
 

 

 

Dia Internaci   nal da PAZ 

CC Latino-Americano de Músicos, México 

Desde 1981, o Dia Internacional da Paz é comemorado anualmente em todo o mundo em 21 de setembro. A Assembleia Geral da Organização das 

Nações Unidas dedicou este dia ao fortalecimento dos ideais de paz, entre todas as nações e todos os povos e entre os membros de cada um deles. 

As Nações Unidas convidam a todos os seres humanos a respeitar a cessação das hostilidades durante este dia e, em vez disso, promover iniciativas 

de educação e conscientização pública sobre questões relacionadas à coexistência pacífica. 

Todos os anos, a URI América Latina e Caribe se une à celebração do Dia Internacional da Paz por meio de ações realizadas por nossos Círculos de 

Cooperação com crianças, jovens, mulheres e sábios de cada uma de suas localidades e é precisamente honrando a essa diversidade e seus 

particulares esforços que compartilhamos com o mundo esta edição especial do nosso Boletim Connections. 

A URI na América Latina e no Caribe é formada por 56 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, religiosa e os grandes ensinamentos das cosmovisões indígenas. Boletim Conexões, edição especial 

Círculos de convivência com diálogo de 

paz na comunidade 

Por ocasião da celebração do Dia 

Internacional da Paz, o CC Latino-

Americano de Músicos realizou as seguintes 

atividades em 21 de setembro: 

- Limpeza de áreas verdes, plantio de 

árvores; 

- Consciência ecológica através da 

reutilização de resíduos inorgânicos; 

- Construção de uma pomba como símbolo 

da paz, onde nossos visitantes puderam 

deixar mensagens, propósitos, ideias e ações 

positivas para uma cultura ecológica e de 

paz; 

- Almoço comunitário sem descartáveis com 

tendência vegana; 

- Música em sincronia com outros países 

com a intenção de criar simbolicamente um 

campo de energia positivo através da música; 

- Objetos criados com materiais reciclados 

que refletem a interpretação da paz nas 

crianças foram feitos; 

- Um círculo de diálogo foi realizado com 

líderes religiosos para equilibrar a 

fé; 

- Uma aula de Yoga foi ministrada; 

- Um Temazcal foi compartilhado. 

Cerca de 10 voluntários participaram, houve 

cerca de 50 participantes nas 6 horas do 
evento. Por mais um ano, revelamos o 
trabalho inter-religioso da URI por meio do 

trabalho inter-religioso e intercultural dos 
membros do CC Latino-Americano de 
Músicos e criamos consciência ambiental 

@urilatinoamerica @urialc 

“Ação climática pela paz” 

Uma maneira de promover a paz, respeitando e protegendo os seres vivos e a Mãe Terra. 

Mahatma Gandhi 



 

 

CC FEMAS, El Salvador 

Abraços grátis pela paz 

No domingo, 22 de setembro, às 15h30, membros do CC Missões 
Unidas estavam dando abraços grátis no Rosedal em Palermo, 

Buenos Aires. Os membros do CC estavam na rua, cerca de 4 horas 
com suas placas que diziam "ABRAÇO GRÁTIS" que também 
ilustravam o logotipo da URI. Cerca de 10 voluntários participaram 

da logística da atividade. O impacto positivo na cidade foi 
proporcionar um abraço cheio de boa energia aos desconhecidos 
que transitavam pelo local. 

 

CC Missões Unidas, Argentina 

Limpeza de um barranco e 

reciclagem de resíduos sólidos 

Os membros do CC Femas fizeram 
um dia de limpeza de um barranco no 

cantão Água Zarca, povoado de La 
Montañita, San Salvador, na              
segunda-feira, 16 de setembro. Foi um dia 

ambiental de aproximadamente 8 horas 
em que crianças, jovens e adultos da 
comunidade participaram, a prefeita 

Osicala Morazan e funcionários do 
governo municipal que apoiaram com 

o transporte dos escombros coletados. 
As famílias foram incentivadas com a 
premiação daquele que reciclou mais 

itens. Foi um dia ambiental           
inter-religioso que teve um impacto 
positivo em nossa comunidade rural, 

pois gerou um compromisso em todos 
os habitantes de estar mais consciente 
da reciclagem em suas casas 

diariamente. 

