantor e compositor colombiano, membro do CC Latino-americano 
de Músicos



OFERTAR

Cantor e compositor mexicano / Ativista Cultur-
al / Semeador de Paz / Artista, membro do
CC Latino-americano de Músicos

Canção:

Eu vou te ofertar minha vida
Para dar-te um caminho livre
Para você licor ou gengibre
Para você, o rancor se queima
Quero dar sem que ninguém peça
E me sentindo um homem pleno
Quero cuidar do meu terreno
Indolente e socialista
Para o meu amor carrancista
Nada humano é estranho

A mulher que espera em casa
O romance o desamor
Os amigos a oração
Qualquer coisa a mim se abraça
Beber no mesmo copo
Onde onde bebe o enfermo
Não deve importar se durmo
Sozinho em uma plataforma
Meu pai sofreu também
Assim como Dom Guillermo

Levo fragmentos de tudo
O que amassa e se destrossa
Meu espírito sofre e goza
Sua paz e o desconforto
Posso lutar lado a lado
Com Marcos, Fidel ou Mandela

Meu trabalho de paz está focado um uma sociedade inclusiva e no 
intercâmbio de
conhecimentos. Onde o respeito representa grande parte do de-
senvolvimento intelectual,
emocional, espiritual e coletivo. E o amor honesto e humano é a 
semente de toda transformação..

Alfonso Lirikowsky

Você pode mostrar-se sereno
voraz ou capitalista
Para o meu amor carrancista
Nada humano é estranho

Carpinteiro, Chef, atleta
Feminista, negro, jovem
Monarca, patife, Prêmio Nobel
Doutor, freelance, anchorite,
Pobre, peão, analfabeto
Cientista, punk, chileno
Artesão, Inglês, moreno
Magro, cantor ou budista
Para o meu amor carrancista
Nada humano é estranho.



Joao Oliveira
Cantor e compositor brasileiro, membro 
do CC de músicos Latino americanos

Terra do Sal

Terra do Sal es una reflexión  acerca la naturaleza y el hombre ! 
habla de la relación que
este tiene con nuestra madre tierra, del miedo que tenemos de la 
explotación global que
crece cada vez más por culpa de pocos, llegamos a la conclusión 
que es necesario estar al
lado de la &quot;Tierra de la Sal&quot; .

Cancion Terra do Sal
&quot;Terra do Sal&quot;
o pulso da vida que levo
em verde expresso a intenção
de um cristal que vem e carrega 
o segredo de certa nação
de olho no ser em alerta 
na oca do fio ancestral 
distante da gente dispersa
ao lado da terra do sal
no curso do rio que navego 
receio a grande ilusão
dos poucos que aqui governam
inventam uma falsa razão
gigante é o ser que revela
presente na mata real
distante da gente dispersa 
ao lado da terra do sal


