
Paradura del Niño na semana da harmonia 
inter-religiosa

CC Quinaroes, Lagunillas-estado Mérida

Em fevereiro de Diálogo membros 5 Círculo 

de Cooperação eles se reuniram para fazer uma 

oração inter-religioso para a paz ea harmonia 

na Venezuela, como parte da celebração da 

Semana Harmonia Inter-religiosa.

Pessoas de diferentes religiões e tradições 

espirituais reunidos em Caracas, incluindo 

praticantes da Fé Bahá’í, Brahma Kumaris, 

católicos, budistas, Deeksha Giver, hindus, Yoga 

e diferentes curadores de diferentes escolas de 

Reiki foram compartilhadas ocorreu e trocar 

orações e práticas espirituais. Momento muito 

apropriado porque o nosso país, a Venezuela 

precisa de muita paz, cura e luz.

Nesta reunião a proposta de unir forças com a 

Semente Fundação Yoga para servir as crianças 

e jovens que vivem na rua (sem fins lucrativos 

que prepara o alimento e distribuídos para a 

organização necessitados), que atualmente 

infelizmente roam olhando consolidado 

comida nas lixeiras. Os membros do Comitê 

Central para o Diálogo de Caracas considerar 

uma forma de fornecer soluções para a grave 

crise humanitária que afeta grande parte da 

população da Venezuela, além de orar com 

fé, que é a realização de obras de ação social 

como o fornecimento de alimentos, remédios e 

roupas para aqueles que mais precisam Depois 

de compartilhar orações, curas, meditações e 

canções de mantras, culminou com um lanche 

e a escrita de intenções para o país e o planeta.

Na América Latina e no Caribe, a URI é composta por 50 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 visões de mundo indígenas.

A Semana Mundial da Harmonia Interconfessional entre todas as religiões, confissões e crenças é um evento anual realizado 

todos os anos, durante a primeira semana de fevereiro desde 2011, quando foi proclamado pela Assembléia Geral da ONU 

na resolução 65/5. e aprovado em 20 de outubro de 2010. A resolução afirma que a compreensão mútua e o diálogo inter-

religioso são dimensões importantes da cultura da paz.

Todos os anos, a URI Latin America & Caribbean une-se à celebração da Semana Inter-Religiosa através de atividades 

organizadas pelos nossos Círculos de Cooperação em cada uma de suas localidades, para homenagear esta diversidade e 

seus esforços particulares compartilhamos esta edição especial de nosso boletim Connections.

Semana Mundial da 
Harmonia Inter-religiosa
Fevereiro de 2018

Boletim de Conexões, Edição Especial

No sábado, 10 de fevereiro, por iniciativa 

do Pastor Victor Rey, membro do Fórum 

Espiritual CC de Santiago pela Paz e 

atualmente no processo de criação do Círculo 

URI em Quito-Equador, liderou um Encontro 

Inter-religioso para a Harmonia, no qual 20 

pessoas participaram do New Life Camp em La 

Merced, Quito. As pessoas que participaram 

da reunião vieram de diferentes vertentes do 

cristianismo, a Fé Bahá’í, o povo muçulmano 

e o Quichua. No encontro, o tema central 

foi sobre a vida em harmonia das diferentes 

confissões e tradições espirituais, músicas, 

refeições, jogos e risos foram compartilhados. 

A experiência foi muito rica e as expectativas 

foram geradas para voltar a se reunir 

regularmente e a Fundação Nueva Vida, 

que é muito central na cidade de Quito, foi 

escolhida como local para futuras reuniões.  