Rodada de Paz 

Como todos os anos, no Dia Internacional da Paz, os membros do 
CC da Unidade, Reconciliação e Cura organizaram a meditação: 

Caminhando no Labirinto de Chartres, que busca que cada indivíduo 
que participe se conecte com suas sensações criativas. Caminhar 
pelos caminhos do labirinto de Chartres e a contínua mudança de 

direção gera um efeito nos diferentes hemisférios do cérebro que 
estimulariam a criatividade, um senso de direção e geram uma 
reflexão sobre o autoconhecimento. A meditação foi realizada no 

sábado, 21 de setembro, das 10:00 às 14:00. 

CC da Unidade, Reconciliação e Cura, Argentina 



 

CC para o Diálogo, Venezuela 

Encontro Inter-religioso pela Paz 

No sábado, 20 de setembro, em Lumaco, no sul do Chile, membros 
dos CCs de Aflaiai e Melirrewe Mogen realizaram uma cerimônia 

e reunião inter-religiosa liderada pelo Machi da comunidade, na 
qual foram oferecidas oferendas à Mãe Terra com orações e 
canções de paz. Mais um ano nesta data especial, crianças e jovens 

foram ensinados sobre a importância da paz e os cuidados da Mãe 
Terra. 

 

Ações pela paz 

Como ações pela paz neste ano, na 
sexta-feira, 20 de setembro, os 

membros do CC para o Diálogo 
realizaram sessões de treinamento 
para a paz e o meio ambiente com 

alunos da primeira à sexta série, 
em uma escola pública do setor de 
El Chorrito, em Los Teques, estado 

de Miranda. As crianças foram 
ensinadas a fazer mandalas humanas e 
artesanato com materiais reciclados. 

Foi um espaço de irmandade e 
educação para que as crianças 

pratiquem a reciclagem em suas 
casas e eduquem seus pais no 
cuidado do planeta.  

 

CC Aflaiai e CC Melirrewe Mogen, Chile 

Dia do Cuidado Ambiental por Avós e Jovens 

 

Para comemorar o Dia Internacional da Paz, os jovens 
da comunidade prepararam um almoço com pratos 

tradicionais para homenagear os avós locais. Esse 

almoço foi compartilhado após a realização de ações de 
cuidado ambiental: o lixo doméstico foi reciclado e as 

margens do riacho foram limpas. Essa atividade conecta 
os jovens com respeito e apreço pelos mais velhos, que 
com amor e compaixão lhes deram todas as ferramentas 

para cuidar da Mãe Natureza. 

CC COEMATI, Argentina 



 

 

CC Comunidade Cósmica, CC Povos Indígenas da Argentina e CC QEWÑA, Argentina 

Manifesto da Paz 

Em 21 de setembro de 2019, membros dos CCs 
Comunidade Cósmica, Povos Indígenas da Argentina e 

QEWÑA realizaram uma reunião inter-religiosa e 
intercultural onde o Manifesto da Paz foi lido para que 
mais irmãos participassem da construção do diálogo inter

-religioso e da cura da Pachamama. Acreditamos que é 
importante divulgar o Manifesto da Paz, para que neste e 
em todos os anos sejam acrescentadas mais vontades na 

construção da paz e na salvação da nossa Pachamama. 

CC Quinaroa, Venezuela 

Caminhada pela Paz 

Em Lagunillas, no estado de Mérida, os membros do CC Quinaroa 

organizaram e conduziram uma caminhada inter-religiosa pela paz 

que culminou com um lanche e uma oferenda às margens da Lagoa de 

Urao (local sagrado para os povos indígenas daquela localidade) com 

todas as crianças, jovens e avós da comunidade. O impacto dessa 

caminhada foi a reunião de fraternidade entre diferentes gerações e 

pessoas de diferentes religiões, do povo de Lagunillas em torno dos 

cuidados da Mãe Natureza e da paz como caminho. 

 

Movimento pela Limpeza de Praias 

Na cidade de Lima, Peru, em 21 de setembro, jovens membros do 

CC URI Lima participaram de um movimento para limpar as 

praias de Chorrillos. Os jovens estão muito comprometidos com a 

responsabilidade climática; é um apelo urgente para que todos os 

seres humanos se unam para cuidar do planeta como uma ação de 

paz palpável. 

