
Na sexta-feira, 31 de agosto de 2018, Victor 

Rey, membro do Fórum Espiritual pela Paz de

Santiago, residente no Equador, participou 

da oficina de treinamento sobre Direitos 

Humanos em Liberdade e Igualdade Religiosa, 

organizada pelo Conselho Nacional de 

Liberdade Religiosa e Igualdade (CONALIR). 

Victor nos diz que a participação de diferentes 

expressões religiosas que vivem naquele país 

era muito variada. Para Victor, a missão de 

todos os cidadãos crentes e cristãos hoje, 

mais do que nunca, é lutar pela validade dos 

Direitos Humanos, que são respeitados e 

praticados em todos os espaços. Isso faz parte 

do trabalho que desenvolve dia a dia com seu 

grupo inter-religioso, com quem em breve 

formará um novo CC em Quito-Equador.

Nosso CC para celebrar o Dia Internacional 

da Paz busca criar uma rede de atividades cujo 

foco seja criar espaços para a paz. Procuramos 

unir vários grupos que realizam diferentes 

atividades: meditações, orações, danças pela 

paz.

Todas essas atividades devem ser orientadas 

para o bem comum, paz e união. Todas as 

organizações participantes comprometem-se 

voluntariamente a expandir a esperança e a 

convicção de que a paz é possível.

O CC URI Lima reuniu-se para discutir uma 

agenda de trabalho comum com duas redes 

nacionais de mulheres vivendo com HIV e 

jovens vivendo com HIV refletimos sobre o 

tema, o contexto social e desenvolvemos 

compromissos mútuos para fortalecer nossas 

ações contra o HIV. “Violência, HIV e Cultura da 

Paz”. Com eles e você “a paz pode prevalecer 

sobre a terra”.

Na América Latina e Caribe, a URI é composta por 52 círculos de cooperação na

Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, México,

Paraguai, Panamá, Peru, Uruguai e Venezuela. O trabalho inclui a diversidade 

cultural, social e religiosa e os grandes ensinamentos das cosmovisões indígenas.

and religious diversity and the great teachings of the indigenous cosmovisions.

Desde 1981, cada 21 de setembro é celebrado anualmente em todo o mundo como o Dia Internacional da Paz. A Assembleia 

Geral das Nações Unidas dedicou este dia ao fortalecimento dos ideais de paz, tanto entre todas as nações quanto em todas 

as aldeias e entre os membros de cada uma delas. As Nações Unidas convidam todos os seres humanos a respeitar a cessação 

das hostilidades durante este dia e, ao contrário, promover iniciativas de educação e conscientização pública sobre questões 

relacionadas com a convivência pacífica. Todos os anos a URI América Latina e Caribe se une à celebração do Dia Internacional 

da Paz através de ações realizadas por nossos Círculos de Cooperação com crianças, jovens, mulheres e pessoas sábias de 

cada uma de suas comunidades e é por isso que estamos honrando essa diversidade e particularidades nesta edição especial 

do nosso boletim Conexões e estamos compartilhando seu trabalho com todo o mundo.

Día internacional de Paz

Boletim Conexões, Edição Especial

No domingo passado, 2 de setembro de 

2018, na cidade de Buenos Aires foi realizada 

uma atividade intercultural e inter-religiosa 

na qual participaram nossos irmãos Rosalía 

Gutierrez, representante dos CC Indígenas 

da Argentina e Francisco Morales, primeiro 

contato da Comunidade Cósmica CC.

Esta atividade é um espaço de diálogo inter-

religioso permanente em que além da presença 

das visões de mundo indígenas participam 

representantes de outras tradições espirituais, 

como: catolicismo, judaísmo, protestantismo, 

budismo entre outras manifestações religiosas 

que compartilham espaços de oração pela paz 

na Argentina e o mundo.

21 de setembro é o Dia Internacional da Paz. 

