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Harmonia Inter-religiosa semana mundial de 

Para celebrar a Semana da    

Harmonia Inter-religiosa, o CC 

Brasília organizou uma reunião 

com vários de seus membros 

para compartilhar orações pela 

paz e promover o diálogo      

inter-religioso e intercultural.  

Esta ocasião foi propícia para 

agedar e planejar as atividades 

para a cultura da paz que serão 

desenvolvidas durante este ano 

de 2020. 

Reunião inter-religiosa                CC Brasilia, Brasil 

Em nosso encontro inter        

religioso, éramos um grupo de 

amigos do CC CREE de Quito  

para compartilhar sobre os    

valores da amizade, vida e     

harmonia. Foi um momento  

bonito juntos, com uma rica  

conversa sobre nossas religiões, 

arte e política. Esta é uma boa 

data para nos apoiar e planejar 

nossas atividades focadas no 

diálogo inter-religioso e           

intercultural ao longo do ano. 

 Reunião inter-religiosa                 CC CREE, Equador 

Para celebrar a Semana da Harmonia Inter-religiosa, o CC organizou uma reunião 

de varios monges no Mosteiro de São Bento para compartilhar orações por paz e 

reconciliação. 

Reunião inter-religiosa    Grupo Inter-religioso do CC de São Paulo 
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A URI na América Latina e no Caribe é composta por 58 Círculos de Cooperação na Argentina, 
Brasil, Bolívia, Cuba, 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. 



O CC das Mulheres organizou a Celebração 

Inter-Religiosa no final da décima semana da 

harmonia inter-religiosa da ONU em São 

Paulo. O evento aconteceu no dia 02/02/20 

às 19:30 no mosteiro da Escola São Bento, 

em São Paulo. Estiveram presentes           

representantes de tradições religiosas,        

espirituais, indígenas e seus amigos, que 

apelaram a todas as tradições religiosas,  

espirituais e indígenas para promover      

momentos de harmonia em suas               

comunidades, respeitando suas tradições e 

unindo seus pensamentos e corações para 

valorizar a bondade e confiança dapopulação 

como um todo, a união de forças para o bem 

de todos os seres sencientes. 

www.urialc.org  

O CC Curitiba celebrou a Semana 

Mundial da Harmonia Inter-religiosa, 

com sua participação na criação do 

Comitê Inter-religioso para combater 

a intolerância religiosa no Paraná, 

Brasil.  

Esse comitê é um bom exemplo para 

todos os nossos CCs na região, pois 

tenta envolver instituições             

governamentais em diálogos          

inter-religiosos e interculturais, tão 

necessários para a coexistência e  

coexistência da diversidade. 

Oração inter-religiosa                                              CC Mukua, Panamá 

O CC Mukua convocou seus    

membros, juntamente com outros 

vizinhos da comunidade Koskuna 

na Cidade do Panamá, para       

comemorar a Revolução Guna, que 

se refere ao levante social que  

ocorreu entre fevereiro e março de 

1925, onde os índios Gunas se  

rebelaram contra as Autoridades 

panamenhas, em resposta à      

ocidentalização forçada a que   

estavam sendo submetidas.  

É uma data muito importante para 

esse povo indígena, de modo que o 

CC Mukua aproveitou a            

oportunidade para fazer uma 

oração e assim  celebrar a          

harmonia inter-religiosa. 

“O profundo conhecimento das religiões, 

permite quebrar as barreiras que as       

separam”. 

Mahatma Gandhi 

SEMANA MUNDIAL DE HARMONIA INTERRELIGIOSA            CC FÊMENINA, BRASIL 

SEMANA MUNDIAL DE HARMONIA INTERRELIGIOSA                   CC Curitiba, Brasil 



Canções e orações inter-religiosas pela reconciliação e paz da Venezuela                CC para o Diálogo 

www.urialc.org  

O CC For Dialogue of Caracas realizou uma 

atividade de canções e orações             

inter-religiosas pela reconciliação e paz da 

Venezuela na Igreja Ortodoxa Romena de 

São Constantino e Santa Helena na última 

terça-feira, 3 de março de 2020, às 15h. 