 

CC URI Lima, Peru 

 



 

CC Instituto Ecumênico Fé e Política do Acre. Rio Branco, AC, Brasil 

CC URI Campinas, Campinas, SP, Brasil 

Semana pela Paz 

O Círculo de Cooperação URI 

Campinas celebrou o Dia 

Internacional da Paz 2019 

juntamente com o Conselho 

Municipal da Cultura Paz de 

Campinas, COMPAZ, do qual o 

presidente é Mostafa Bartar, 

coordenador do CC URI Campinas. 

O grande evento chamado “Semana 

pela Paz” aconteceu de 20 a 28 de 

setembro de 2019. 

Começamos a semana com uma 

Caminhada pela Paz, com a 

participação de 300 pessoas no dia 

20 de setembro, seguida por 

atividades pela manhã e à tarde num 

Conselho regional de Assistência 

Social. 

No dia 21 de setembro, plantamos 

uma árvore, a Moringa da Paz, no 

Parque ecológico de Campinas, com 

músicas, marionetes, dança e teatro, 

tudo dedicado à cultura de paz. 

Dia 24 de setembro tivemos o 

Seminário de Imersão na Cultura de 

Paz, com 4 palestrantes famosos no 

Salão Vermelho da Prefeitura de 

Campinas. 

Nos dias 25 e 26 de setembro houve 

apresentações dos trabalhos do EJA 

(Instituto de Educação de Jovens e 

Adultos), programa que já havia 

sido lançado há 2 meses. 

Dia 27 de setembro houve uma 

reunião geral aberta à comunidade 

para ouvirmos a população sobre 

seus anseios pela paz. 

No dia 28 de setembro tivemos a 

Marcha pela Paz e um Show na 

praça pública central de Campinas.  

Tivemos a participação total de 
aproximadamente 700 pessoas em 

todas as atividades. Foi um evento 
dinâmico e inspirador que engajou a 
população de Campinas no conceito 

da cultura de paz. 

Debate sem censura sobre a 

Amazônia na atualidade, povos 

indígenas e sínodo 

Para celebrar o Dia Internacional da 

Paz, o CC Instituto Ecumênico Fé e 

Política do Acre realizou um 

excelente debate no Auditório da 

Prefeitura de Rio Branco, no dia 5 de 

outubro de 2019 às 8 horas da 

manhã. 

Presença de importantes nomes do 

meio religioso do Acre: Pe. 

Massimo, Sibá Machado, Carlito 

Cavalcante, Conceição Cabral, 

Manuel Caxinauá, João de Lima 

Cabral, Pr. Cid Mauro, Geber, Hildo 

e Frank, que realizaram uma discussão 

de alto nível com pontos comuns e de 

convergência, resultando em propostas 

construtivas. 

A reunião do CC Instituto 
Ecumênico abriu seu debate com a 

palavra do Prof. Carlito Cavalcante, 
atual presidente do Instituto de 
Mudanças Climáticas do Estado do 

Acre e professor do Curso de 
Desenvolvimento Regional da 
Amazônia da Universidade Federal 

do Acre – UFAC. Carlito discorreu 
sobre os eixos principais desta 
delicada e importante política da 

Amazônia na atualidade, num debate 
apaixonante envolvendo Sibá 

Machado, um ex-senador, além de 
lideranças católicas, evangélicas, 

ayahuasqueras e indígenas. O debate 
foi muito positivo e respeitoso, 
contando também com a presença do 

Assessor de Povos indígenas Prof. 
Manuel Caxinauá. 



 

CC URI Brasilia, Brasilia, DF, Brasil 

Painel "Povos Indígenas e o Sagrado" 

O CC URI Brasília faz parte de um grupo chamado 

Espiritualidade em Ação, composto por diversas organizações 

espirituais e culturais. Para comemorar o Dia Internacional da 

Paz 2019, organizaram um painel em na Aldeia Indígena   

Kariri-Xocó, no qual participaram 25 pessoas. 

O mundo deve ouvir o que os povos indígenas têm a dizer para 

preservar a Terra. Nesse evento, 4 indígenas idosos foram 
convidados a falar. Para nossa surpresa, 10 jovens indígenas 
falaram como vivem sua espiritualidade na sociedade. A 

maioria deles é de estudantes universitários. Foi muito 
enriquecedor. Infelizmente, tivemos apenas algumas pessoas de 
fora da aldeia. Uma notícia falsa na mídia espalhou que houve 

um incêndio na vila naquele dia. 