Este ano, o CC Latino-Americano de Músicos

no México celebrará com um concerto do 

nosso membro Gerardo Ochoa, vencedor da 

primeira edição do Festival Internacional de 

Compositores da Paz, Prêmio Facundo Cabral,

realizado na Argentina em 2016 e deu 

como Resultado tangível da conformação 

dos CC Músicos Latino-Americanos, com 

representantes em diferentes países da 

região: Argentina, Brasil, Colômbia, México. A 

música é um veículo para educar na cultura 

da paz e na importância dos direitos humanos 

em todas as regiões.

O impacto desta atividade é muito alto neste 

elemento de crise humanitária que existe na 

Venezuela. Infelizmente, as ruas de Caracas 

sofrem muita violência, então gerar um espaço 

para pensar, sentir e agir pela paz ajuda as 

pessoas desta localidade.

O CC Aflaiai realizou um encontro inter-

religioso para refletir sobre o significado 

da paz. Alimentos, doces e bebidas eram   

compartilhados. O encontro envolveu jovens 

Mapuches que foram agradavelmente afetados 

pela importância de encontros como esses que 

lhes permitem compartilhar suas expressões 

sobre a paz individual e coletiva.

CC Coemati realizou uma oficina de origami 

com crianças da comunidade de Jujuy. Eles 

fizeram pombos como símbolos de paz e outros 

animais. Eles aprenderam a importância de 

criar compromissos com a paz individual, 

na família, com os colegas e com toda a 

comunidade.

Palestra proferida pelo ex-Conselheiro Global 

Ciro Gabriel Avruj sobre a importância da paz 

na vida de todo ser humano. “ Todos nós temos 

o direito à paz, é uma atitude para com a vida 

que é cultivada de nossa mente para nossas 

ações diárias. o outro, como gostaríamos de 

ser tratados, somos Um“. #PeaceDay

No meio de todos os conflitos do mundo, a 

conquista da paz tornou-se uma preocupação 

urgente.

Muitas tentativas de resolver o problema 

foram feitas, mas ainda há caos, desigualdades 

e violência.

Uma opção alternativa está sendo promovida 

pelo Middle Way Meditation Institute (MMI), 

uma organização tailandesa e filipina que se 

concentra na educação da paz interior. A MMI 

acredita que, se cada pessoa tem paz interior, 

é possível alcançar a paz mundial.

Trabalhando sob a premissa da Paz Mundial 

através da Paz Interior, a MMI tomou várias 

iniciativas, como a realização de retiros de 

meditação e programas de educação para a 

paz na família, escola e comunidade, bem 

como eventos de paz como “A Luz da Paz” , 

dois dos quais registrados no Guinness Book 

of World Records, para criar consciência da 

necessidade de ter paz interior. World Inner 

Peace Celebration 2018 é o segundo evento 

internacional de encontros do gênero a ser

O CC MIR – Movimento Inter-religioso do Rio 

de Janeiro foi apoiador da Festa da Primavera,

realizada pelo Centro Nowa Cumig de 

Tradições Nativas no domingo, 22 de setembro, 

das 11 às 14h.

Cada estação do ano traz consigo suas 

próprias características. A primavera, o verão, 

o outono e o inverno refletem nossa vida na 

Terra. E nossa vida interna, por sua vez, é 

extremamente influenciada

pelas diferentes estações.

Dançar sincronicamente com a perfeição da 

natureza nos leva a conhecermo-nos melhor.

Aprendemos muito com os ciclos da nossa 

Mãe-Terra. A primavera traz consigo o ciclo do

nascimento, infância, nascer do sol, o 

elemento água e o amor, representado 

pela águia. Com a primavera semeamos e 

plantamos o que queremos ver nascer nas 

nossas vidas. É o tempo de honrarmos o 

caminho e de fazermos escolhas com maior 

clareza.

O evento contou com a participação de 

aproximadamente 50 pessoas.

Encontro de Poesia, por ocasião do Dia 

Internacional da Paz, realizado na Fundação 

Vida Nova e organizado por membros da 

Comunidade de Reflexão e Espiritualidade 

Ecológica (CREE) e do Fórum Espiritual do CC 

de Santiago pela Paz.