Nestas terras andinas, costumam celebrar 

até a primeira semana de fevereiro o que 

chamamos de parada do menino Jesus. Estila 

convidar amigos, vizinhos, crianças, adultos e 

ninguém sabe para compartilhar um momento 

de música, oração e súplicas, a caminhada 

a partir da imagem do menino Jesus faz, 

embora as crianças muitas vezes revestidos 

e simular toda a família de Jesus Nazaré Aqui 

a interação com povos indígenas e católicos 

é mista. A partir da partilha de alimentos, 

aprendemos que somos mais felizes a dar do 

que a receber, também somos acompanhados 

por pessoas que não são atraídas, de acordo 

com eles por algumas das religiões, mas a 

bondade fala com as ações que eles têm para 

o resto da humanidade. Bem, esta é a forma 

como esta semana de harmonia inter é tão 

importante porque ele fecha um dos ciclos 

importantes, como o nascimento de Cristo, 

que, sendo que em um ponto que queria unir-

se com suas ações e do amor, vendo a bondade 

Das pessoas. O que nos deixa a pensar que 

devemos seguir o seu exemplo, ver através 

dos olhos do amor, compartilhar e continuar 

trabalhando, apesar dos momentos são difíceis 

só tem paz e harmonia se semearmos bem, 

fazendo o trabalho para ser melhor primeiro 

nós compartilhamos o bem-estar com nossos 

semelhantes. Que através da comunicação e 

partilha conseguimos mais do que poderíamos 

pensar.

Este foi um momento muito importante, um 

desafio ao fundamentalismo, tanto religioso 

como não religioso.

Para os nossos Círculos de Cooperação: 

Povos Indígenas da Argentina e da 

Comunidade Cósmica, foi uma experiência 

muito interessante e arriscada, uma vez que 

a questão das religiões ainda é muito difícil de 

tratar nos Povos Indígenas. Ainda há feridas 

abertas e dores de imposição religiosa.

Pensamos que o URI é uma ótima porta 

para o diálogo entre as religiões, este é o 

espaço para a cura das feridas e o caminho 

para a compreensão.

Agradecemos a todos, a região com o 

coordenador Enoé Texier, os Povos Indígenas, 

os Conselheiros, os religiosos, os URI e 

especialmente os nossos antepassados, que 

nos acompanharam para possibilitar as duas 

atividades.

“Eu aprendi a não tentar convencer ninguém, 

o trabalho de convencer é a falta de respeito, 

é uma tentativa de colonizar o outro.” José 

Saramago

Graças à Lei nº 11.635, o dia 21 de janeiro 

é o Dia Nacional de Combate à Intolerância 

Religiosa no Brasil e, por esse motivo, iniciamos 

nossa celebração da Semana Mundial da 

Harmonia Inter-religiosa neste dia. A data 

foi escolhida porque era o dia da morte de 

ialorixá Mãe Gilda, o Terreiro (templo religioso 

Africano-brasileira) Axé Abassa Ogum (Bahia), 

que sofreu um ataque cardíaco depois de ser 

atacada em jornais da Igreja Universal do Reino 

de deus acusado de charlatanismo, feitiçaria e 

magia negra, em um ato claro de intolerância 

religiosa, motivada apenas pelo fato de que 

Ia lorixá estava praticando uma religião de 

origem Africano. Um tributo foi pago à Madre 

Gilda, onde nossa gratidão e respeito foram 

mostrados.

O padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, San 

Sebastián, morreu angustiado para preservar 

sua fé.

KOINONIA - Presença Ecumênica em 

Serviço celebra esta data desde 2012. Neste 

ano de 2018, a Exposição “Intolerância tem 

Face, Nome, Cor e Direção” destacou-se. Seu 

objetivo foi mostrar que a intolerância religiosa 

tem rosto, nome, cor e direção. 12 banners 

Na segunda-feira, 13 de fevereiro de 2018, 

como evento para celebrar a Semana da 

Harmonia Inter-religiosa, aproximadamente 

25 pessoas se reuniram para uma Cerimônia 

de Gratidão pela boa sorte que a Mãe Terra nos 

deu. A cerimônia começou às 6:00 da manhã 

até as 19:00 horas. Um incêndio sagrado foi 

realizado, permissão foi solicitada das quatro 

direções, oferendas foram dadas ao avô 

Fuego, danças e almoço foram compartilhados 

com irmãos que compareceram da capital 

guatemalteca a Sololá, departamento onde 

está localizado nosso Círculo de Cooperação 

Los Descendientes de Guatemaya.

As conversões religiosas nos Povos Indígenas 

foram acompanhadas por mudanças na vida 

e identidade das comunidades indígenas. A 

mudança de filiação religiosa caracterizada 

basicamente pela transição do catolicismo 

tradicionalista para os credos não-católicos foi o 

principal elemento de tensão intra-comunitária 

desde décadas atrás.

