Boletim Informativo Conexões, Edição Especial

A URI na América Latina e Caribe é formada por 59 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 visões de mundo indígenas.

“Que a PAZ Prevaleça na Terra”

Todos os anos, em 21 de setembro, o Dia Internacional da Paz é celebrado em todo o mundo. A Assembleia Geral da ONU declarou
esta data como o dia dedicado ao fortalecimento dos ideais de paz, através da observação de vinte e quatro horas de não violência e de
um cessar-fogo.
Este ano, ficou mais claro do que nunca que não somos inimigos uns dos outros. Em vez disso, nosso inimigo comum é um vírus
que ameaça nossa saúde, segurança e estilo de vida. A COVID-19 levou nosso mundo à turbulência e nos lembrou à força que o que
acontece em uma parte do planeta pode afetar pessoas em todos os lugares.
Para Comemorar o Dia Internacional da Paz Neste ano de 2020, URI América Latina e Caribe se unem à celebração do Dia
Internacional da Paz com o tema "Forjando a paz juntos" e espalhando compaixão, bondade e esperança diante da pandemia por
meio de ações realizadas por nossos Círculos de Cooperação com crianças , jovens, mulheres e sábios de cada uma das suas
localidades e é precisamente honrando esta diversidade e os seus esforços particulares que nesta edição especial da nossa newsletter
Conexões partilhamos com o mundo.

CC Misiones Unidas y CC de la Unidad, la Reconciliación y la Sanación, Argentina

Rodada de Paz

Juan-Mendoza na
setembro de 2020.

segunda-feira,

14

de

O CC das Missões Unidas e o CC da Unidade,
Esta atividade foi orientada para o bem
Reconciliação e Cura juntaram-se a outras
organizações para celebrar o Dia Internacional comum, a paz e a unidade.
da Paz em 2020 via Zoom.
Todas as organizações participantes se
No marco da Rodada de Paz 2020, realizaram comprometeram voluntariamente a espalhar a
uma atividade lúdica "Pequenos textos esperança e a convicção de que a paz é
inspirados" que é uma proposta do nó San possível, apesar desta época de pandemia.

CC Latinoamericano de Músicos, México
Festival Ecumênico pela Paz
O CC Latino-Americano de Músicos planejou um evento virtual que aconteceu no
sábado, 26 de setembro de 2020. Diversas atividades foram realizadas em torno da
cultura da paz, incluindo música, literatura, espiritualidade, Amazônia, inclusão e
relações sociais indígenas e ecológicas. A página do evento é:
https://playingforchangeday.org/event/festival-ecumenico-juntos-por-la-paz/
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CC Mukua, CC Aflaiai y CC Qewña, Panamá, Chile y Argentina

Conversa artística em homenagem às mulheres indígenas
Na data especial de comemoração do Dia Internacional da Paz, foi organizada uma discussão, via
Zoom, na quinta-feira, 24 de setembro de 2020. Começou com uma oração inter-religiosa e
depois falou sobre a Arte em Homenagem às Mulheres Indígenas. A discussão foi organizada
pelos CCs Aflaiai e Qewña, que convidaram os membros do CC Mukua a compartilhar suas
experiências culturais Kuna.

CC CREE, Ecuador
Campanha Internacional "Com Fé e Ação Seja o Guardião e Guardião
da Criação"
Para comemorar o Dia Internacional da Paz, os membros do CC CREE aderiram à
Campanha Internacional “Com Fé e Ação Seja o Guardião e Guardião da Criação” que
realizou 3 atividades no dia 21 de setembro, com uma Oração pela Mãe Terra e seus
guardiões, no dia setembro 23 com uma Conversa: Análise sobre a economia da
expropriação extrativista e na sexta-feira, 25 de setembro com a Pastoral do
Embarque para celebrar a campanha. As três atividades foram transmitidas ao vivo
pelo Facebook @Red Continental Cristiana por la Paz.

Círculo de Cooperación Quinaroa, Venezuela
Plantar árvores frutíferas e plantas endêmicas
Para este ano de 2020, comemoração do Dia Internacional da Paz,
os integrantes do CC Quinaroa propuseram no dia 21 de setembro
plantar árvores frutíferas e endêmicas e reorganizar seus limites
em sua vizinhança, só compareceram membros próximos do povo
indígena, devido aos contágios e quarentena. Essa atividade
permitiu que eles se reconectassem com sua essência e eles
queriam que os participantes trabalhassem com pensamentos de
harmonia na natureza e em todos os humanos deste mundo. Para
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que a luz da natureza nos guie nessa jornada que nos tirou da
rotina e mudou nossas vidas como a conhecíamos. Muitas vezes
fazemos mais fora do que em nosso mucu (terra).

Este ano, CC Quinaroa tem trabalhado com a interação entre
crianças e adultos, um dia de convivência e de conexão com o
mundo natural. Que as gerações futuras pratiquem o cultivo de
seus próprios alimentos e que os adultos não se esqueçam de
cultivar esses costumes em seus filhos.
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CC Los Descendientes de Guatemaya
Cerimônia Maia JUN B´ATZ´, Guatemala
(JUN significa o início da vida)
BATZ significa tempo, espiritualidade, criador de vida e sabedoria,
é o início da inteligência.
Em 21 de setembro de 2020, os membros do CC Los
Descendientes de Guatemaya realizaram uma cerimônia espiritual
às margens do Lago Atitlan com a intenção de purificar a vida e a
consciência.
Foi comemorado por apenas 10 pessoas, já que devido à
pandemia, multidões não eram permitidas e os demais moradores
da comunidade estavam comemorando em suas casas. Foi um dia
de pedir pela humanidade, pelas colheitas, pelo início de um
trabalho, comida pelos necessitados, saúde, consciência e muito
mais agora para pedir a purificação do caminho da humanidade e
que a doença aos poucos deixe a humanidade abandonada, que
podemos recomeçar e renovar nossa existência.
.