Reunir-se em torno da poesia para 

contemplar a importância da paz tem um 

impacto significativo nas mentes e corações 

dos participantes. A arte se conecta com o 

amor, a unidade e a calma na mente, no corpo 

e no espírito que é resumido em paz.

O Círculo de Cooperação Caminhos da 

Terra, da Iniciativa das Religiões Unidas 

– URI, realizou no dia 21 de setembro de 

2018 às 19h o Encontro “Todo dia é dia de 

Paz” em celebração ao Dia Internacional da 

Paz, no Centro de Umbanda Mensageiros da 

Estrela Guia. O evento contou com um círculo 

de palestras seguidas de um diálogo entre a 

Umbanda, o Catolicismo, o Sagrado Feminino, 

o Xamanismo e a cultura de paz, através do 

qual o público pode receber e compartilhar 

informações claras sobre cada religião ou 

filosofia e perceber que o caminho da paz 

começa dentro de nós e que o amor é o tijolo 

suporte do mundo. O caminho do coração nos 

ensina a ouvir nossa verdade e criar a paz.

A proposta do CC Caminhos da Terra é criar 

pontes entre o Xamanismo como cosmovisão 

dos povos originários e as religiões criadas 

no decorrer da história da humanidade. E 

através do toque do tambor, dar ao público 

a oportunidade de reconhecer dentro de si 

mesmo o seu caminho. Criando esse elo, 

nos reconhecemos como co-criadores de 

realidades diversas e aprendemos a saudar, 

honrar e agradecer a cada momento a nossa 

existência.

Com um público de aproximadamente 

20 pessoas, nosso objetivo ao realizar este 

evento foi mostrar que a espiritualidade está 

presente em todos os lugares, desde o mais 

simples ao mais requintado e que a paz se 

espalha quando é reconhecida e sentida 

profundamente. Em tempos de turbulência, o 

diálogo entre as religiões abre as portas para 

o entendimento de que o Amor rege a vida e 

que cada um tem sua maneira amar.

Nesta perspectiva, trabalhamos neste 

encontro a energia do sagrado feminino em 

harmonia com o sagrado masculino. Temos 

como objetivo realizar este encontro a cada 

3 meses, em locais diferentes, cumprindo o 

objetivo da URI de unir as religiões em paz, 

amor e sabedoria.

Acreditamos que o impacto deste trabalho 

na comunidade é de grande relevância e 

profundidade e nos propusemos a ancorar a 

energia “Todo dia é dia de Paz” através destes 

encontros onde ancoramos também a energia 

do mantra: “Chega de Dor. Agora é só Amor!”.

Coordenação: Isabel Cristina Medeiros, 

Cláudia Ferreira e Ieda Marçal.

O Círculo de Cooperação UNISOES – União 

de Sociedades Espiritualistas, Filosóficas, 

Cientificas e Religiosas, a URI – Iniciativa das 

Religiões Unidas, a Casa das Religiões Unidas, 

o Instituto Roerich da Paz e da Cultura do 

Brasil e a Unikósmica – Universidade Livre de 

Educação Cósmica, realizaram no dia 21 de 

setembro de 2018, às 19h30, em Salvador, 

Bahia, Brasil, um belo evento em celebração 

ao Dia Internacional da Paz, data instituída 

pela Organização das Nações Unidas – ONU. 

Neste ano, a data trouxe inspiração para 

uma conversa sobre nossa ancestralidade e a 

conexão entre a Cultura e a Paz.

Foi então realizada uma palestra com 

tema “Roda dos Orixás e a Ancestralidade 

Ameríndia”, ministrada pela pedagoga Aline 

Manuela, do Centro de Umbanda Juriti. Tema 

este escolhido porque nesta data tão especial 

decidimos honrar a nossa ancestralidade 

ameríndia, tão sábia e ainda tão perseguida 

em pleno século XXI.