Encontro Inter-religioso para a Harmonia
CC Fórum Espiritual de Santiago pela Paz 

em Quito

Oração inter-religiosa pela paz e harmonia na 
Venezuela

Círculo de Cooperação para o Diálogo

Cerimônia de Ação de Graças
CC Os Descendentes da Guatemaya

CC Pueblos Indígenas da Argentina e CC 
Cosmic Community
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Andando juntos: A importância do diálogo 
inter-religioso como um caminho para 

a compreensão CC Goias

VI XIRE Louvando a Rainha do Mar Yemonjá
CC Círculo de Cooperação Movimento In-

ter-religioso do Rio de Janeiro
MIR, Brasil

Plano para a Promoção da Liberdade 
Religiosa. CC Círculo de Cooperação 

Movimento  Inter-religioso do Rio de Janeiro
MIR, Brasil

No sábado, 3 de fevereiro, do meio dia 

às 7 da tarde, conhecemos representantes 

diferentes de organizações indígenas, 

líderes e líderes da Kolla, Diaguita, Aymaras, 

Guaranis e vizinhos da Biblioteca Intihuasy, 

pessoas de religião Cristão (católicos e 

evangelistas). Esta reunião contou com 

cerca de 15 indígenas e não indígenas de 

religiões (católicos e evangélicos batistas) e 

tradições indígenas (Diaguita, Kolla, Aymara 

e Guarani). A reunião foi realizada na 

Biblioteca Intihuasy de San Miguel, província 

Foi uma caminhada linda e harmoniosa em 

um dos mais belos e conhecidos parques de 

Goiânia. O objetivo era reunir pessoas das 

mais diversas religiões; tradições espirituais, 

religiosas e não-religiosas para conversas 

amigáveis e compartilhamento de práticas 

espirituais. No final foi feita uma roda de 

partilha do sagrado em que cada um foi capaz 

de falar, manifestar sua fé e compartilhar 

sua experiência. Danças e canções de várias 

religiões foram cantadas. Além das pessoas 

que foram lá para a caminhada, outras pessoas 

se juntaram no caminho. Foi bonito.

O impacto dessa atividade foi reunir pessoas 

de diferentes denominações e concluir que 

cada uma busca a paz, o contentamento e 

a solidariedade com o sofrimento dos seres 

humanos não-humanos. A participação das 

crianças nos traz a esperança de um mundo 

igualitário e sem preconceitos.

Em 2 de Fevereiro realizou um evento 

político e cultural para celebrar a divindade 

de Yemonja, toques de Ketu, Jeje, Angola 

e nações Umbanda, valorizando a cultura 

afro-brasileira através de suas expressões 

populares, costumes e tradições do seu povo. 

Aconteceu na Barra da Tijuca, na praia dos 

Amores, no Rio de Janeiro, no Monumento a 

Iemon Reina del Mar.

Esta foi uma ação que também contribuiu 

para a luta contra a intolerância religiosa 

e a luta pelo respeito. A depredação da 

imagem de Iemonja em 2012, aponta a 

urgência das ações, que em conjunto com 

os órgãos públicos e a sociedade organizada, 

estabelecem políticas efetivas de combate à 

intolerância religiosa e ao racismo.

Todos na luta pelo respeito! Pela 

nacionalização do Dia de Iemonja!

PROGRAMAÇÃO começou em 1 de fevereiro. 

- 15h “Ande pelas águas” com a partida do 

Centro Nowa Cumig (Cosme Velho) para o Pier 

1 da Barra. Às 9:00 da noite a vigília ocorreu 

no Pier 1 da Barra.

No dia 2 de fevereiro, às 8:00 da manhã 

O café da manhã no Ile Omo Ejá seguiu 

Carreata a partir da Rua Porto Carrero, 350, 

perto da estação de Cordovil. Às 10 horas, 

a Roda de Conversação aconteceu com o 

importante tema “Mantendo o Lar da Rainha 

do Mar”. Participantes: Graças a Nascimento 

(Movimento Inter-Religioso do Rio de Janeiro 

Círculo de Cooperação Menina Fe, URI, 

convidou todas as religiões, grupos espirituais 

e indígenas eo público em geral para fazer 

juntos um Círculo de Orações e Meditações 

em 5 de Fevereiro de 2018, 19:30 às 9:00 da 

noite para celebrar Mundial Interfaith Semana 

Harmony com o tema “O Planeta é sagrada e 

querem a paz” e de acordo com a frase “não 

haverá paz no mundo somente se houver paz 

entre as religiões”.