CC Movimento Inter-religioso do Rio de Janeiro – MIR. Rio de Janeiro, RJ, 

9a Caminhada da Liberdade Religiosa 

Centenas de fiéis de diversas religiões se reuniram na 

tarde deste domingo (8) para a 9ª caminhada da 

liberdade religiosa realizada na Praia de Icaraí, Zona Sul 

de Niterói. 

Marcada para acontecer às 15h, a concentração 

começou às 13h na altura da Reitoria da UFF e uma 

faixa sentido São Francisco foi interditada pela Guarda 

Municipal para que os fiéis passassem em segurança. 

Segundo o presidente da União Espiritualista de 

Umbanda do Brasil e organizador do evento, Carlos 

Novo, o evento é realizado para conscientizar a 

população e pregar o amor. 

“A gente tem assistido por aí muitas ameaças a religiões 

que fazem referência ao povo afro-brasileiro, a 

Umbanda e o Candomblé principalmente. Dizem que 

cultuamos o diabo e isso não existe para nós. Nós 

cultuamos a natureza e os elementos que são essenciais 

para a sobrevivência do ser humano”, afirmou. 

O coordenador e regente do Projeto Banda Musical 

Sagrada Família (BAMUSF), comemorou a participação 

das crianças no evento. 

“É uma alegria estarmos aqui hoje nesse ato que marca 

a integração entre as religiões. E quem melhor que as 

nossas crianças, nosso futuro, para estarem aqui dando o 

grito em prol da liberdade religiosa?”, indagou. 

A coordenadora da Oca Mbya, Cristiane Silva, contou 

que esteve presente no evento para “fortalecer a fé 

indígena – primeira religião do Brasil”. A aldeia de 

Maricá também participou. 

“Seria muito bom se todos pudessem compreender que 

há indígenas perto. Nossa comunidade está aqui hoje 

porque também precisa da liberdade religiosa. Juntos 

vamos levantar essa bandeira”, disse Cristiane. 

O padre Luiz Antônio Lopes Ricci, da Arquidiocese de 

Niterói, afirmou que para a Igreja Católica a liberdade 

religiosa é sagrada. 

“Cada um tem o direito de fazer sua própria escolha. 

Estamos aqui para reforçar esse ensinamento da igreja, 
também do nosso Papa, e denunciar qualquer forma de 
discriminação, pois isso não pode vir de Deus. O que 

não une separa e o que separa é diabólico. O que vem de 
Deus é o amor.”, finalizou. 



 

Entrevista com Ivo Poletto, especialista em 

mudanças climáticas 

Membros do CC URI Brasília entrevistaram o filósofo e 

cientista social Ivo Poletto, especialista e autoridade 

brasileira em mudanças climáticas que atualmente 

trabalha em Brasília como consultor educacional no 

Fórum de Mudança Climática e Justiça Social. Ele vem 

de uma importante trajetória: primeiro Secretário 

Executivo da Comissão Pastoral das Terras (1975-

1992); assessor da Caritas/Brasil (1993-2002) e membro 

da Equipe de Mobilização Social do Programa Fome 

Zero do Governo Federal (2003-2004). 

Citamos textualmente algumas de suas esclarecedoras 

respostas: 

“… Se as práticas de consumo desenfreado de fontes de 

energia fóssil não forem substituídas por fontes 

efetivamente renováveis, como sol, ventos e biomassa; 

se os sistemas agrícolas baseados em monoculturas 

extensas, o uso desenfreado de pesticidas e sementes 

artificiais transgênicas que consomem 70% da água 

doce, não forem substituídos por sistemas 

agroecológicos e agroflorestais comprovados em todo o 

planeta, não haverá como preservar as florestas, os solos 

serão desertificados e os seres vivos serão 

envenenados ... Somente as transformações estruturais 

do sistema que provocaram e agravaram o aquecimento 

global, as mudanças climáticas, o aumento da pobreza; 

e mudanças no estilo de vida consumista podem e, de 

fato, serão o caminho para construir relacionamentos 

pacíficos entre pessoas e povos, e das pessoas com a 

Mãe Terra. ” 

À questão do que as religiões podem fazer sobre as 

mudanças climáticas, ele respondeu: 