Coros de crianças e jovens pertencentes 

às diferentes religiões e tradições         

espirituais que participaram participaram 

desta atividade: católicos, evangélicos, 

ortodoxos, budistas, Brahma Kumaris, Fe 

Bahai, entre outros. 

Eles eram canções de paz e, no final, foi 

realizada uma oração inter-religiosa para 

depois compartilhar um lanche em       

colaboração. 

A Revolução das Mulheres Idosas           Buenos Aires, Argentina      CC UNAKITA   

 
O CC Unakita participou do Encontro A     

Revolução das Mulheres Idosas na área 1/3 

de Castelar, Buenos Aires, Argentina. Foi 

uma reunião de aproximadamente 20 

mulheres. 

Todos os idosos abordando o problema de 

uma vida digna. O CC Unakita participou  

propondo oficinas de dependência          

emocional e auto-estima para o                 

empoderamento das mulheres mais velhas, 

Educação Sexual Abrangente para prevenir 

doenças e ser informado e ser capaz de   

informar nossos filhos e netos, recuperar o 

desejo, reconhecer nossos sonhos,           

compartilhar espaços de grupo para lidar 

com a solidão na companhia de outras 

mulheres. Falamos sobre abuso e violência 

para poder desnaturar o conceito e, assim, 

poder viver em harmonia, paz e amor.  

O impacto do nosso C.C na sociedade é ativo 

e participativo, a fim de unir todas as   

mulheres para nos capacitar e trabalhar na 

prevenção de doenças sexualmente       

transmissíveis e recuperar espaço para união 

e empatia. Conversamos sobre a URI, pois 

nessas reuniões havia mulheres de            

diferentes religiões unidas pelo mesmo    

propósito, amor e paz. 

Os CC Unisoes organizaram um evento de 

7 dias intitulado Reflexões sobre o       

planeta que é sagrado e quer paz. De 1 a 

7 de fevereiro, foram realizadas palestras, 

oficinas e meditações inter-religiosas e 

interculturais nas instalações de uma  

instituição de educação infantil na cidade 

de Rua Bernardo. Participaram o Centro 

Juriti de Umbanda, Universidade Brahma 

Kumaris, Sociedade Internacional de 

Consciência de Krishna, Instituto Roerich 

e a Ordem do Círculo Branco de Maconica 

do Grande. 

Reflexões sobre o planeta que é sagrado e quer paz                CC UNISOES, Brasil 

“Todas as religiões, artes e ciências são 

ramos da mesma árvore” 

Albert Einstein 



Encontro de união e paz               CC Latino-Americano de Músicos, Venezuela 

www.urialc.org  

Este encontro procurou promover a     

unidade familiar, a paz e o valor da       

colaboração entre as comunidades       

participantes, com o canto de papagaios, 

bonés e canções de natal como uma     

importante tradição que honra o           

nascimento do Menino Jesus. Nesta     

atividade, como membros da URI, falamos 

sobre o valor que a paz representa nestes 

tempos do mundo, apelando ao amor da 

união e da família em tempos de desafio, 

bem como em momentos de celebração.  

A atividade foi realizada no dia 7 de     

fevereiro, das 18:00 às 22:00, com o apoio 

do Conselho de Administração da Paso 

Real Núcleo 2, com: Rodolfo Vásquez 

(Presidente); Wilmer Nuñez (vice-

presidente); Silvia Arellano (Secretária); e 

Rafaela Aponte (Administradora).        

Também tivemos o apoio de vizinhos que 

uniram forças para tornar possível esse 

encontro, onde reinaram o amor e a paz, 

graças ao poder da música e da              

colaboração.  

Participantes:  

Núcleo Parrandita 1: Dirigido por Josefina 

Aumaitre. 

Parrandita Core 2: Dirigido por               

Andreamaría 

Parrandita Core 3: Dirigido por Daniel  

Miranda.  

Músicos:  

Rafael Capó (violino)  

Nicolas Carpio (bateria)  

Wilmer Nuñez (tambor)  

Dwight Carpio (quatro).  

Colaboradores:  

Williams Hernández (som) 

Vizinhos Paso Real Núcleo 2 (lanche). 