Os irmãos e irmãs da Organização Mundial 

da Brahma Kumaris nos receberam com um 

saboroso lanche.

Começamos às 19h30. com a acolhida da 

representante da organização anfitriã, Juliana 

Vilarinho, que passou a liderança para Marly 

Pedra, coordenadora da CC Fé Menina.

Cada participante se apresentou brevemente, 

falamos sobre o propósito dessa reunião.

Proclamação presente Carta “Planet é sagrada 

e querem a paz” - tudo cuidar de casa comum 

sustentável (www.casadasreligioesunidas.

com.br) da Iniciativa das Religiões Unidas e 

da Câmara dos Religiões Unidas para a adesão 

e assinatura eletrônica , iniciado em 01 fev 

2018.

Então tivemos uma rodada de meditações e 

orações, incluindo as canções sagradas.

Momentos de rara beleza, harmonia e 

fraternidade.

Às 9:00 da noite Terminamos com um 

momento de confraternização e fraternidade e 

novamente um lanche foi oferecido.

Neste momento, registramos testemunhos 

de cada liderança sobre “Qual é o valor da 

Semana Mundial da Harmonia Inter-Religiosa 

para você e sua instituição?”

 

Para o público em geral, a energia gerada 

teve um impacto muito positivo de alegria com 

a oportunidade do encontro e respeito para a 

participação de várias religiões em favor da 

harmonia e da paz; alguns foram movidos 

pelas lágrimas. Houve muita receptividade.

Consciência da rede inter-religiosa que 

Primeira atividade: Encontro Interreligioso 
em Homenagem ao líder indígena Pedro 

Moreira. Celebramos a diversidade inter-re-
ligiosa e intercultural dos povos indígenas 
no mundo SEMANA de harmonia intercon-

fessional (Resolução 65/5 UN)

Dia Nacional de Combate à Intolerância 
Religiosa

CC Círculo de Cooperação Movimento 
Inter-religioso do Rio de Janeiro

MIR, Brasil

A transformação da vida comunitária incluiu 

inerentemente lutas e confrontações entre a 

separação definitiva de protestantes indígenas 

e nativos católicos.

O empoderamento das religiões nas 

comunidades indígenas permitiu aprofundar 

a crítica a outros aspectos como feitiçaria, 

xamanismo, rituais de cura, etc., cuja resposta 

tradicional, uso da violência de novo.

Então, o conflito entre as religiões e a Visão 

Mundial dos Povos Indígenas, na maioria dos 

casos, se estende ao social, à cultura e ao 

poder nas comunidades indígenas.

O diálogo inter-religioso foi um dos 

preâmbulos da resolução e transformação 

pacífica de conflitos religiosos e culturais com o 

propósito de reconstruir relações harmoniosas, 

convivência e aceitação de outros religiosos

de Buenos Aires (31 km da cidade de 

Buenos Aires). Nós escolhemos este lugar 

como uma homenagem ao líder indígena 

recentemente tragicamente morto Pedro 

Moreira. Pedro de 80 anos, o líder Kolla, 

reconhecido por indígenas e não indígenas, 

fundador da Biblioteca Intihuasy, declarado 

“Cidadão Ilustre” do município de São 

Miguel, trabalhou na promoção do diálogo 

entre Indígenas e não indígenas, colaborou 

com a ENDEPA, Instituição Cristã que ajuda 

para os povos indígenas na Argentina.

Começamos o encontro com uma cura 

do lugar (limpo com incenso - tradição 

indígena), então os anciãos começaram o 

encontro com reflexões e expressando-se 

em suas próprias crenças e religiões.

A reflexão foi encerrada por uma mulher 

de 92 anos (freira católica) que, ao mesmo 

tempo, abençoou a mesa, agradecendo por 

terem sido convidados a participar, disse 

que seus sonhos são para a Paz para os 

Povos Indígenas, palavras que mudaram a 

todos.