“Segundo meu entendimento, ou as religiões chamam as 
pessoas a se relacionarem com um Deus que criou 

amorosamente os ambientes onde elas podem viver 
livremente e, portanto, as encoraja a cuidar desses 
ambientes pelo amor a todas as formas de vida, ou eles 

devem ser francos e dizer que tipo de Deus eles 
adoram... Existem práticas religiosas que promovem 
relacionamentos teológicos e práticas de amor para com 

as pessoas e todos os seres que compõem a Mãe Terra. 
Os povos nativos com uma longa história praticam o 
que chamam de Bem Viver: relações de cooperação 

comunitária entre as pessoas e relações harmoniosas 
com a Terra. E existem religiões, como o cristianismo, 
que estão retornando às mensagens e práticas de seu 

fundador, Jesus de Nazaré... ou seja, estar consciente de 
que tudo foi criado por Deus, incluindo os seres 
humanos e a terra como um gesto de amor; portanto, a 

missão da humanidade é cuidar, com amor criativo, das 
pessoas e da Mãe Terra como espaço e fonte de vida... É 
desejável que todas as religiões, com suas próprias 
características, contribuam para o verdadeiro caminho 

da paz ”. 

CC URI Brasilia. Brasilia, DF, Brasil 

 

3a Caminhada da Diversidade Religiosa da 

Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro 

No dia 24 de agosto, sábado, religiosos de 

diversos segmentos e pessoas que não 

professam nenhuma forma de fé, se reuniram 

na caminhada mobilizada pelo MIRZO - 

Movimento Inter-religioso da Zona Oeste, que 

reúne vários coletivos. 

No ato as falas, apresentações e cantigas eram 

de pedido de amor, compreensão, fé e 

respeito. Cerca de 500 pessoas participaram 

do evento. 

Buscando um resultado eficaz na luta contra a 
intolerância religiosa, foi lançado um 

manifesto que foi assinado pelos participantes 
e que continua na coleta de assinaturas para 
ser enviado aos poderes constituídos. 

CC Movimento Inter-religioso do Rio de Janeiro – MIR. Rio de Janeiro, RJ, Brasil 



 

Círculo de Cooperação Latino-americano de Músicos. São José dos Campos, SP, Brasil 

 

10º Seminário Regional de Promoção da Saúde e da 

Cultura de Paz 

Em 2019, o GVE XXVII/Núcleo Viva a Paz realiza o 

décimo seminário, um percurso compartilhado 

desafiando-se a criar possibilidades de mudanças na 

sociedade. Nesta edição, o tema “Integralidade do ser 

humano: caminho para cultura de paz” buscou instigar 

os participantes a refletirem sobre a integralidade de 

ser, a partir de um movimento de dentro para fora 

sobre nossa constituição humana e como atendemos 

nossas necessidades em nossas práticas cotidianas de 

autocuidado e ainda, o cuidado oferecido nos mais 

diversos setores da sociedade. 

Moreno Overá, coordenador do Círculo de Cooperação 
Latino-americano de Músicos ministrou uma oficina 

com o tema A VIOLA CAIPIRA: ARTE POPULAR 
NA DIFUSÃO DA CULTURA DE PAZ Moreno é um 
músico natural de Campinas, violeiro, intérprete e 

compositor, atualmente mora em São Luiz do 
Paraitinga. Com sua viola caipira compartilha sua 
vivência pessoal, espiritual e social, mostrando a 

importância da arte popular na difusão da cultura da 
paz e reavivamento dos valores humanos, através da 
música, poesia, contos folclóricos e mitológicos do 

Brasil e do mundo. 

 

Sarau  pela Paz 

Nosso Sarau pela Paz acontece há 3 anos. Desta vez foi realizado 

no dia 23 de setembro e contou com a presença de artistas e 

educadores locais, além do público comum. 

Foram feitas narração de história, músicas e leitura de textos, 

todos com temática de paz e valores humanos. Foi feita uma 

homenagem à Aghata, menina assassinada pela polícia no Rio de 

janeiro. 

O evento foi realizado no Centro Cultural Nelsinho Rodrigues, 

espaço público cedido pela prefeitura de São Luíz do Paraitinga. 

 

 

Círculo de Cooperação Latino-americano de Músicos. São Luiz do Paraitinga, SP, Brasil 



 

CC União de Sociedades Espiritualistas, Filosóficas, Científicas e Religiosas – UNISOES. 

Salvador, BA, Brasil 

Show Musical “O Voo da Paz” 

O evento foi realizado pelo Instituto Roerich da Paz e 

Cultura do Brasil, membro do CC UNISOES, 

organização dedicada a ações de construção da Paz e 

fortalecimento da Cultura.  