Na cosmovisão ameríndia, o ser humano é 

um ser cósmico intermediado pelo Orun (Céu) 

e Aiye (Terra). Na condição de filho de Gaia, 

o habitante do Planeta Terra, está imerso 

no fluxo e influxos das Leis Universais aqui 

traduzidas como “Umbanda”: Aumbrahma, 

senda, leis divinas em movimento.

Somos seres conduzidos pela essência da 

Sabedoria Divina expressa por diferentes 

povos através de suas culturas que traduzem 

suas necessidades locais e de acordo com 

seus níveis de realidade. Na Sabedoria Afro-

brasileira, somos regidos pelo nosso Ori- 

cabeça, Luz Divina, Orixá, A Luz do Senhor 

Deus, Exu – o movimento e pela Ancestralidade, 

constituindo a roda condutora da dinâmica 

humana, evidenciando a conexão entre a arte, 

filosofia e o sistema de cura entre os afros e 

ameríndios brasileiros.

Foi feito também um passeio pela história, 

cultura, espiritualidade e filosofia de vida dos 

povos afro-brasileiros. Essa mensagem de paz 

foi compartilhada entre um público de

aproximadamente 30 pessoas, membros 

das instituições participantes e convidados.

Ocorreu na cidade do Rio de Janeiro a 11ª 

Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa, 

no domingo, 16 de setembro, em Copacabana, 

realizada pelo Centro de Articulação de 

Populações Marginalizadas - CEAP e pela 

Comissão de Combate a Intolerância Religiosa 

– CCIR.

Há 10 anos o CEAP e a CCIR vêm chamando 

a atenção da sociedade civil para o perigo de 

uma ditadura religiosa em um país como o 

Brasil, que é diversificado, repleto de crenças 

e culturas, e laico. A comissão, que é a única 

no mundo a reunir diversos tipos de credos 

em uma manifestação, se prepara pra receber 

milhares de pessoas, no Orla de Copacabana, 

numa manifestação de paz a favor da Liberdade 

Religiosa.

Independente de crenças, todos são iguais. 

Representantes do candomblé, umbanda, 

evangélicos, católicos, budistas, muçulmanos, 

judeus, wiccanos, hare krishnas, ciganos, 

mórmons, bases evangélicas, tradições 

nativas, dentre outros, estiveram presentes.

Programação:

11h - 14h - Concentração com manifestações 

culturais; 14h - 17h - Caminhada em Defesa 

da Liberdade Religiosa.

#LiberdadeReligiosaJá

Vivemos um momento muito delicado, 

no qual as pessoas do planeta, em geral, e 

particularmente no Brasil e em especial no Rio 

de Janeiro, precisam reaprender a respeitar 

umas às outras.

Em nome das HUMANIDADES, precisamos 

desenvolver TOLERÂNCIAS. Em nome da 

sobrevivência, precisamos respeitar as 

PLURALIDADES.

Em nome do futuro, precisamos cultivar 

o AMOR. Caminhado juntos por um mundo 

melhor.

Público: aproximadamente 5.000 pessoas

ht tps: / /www. facebook .com/med ia/

set/?set=oa.544386742677367&amp;type=3

https://globoplay.globo.com/v/7022551/

https://www.facebook.com/ogajacana.

goncalves.9/videos/2334338979926483/

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

even t s / 446489322526335 / ? a c t i v e_

tab=discussion

Hoje, no Parque La Carolina, em Quito, foi 

realizada a Marcha pela Paz. Como CREE,

sendo parte da URI, nós nos juntamos a 

esse esforço, onde chamamos dez escolas e

marchar e cantar sobre a paz. Os alunos 

deram seus testemunhos e acabamos cantando 

o Hino à Alegria. E também rezamos no Sino 

de La Paz, que fica naquele parque.

Cerimônia inter-religiosa para o Dia 

Internacional da Paz e o Dia da Renovação da 

Vida na Primavera. Que a paz prevaleça na 

Mãe Terra. Jalla lla Nossos antepassados, que 

não transmitiram a sabedoria da paz, também 

estão presentes nesta atividade na cidade de 

Buenos Aires.