Segunda atividade: Cerimônia do Mar 

Indígena

No domingo, 11 de fevereiro, na Costa 

da Província de Buenos Aires, como parte 

da celebração das anatas (gravador ou 

gravador é um instrumento de sopro de 

madeira) e seguindo com a Semana de 

Harmonia Interreligiosa foi feita uma 

cerimônia indígena para o Mar, com 

aproximadamente 20 pessoas, onde as 

pessoas do público passando se juntaram. 

A cerimônia começou lembrando os povos 

indígenas atuais, a Semana da Harmonia 

Interreligiosa, apontando a resolução 65/5, 

e a comunidade foi encorajada a expressar-

se livremente com suas orações religiosas. 

são auto-explicativas, também cita Gandhi 

Dalai Lama e demonstrar a importância de 

continuar o processo de conscientização 

nas pessoas e todos nós temos o direito de 

praticar a nossa fé.

Contou com a participação de muitos líderes 

e instituições religiosas: Bhaktivedanta, os 

Baha’i, budistas, católicos, ciganos, espíritas, 

espíritas, daimistas, evangélicos, Grande 

Fraternidade Branca, Hare Krishnas, índios, 

judeus, muçulmanos, nativos americanos, 

tradições nativas, umbandistas , Wiccanos 

Instituições: B’nai B’brith, FIERJ, KOINONIA, 

MIURA, MUDA, OCA, URI.

Artistas que doaram seu show: Ogan 

Genario e Zoatabaque, Respeitem Meu 

Canto, como de Ouro, Cocada Carioca, Vacite 

e Cigano casa.

Após a reabertura do Municipal Monumental 

Parque Outeiro da Glória, ele tem o status 

Sacred Site, onde todas as tradições 

religiosas pode realizar cerimônias, artísticas 

e atividades culturais.

Na cerimônia de abertura tivemos cerca 

de 500 pessoas e muita publicidade sobre 

o evento. Tudo foi possível alcançar apesar 

da escassez de recursos financeiros e infra-

estrutura. Mas nós ocupamos o parque e 

passamos o dia em seus jardins, conversamos, 

cantamos, trocamos experiências.

Estamos convencidos de que não basta 

lutar contra a intolerância. Você precisa lutar 

pela liberdade religiosa. Mesmo aqueles que 

não têm fé. O Estado é e deve permanecer 

um leigo, e cada indivíduo deve ter o direito 

de escolher sua própria maneira de se 

conectar com o divino, a devoção terrena, 

o agnosticismo ou abster-se de questão 

religiosa.

As cerimônias do Parque Municipal 

Monumental Outeiro da Glória eram simples, 

harmoniosas e belas. O propósito de 

trabalhar através do diálogo inter-religioso 

foi trabalhar em conjunto entre pessoas de 

diferentes tradições, característica da matriz 

religiosa no Brasil.

- MIR) Projeto de Educação Ambiental Eku 

Abo, Athamis Barbara (Centro Nowa Cumig), 

Christiane Aires (ambiental) Apresentação do 

projeto Senhores dos Mares. Segundo Ifa, da 

tradição cubana, leia a carta do ano.

Às 2 da tarde Xirê em louvor a Rainha do Mar 

(Ketu, Jeje, Angola e Umbanda) Ogan Xambá. 

Às 15:00 xamãs Drumbeat e canções ancestrais 

tradições nativas Centro Nowa Cumig, liderado 

por Athamis Barbara, coordenador do Centro. 

Quando finalmente em 16:00, mais uma 

cerimônia de batismo, assistimos a entrega de 

água previamente abençoado de várias fontes 

e no Rio de Janeiro e de outros estados e países 

também ... o mar!

17h Entrega de balões Yemonjá no alto mar.

Confraternização, canções e danças Ojinxé, 

Afoxé Omo Ifa e Raízes da Verdade. Integração 

e participação do Centro Nowa Cumig tradições 

nativas do Rio de Janeiro - Caminhada 

Cerimónia de água.