O Dia Internacional da Paz – 21 de setembro de 2019, 

foi celebrado com o show O Vôo da Paz, às 19h30, com 

a proposta de inspirar e sensibilizar as pessoas a terem 

um olhar mais sensível para com a natureza, as 

florestas, os rios, os mares, os animais e elas mesmas. 

Para isso trouxemos neste trabalho canções ancestrais, 

indígenas, mantras em sânscrito, composições em 

português inéditas inspiradas nesta mesma temática. O 

show foi conduzido pelas musicistas:  

Radha Vitoria – Cantora, compositora, terapeuta 

transpessoal e instrutora de mantra yoga. Seus estudos 

de canto lírico se iniciaram no Conservatório de Música 

de Belém - PA. Os estudos dos mantras se iniciaram há 

30 anos atrás quando ingressou na escola de ciências 

filosófica Gaudiya Matta Vaisnava (Índia).  

Vrnda Macedo - Cantora, musicista ambientalista, 

Mantra Yoguine. Seus estudos de canto popular e 

música iniciou-se na Universidade Federal da Bahia – 

UFBA, tendo como instrutora a cantora lírica Andreia 

Daltro. O contato com os mantras e instrumentos 

indianos vieram logo depois que ingressou na escola de 

mantra yoga. 

O evento foi realizado na sede do CEEAS e do Instituto 

Roerich Brasil e instigou as pessoas a refletir sobre a 
importância do seu papel na construção da paz, no 
fortalecimento da Cultura e conexão com a Beleza da 

Vida. 

 

CC Grupo Inter-religioso de São Paulo e CC Fé Menina. São Paulo, SP, Brasil 

MeditaçãoOnline pelo Dia Internacional da Paz 

Em 21 de setembro de 2019 às 06h00 aconteceu uma Meditação pelo 

Dia Internacional da Paz pela internet, promovido pela Cooperação Inter

-religiosa em São     Paulo - iniciativa da CC URI São Paulo e CC Fé 

Menina. 

Durante 30 minutos, com as contribuições dos presentes, foi possível 

perceber a presença viva da Paz numa meditação que, honrando o Dia 

Internacional da Paz criado pela ONU em 1981, visualizou "O Planeta 

Sagrado e quer Paz!" 

A cooperação na intenção ativa da transformação positiva de cura 

planetária em harmonia com o Meio Ambiente, abriu o Dia 
Internacional da Paz com ardente luminosidade da paz nos corações 
generosamente agindo em favor de todos os seres criados! 



 

CC Fé Menina e CC Grupo Inter-religioso de São Paulo. São Paulo, SP, Brasil 

Dia Internacional da Paz foi comemorado no 

Ibirapuera 

O Parque Ibirapuera recebeu um evento que une a 

prática da meditação a várias manifestações sobre paz, 

para comemorar o Dia Internacional da Paz. A 

iniciativa uniu a Universidade Aberta do Meio 

Ambiente e da Cultura de Paz (UMAPAZ), 

responsável pela educação ambiental da Secretaria do 

Verde e do Meio Ambiente (SVMA), a Brahma 

Kumaris, membros dos CCs URI São Paulo e Fé 

Menina, e a Universidade Internacional da Paz 

(UNIPAZ). 

O evento, pautado por mensagem de paz e meditação, 

aconteceu no sábado, 21 de setembro de 2019 às 10h, 

no gramado atrás do Auditório Ibirapuera, com acesso 

pelo portão 3 do Parque Ibirapuera. 

Aberto ao público, o programa começou com uma 

mensagem de diversos representantes de organizações 

que promovem a paz. A seguir, houve meditação para 

todos os interessados. O encerramento ocorreu às 12h. 

Esta ação pública homenageia o Dia Internacional da 

Paz, estabelecido em 1981 por uma resolução da ONU. 
Desde então, entidades tem celebrado a data para 
lembrar que as pessoas devem não só “pensar” na paz, 

mas buscar alguma prática que objetive alcançá-la, 
individualmente e coletivamente.  

DIA INTERNACIONAL DA PAZ 

w w w. u r i a l c . o rg  

@urilatinoamerica @urialc 

“ Q U E  L A  P A Z  P R E V A L E Z C A  E N  L A  T I E R R A ”  