Ações em prol da paz são sempre um 

impacto positivo nas comunidades. Mostrar 

diversidade e coexistência inter-religiosa 

é fundamental para alcançar tolerância e 

unidade na diversidade.

CC Fórum Espiritual de Santiago 
pela Paz no Equador 

Workshop de Direitos Humanos sobre 
Liberdade Religiosa e Igualdade

CC Aflaiai 
Encontro inter-religioso para a paz

CC de la Unidad, la reconciliación 
y la sanación 

Rodada de Paz
 

CC Músicos Latino-Americanos 
Dia Internacional da Paz com Música

Cc para el Diálogo
Conecte-se com a paz

CC Coemati
Uma oficina de origami

CC Misiones Unidas 
Todos nós temos o direito à paz

CC MIR
Celebração Mundial da Paz Interior 

2018 – Rio de Janeiro

CC MIR
Festa da Primavera

Fórum Espiritual do CC de Santiago 
pela Paz

CC UNISOES
Palestra: A Roda dos Orixás e a Ancestral-

idade Ameríndia

CC MIR
11ª Caminhada em Defesa da Liberdade 

Religiosa

CC Indígenas da Argentina e Comunidade 
Cósmica CC 

Espaço permanente de diálogo inter-religioso 
na cidade de Buenos Aires

CC Foro Espiritual de Santiago 
por La Paz (Ecuador) 

Marcha por la Paz

CC Pueblos Indígenas de Argentina
Cerimônia inter-religiosa

CC URI Lima 
Mesa de trabalho

realizado simultaneamente em 6 localidades 

nos 5 continentes: EUA (América do Norte), 

Brasil (América do Sul), Portugal (Europa), 

Moçambique (África), Filipinas (Ásia) para a 

Austrália (Oceania).

Após 4 anos consecutivos de grande sucesso 

para a Light of Peace nas Filipinas, estamos

entusiasmados em expandir este modelo 

universal de “Paz Mundial através da Paz 

Interior” em todo o mundo.

Na Celebração do Dia Internacional da Paz, 

construímos a paz mundial a partir da paz interior. 

Ao longo do evento aconteceram palestras e 

atividades conduzidas por profissionais das 

áreas de saúde e bem-estar; performances 

artísticas e apresentações musicais. Líderes 

espirituais de diversas crenças, unidos pelo 

ideal da convivência fraterna, trouxeram 

suas mensagens. O encontro culminou com a 

meditação guiada, simultânea nas 6 cidades 

sedes do World Inner Peace Celebration 2018, 

para sintonizar a terra nesta energia de paz. 

O encerramento contou com o Concerto pela 

Paz.

No Rio de Janeiro, o evento ocorreu na 

Cidade das Artes - Barra da Tijuca, recebendo 

aproximadamente 500 participantes. Mais de 

50.000 pessoas acompanharam a transmissão 

do evento via online.

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=oxagAX7R9Ec

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .

c o m / a l i c e . g r e s s / m e d i a _

set?set=a.2076777079014354&amp;type=3

CC Caminhos da Terra
Encontro “Todo dia é dia Paz”

Como parte das atividades do Dia Internacional 

da Paz em Brasília, a Conselheira Global da URI 

Salette Aquino e a vice coordenadora do CC 

URI Brasília, Iza Vicino, visitaram uma horta 

idealizada por uma tradição religiosa membro 

do CC URI Brasília.

Para as religiões afro-brasileiras as ervas 

são de extrema relevância, sendo seguida pela 

agricultura.

A utilização de plantas, raízes e sementes em 

seus ritos levou a Ordem Iniciática do Cruzeiro 

Divin do Distrito Federal (OICD- DF) a criar 

uma pequena área de plantio nos arredores 

de Brasília.

Em 2015 Leila Lima, Mestra Auaracyara, a 

A URI – Iniciativa das Religiões Unidas, o 

Templo Shin Budista de Brasília e o CONIC – 

Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, 

realizaram neste dia 25 de setembro (terça-

feira), às 19:30 horas, uma palestra e roda 

de conversa tendo como tema “A democracia 

em debate: tradições de fé - diversidades – 

fundamentalismos”, a ser apresentada por 

Rogério Diniz Junqueira.