As tradições nativas Nowa Cumig Centro 

juntou pessoas Yemonja para celebrar o Reina 

del Mar, em seu dia, 02 de fevereiro

Seguindo uma antiga tradição de nação 

Anishnabe, um dos povos originais da América 

do Norte, membros do Centro Nowa Cumig 

e conselheiro espiritual, Athamis Barbara, 

partiram da sede do Centro em Cosme Velho 

ao cais da Barra, trazendo água limpa de rio, 

cachoeira, chuva, primavera. Após a noite de 

01 de fevereiro, depois de vigília e oração, 

estas águas foram oferecidos para o mar em 

um ritual.

A sobrevivência dos povos nativos das 

Américas depende a continuidade de suas 

culturas, que são inseparáveis da preservação 

do meio ambiente. Terra e água são o alimento 

para o corpo e a conexão espiritual com tudo o 

que é sagrado.

Brasil é cobiçado pela grande oferta de água 

e sais minerais que existem sob a terra sob 

suas florestas. O abandono e a exploração 

desenfreada das riquezas do Brasil estão 

causando sofrimento. E não devemos pensar 

que esse problema não nos diz respeito porque 

vivemos na cidade. As águas que banham nossa 

cidade também estão doentes, contaminadas 

por lixo e esgoto.

Com um diálogo inter-religioso no pé da 

estátua do Cristo Redentor, no Cerro Corcovado 

no Rio de Janeiro em 23 de janeiro de 2018, o 

Plano de Estado para a Promoção da liberdade 

religiosa e do Conselho Estadual de Defesa da 

Promoção da Liberdade Religiosa, a primeira 

desse tipo no país. O evento também marcou 

o Dia Nacional de Combate à Intolerância 

Religiosa, realizado no domingo (21).

Segundo a Secretaria de Estado de Direitos 

Humanos e Políticas para as Mulheres e 

os Idosos (SEDMHI), o plano estabelecerá 

políticas públicas para a promoção da liberdade 

religiosa em todo o Estado. O secretário Attila 

Nunes disse que as ações serão permanentes 

e programáticas, com recomendações para a 

aplicação do princípio do secularismo estatal e 

a garantia de liberdade de crença e culto em 

espaços públicos e privados.

Como o Brasil é o Brasil, há intolerância 

religiosa, preconceitos sócio-étnico-raciais. 

Mas, nesse momento, as autoridades do 

Estado do Rio de Janeiro dão um passo 

pioneiro, no sentido de que é a primeira 

unidade federativa que lança um plano dessa 

proporção, que abrange áreas como educação, 

saúde, segurança pública, cultura, despertar a 

consciência dos operadores da lei, os agentes 

públicos, para delimitar as áreas e o alcance 

da laicidade do Estado, que é um grande 

patrimônio de nossa constituição.

Círculo de Meditação e Oração
CC Fé Menina 

Seres humanos, fauna e flora são sagrados, 

assim como as fontes de vida. As águas são 

sagradas Nascemos das águas.

Convidamos todos aqueles que garantir 

nossa sobrevivência para se juntar ao Centro 

de Nowa Cumig essa idéia em defesa das 

nossas águas

Representantes do Ministério Público Federal 

(MPF) e do Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro (MPE-RJ) também participaram 

do evento. Segundo a assessora de Direitos 

Humanos e Minorias do MPE, Eliane Pereira, o 

Ministério Público tem monitorado as medidas 

que antecederam o lançamento do plano e 

do conselho e tem o papel de promover boas 

políticas públicas.

O reitor do Santuário do Cristo Redentor, 

padre Omar, elogiou a iniciativa e disse que 

o site simboliza a integração e alinhamento 

de valores para o trabalho, já que a estátua, 

representando a cidade, e o sol, que era muito 

forte durante a cerimônia, são símbolos de 

todos.

“Quando em dúvida, enfrentar diferente, 

um pensamento diferente, abrimos nossos 

braços como o Cristo Redentor, e certamente 

cumprir nossa missão de amor, que é o que 

deve ser a base de toda a prática religiosa.”

Eles também participou do lançamento do 

Plano Estadual de Promoção da Liberdade 

Religiosa, representantes da religião 

evangélica, a Igreja Anglicana, o movimento 

inter-religioso MIR, Hare Krishna, judaísmo e 

islamismo, assim como a primeira-dama do 

Estado, Maria Lúcia Horta Jardim

Muitos e muitos participaram dessa 

trajetória. Estamos gerenciando a gestão de 

14 Secretarias do Estado do Rio de Janeiro 

desde 2007. A atual administração me 

parabeniza por reconhecer que a conquista 

só aconteceu porque todas as administrações 

anteriores participaram dessa construção da 

maneira possível, de acordo com suas marcas 

governamentais.

Em nome de todas as pessoas que estão 

aqui hoje e que passaram por GTIREL, 

agradeço Cláudio Nascimento que (a princípio) 

conseguiu adicionar um certo grupo de 

pessoas que estão servindo a causa.

Honramos todos os antepassados que 

foram iluminados, protegidos e encorajados a 

sempre avançar para o propósito de continuar 

o processo de construção do direito à liberdade 

religiosa.

Nós avançamos fazendo o sonho de muitos 

e muitos se tornar realidade: Dignidade e 

respeito pelo direito de ser de cada pessoa 

humana.

tomou nota do evento através de mensagens.

Esta comunidade inter-religioso, sensibilizados 

pela vibração, com a clareza de que a vibração 

gerada pela união amorosa juntou outra para a 

cooperação inter harmonia, disse que a vontade 

de realizar novas reuniões formato semelhante.

Para mim, foi especialmente me impressionou 

(é um desafio para colocar em palavras), pela 

forte sentimento de unidade, de amor, e que 

somos uma família e nós amamos a natureza; 

Nos comprometemos a celebrar a união, honrar 

e cuidar da Vida no Planeta e a revitalização da 

união e atração de outras Instituições!

E nós vamos realizar essa atividade rítmica a 

cada 3 meses.

Mostafa e Salette, do CC URI Campinas, 

tomam posse em Conselho de Paz, com a 

participação de Arun Gandhi

O Coordenador do CC URI Campinas, Mostafa 

Bartar, e a Conselheira Global da URI, Salette 

Aquino, tomaram posse respectivamente como 

titular e suplente do Conselho Municipal da 

Paz de Campinas em evento de lançamento 

do Conselho que aconteceu no gabinete do 

prefeito de Campinas, Jonas Donizetti, em 22 

de fevereiro de 2018, com a presença de Arun 

Gandhi, neto de Mahatma Gandhi. Mahatma 

foi um líder pacifista e principal personagem 

da independência da Índia, que até 1947 era 

colônia da Inglaterra. Mahatma chamava a 

atenção com longos jejuns, marchas e afrontas 

aos governantes e, além da luta política, 

ficou conhecido pelos pensamentos de paz e 

a filosofia da não violência, da qual seu neto 

Arun é seguidor e difusor.

O Conselho vai promover debates e ações sobre 

a Cultura de Paz para envolver a comunidade. 

Segundo o prefeito Doznizetti, esse Conselho 

terá o poder de influenciar nas políticas públicas 

da cidade. Representantes de diversas religiões 

e setores da sociedade participaram do evento. 

Figura de destaque na ocasião, Arun Gandhi é 

o 5º neto de Mahatma Gandhi e conviveu com 

o pacifista indiano durante a infância. Esse ano 

ele lançou um livro sobre as lições de paz e não 

violência que aprendeu com o avô. Segundo 

Arun, o uso de armas e da polícia não é a 

solução para se construir a Paz. Mostafa Bartar, 

enfatiza que um dos grandes benefícios desse 

Conselho será possibilitar que a ações voltadas 

para a construção da Paz ganhem visibilidade. 

Arun enfatizou que até mesmo quando 

discriminamos ou ignoramos as pessoas, ou 

as “colocamos para baixo”, estamos praticando 

atos de violência e que devemos começar o 

trabalho dentro de nós mesmos.

A programação do lançamento do Conselho 

Municipal da Cultura de Paz de Campinas, 

incluiu uma palestra de Arun Gandhi, aberta 

ao público, na Estação Cultura de Campinas no 

sábado 24 de fevereiro, e finalizou no domingo 

25 com a II Caminhada pela Erradicação do 

Analfabetismo. 