A atividade buscou provocar uma discussão e 

reflexão sobre a relação entre fé e democracia 

e os impactos dos fundamentalismos religiosos 

na sociedade.

Nos últimos anos, em todos os continentes, 

presencia-se a eclosão de um ativismo religioso 

fundamentalista que, por meio da promoção 

do pânico em torno do “gênero”, da “ideologia 

de gênero” ou de expressões afins, o principal 

meio para organizar uma “cruzada moral” 

com o objetivo de impedir o avanço no terreno 

dos direitos humanos, de mulheres e pessoas 

LGBTIs e, ao mesmo tempo, reafirmar e impor 

valores morais tradicionais e pontos doutrinais 

cristãos dogmáticos e intransigentes nas 

sociedades contemporâneas. No curso dessas 

ofensivas, “gênero” e “ideologia de gênero” se 

transformam em slogans, que são brandidos 

em tons alarmistas, conclamando a sociedade 

para enfrentar um inimigo imaginário que, 

segundo essa narrativa, colocaria em risco 

a “família natural” e a sociedade. A palestra 

teve por objetivo refletir sobre o processo 

CC Campinas
Democracia em debate: tradições de 
fé - diversidades - fundamentalismos

CC Uri Brasilia
Dia Internacional da Paz: solidariedade 

na mesa

histórico em que emergiu essa retórica 

política reacionária, mostrar quais são os 

prin-cipais atores e instituições envolvidos, as 

características e as estratégias de movimentos 

que buscam emplacar uma agenda política 

regressiva, antidemocrática, contrária aos 

direitos humanos e ao estado laico. Examinar 

o discurso anti-gênero, suas estratégias, seus 

efeitos, limites e contradições são passos 

importantes para compreender e enfrentar 

essa ofensiva. Não podemos conceber a busca 

da construção da paz, sem atentarmos para as 

diversas ameaças e desafios à mesma, com a 

clara consciência de que esta meta deve estar 

sempre em nossos horizontes.

Cerca de 20 pessoas participaram do evento.

iniciada responsável pela OICD-DF, por meio 

da ONG Instituto Brasil Solidariedade, criou o 

projeto: Horta Solidária, que cultiva hortaliças 

e legumes para doação em creches e asilos 

do Distrito Federal, beneficiando dezenas de 

idosos e 150 crianças.

A ideia surgiu após a constatação de que 

creches e asilos, em geral, recebem como 

doação produtos não perecíveis (cestas 

básicas, agasalhos). Tendo pouco acesso aos 

legumes e às hortaliças. E, quando se fala em 

produtos sem agrotóxicos, o acesso é quase 

nenhum.

Sem fins lucrativos, há três anos o 

projeto é mantido com doações e trabalho 

voluntário. Contudo, a grave crise hídrica 

que atinge o Distrito Federal fez a produção 

cair significativamente, colocando em risco a 

continuidade do projeto.

Na luta pela continuidade da iniciativa, 

essencial para idosos e crianças carentes, 

o Instituto Brasil Solidariedade lançou a 

campanha PROJETO HORTA SOLIDÁRIA: NÃO 

DEIXE ESTA FONTE SECAR, com o objetivo de 

angariar doações para a construção de uma 

infraestrutura composta de poço

artesiano, casa de bombas e reservatório.

Para manter o projeto Horta Solidária 

irrigado e produzindo, contamos com o apoio 

de todos.

Contribua, participe, divulgue.

Contribuição pode ser feita através de 

depósito ou transferência em nome do Instituto 

Brasil Solidariedade – CNPJ 25.051.684/001-

81 Banco: SICOOB Agência: 4001 Conta 

Corrente: 112.196-0

ou por meio de uma vaquinha online: 

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/

projeto-horta-

solidaria-nao-deixe-esta-fonte-secar