Círculo de Cooperación Samay, Ecuador
Cerimônia KULLA RAYMI
É um dos festivais ou RAYMI da região
andina. KULLA RAYMI é a festa da
FEMINIDADE, é dentro do mês de setembro
que é o mês das MULHERES.

com sementes. Fazem parte da Mesa Andina
o TAYTA YACHAK e o MAMA YACHAK,
personagens da sabedoria dos saberes
ancestrais.

É a festa dos ritos de gratidão porque a Mãe
Terra abre seu ventre para depositar a
semente, cuja produção alimentará todos os
que precisarem se alimentar.

TAYTA YACHAK, Magister Polivio Chalán e
MAMA YACHAK Maria A. Vacacela, que
conduziram a cerimônia, gerando e
compartilhando energias a partir dos 4
pontos cardeais. As principais autoridades
carregam as aduelas de COMANDO ou
TAWNA adornadas com flores coloridas que
as identificam com o compromisso e
responsabilidade que assumiram para guiar o
caminho de SER CADA MOMENTO MELHOR
DO QUE ANTES. Em seguida, realizava-se o
ato de felicidade ou dança complementar e
seguia-se para a comida compartilhada.

A soberania alimentar é a preocupação e
garantia de alcançar a PAZ material e
espiritual.
Foi feito um passeio para levar à mesa
andina.
A mesa andina chama-se CHAKANA ou Cruz
Quadrada, é a mesa organizada da vida na
Cosmovisão Andina. Ela é desenhada no chão
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Círculos de Cooperación De Pueblos Indígenas de la Argentina y Comunidad Cósmica, Argentina
Encontro Circular pela Paz, Diálogos de Reflexões em tempos
de COVID 19
Os Círculos de Cooperação dos Povos Indígenas da Argentina e da Comunidade Cósmica desenvolveram atividades durante a semana de 21 a 27 de setembro, encerrando com uma cerimônia.
Durante a semana, eles visitaram os anciãos da Comunidade para ouvir suas
vozes. Os encontros foram para troca de experiências e propostas de como
superar esta crise provocada pela pandemia. Também foram realizadas
reuniões virtuais para celebrar a Paz com outras religiões. A semana terminou
com uma Cerimônia Ancestral em local sagrado, próximo a um rio, com no
máximo 10 pessoas (conforme permitido pelo governo).

CC Para el Diálogo, Venezuela
Transmissão de rádio para o Dia Internacional da Paz

´

Os membros do CC para o Diálogo decidiram celebrar o Dia Internacional da
Paz com a transmissão de um programa de rádio no qual o Dr. Enoé Texier,
Coordenador da URI América Latina e Caribe, e a Antropóloga Adriana Reyes,
Assistente Geral da Coordenação Regional do A URI e os Conselheiros Globais,
Professores Salette Aquino e Francisco Morales, que compartilharam suas
experiências sobre Diálogo Interreligioso e Intercultural no programa
Exatamente Hoje, liderado pela freira budista Zen Marina Tirado, primeiro
contato do CC Para El Diálogo, que também organizou vários mensagens
“forjando a paz juntos” com os membros de todos os CCs da região, ao longo
da transmissão da Rádio Comunitária (www.radiocomunidad.com) durante a
semana de 21 a 27 de setembro.

CC Mukua, Panama

Uma mensagem de amor e esperança
Esta data é comemorada todo dia 21 de setembro com o
objetivo de fortalecer a ideia de paz entre as nações. Em
resposta a este apelo, os membros do CC Mukua do Panamá
fizeram um vídeo com uma de suas meninas transmitindo
uma bela mensagem cheia de amor e esperança, pois devido
ao distanciamento físico devido à pandemia não poderão se
encontrar para homenagear este dia.
Este vídeo foi compartilhado no site e RRSS da URI América
Latina e Caribe.
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CC CREE, Ecuador
Reunião inter-religiosa virtual
Para celebrar o Dia Internacional da Paz, os
membros do CC CREE realizaram um encontro
virtual de todos os seus membros, no qual
compartilharam orações e pensamentos
inter-religiosos
para
homenagear
esta
celebração. Devido à pandemia, os encontros
presenciais ainda são proibidos, então a
melhor opção foi fazer uso da tecnologia e assim
manter a tradição anual de compartilhar e
reforçar o pensamento de paz para todas as
suas localidades. Victor Rey, o primeiro
contato de CC, compartilhou estas palavras de
paz “O termo“ paz ”aparece cerca de cem vezes
no Novo Testamento. Só por esse fato,
mostra-nos que é um conceito de fundamental
importância para a compreensão do Evangelho e
da vida das igrejas. As Escrituras nos dizem que

Deus é um Deus de paz; que Cristo é o Senhor da
paz. O profeta chamou o esperado Messias de
"Príncipe da paz"; o fruto do
Espírito de Deus
é paz e viver no Espírito é justiça, paz e alegria
no Espírito Santo. O Evangelho da Paz abre a
possibilidade de uma nova relação com Deus,
que se torna realidade na medida em que
vivemos em uma nova relação com o próximo.
Nesta comunidade devem ser superadas as
diferenças e barreiras que separam os homens:
nacionalismos, racismo, preconceitos baseados
nas diferenças de gênero, espírito de
competitividade econômica, diferenças culturais,
religiosas e sociais que contribuem para atitudes
de superioridade por parte de alguns e de
outras. inferioridade por parte dos outros.
Portanto, podemos dizer que a paz está no centro da vida que vivemos e da mensagem que
nós, cristãos, proclamamos. "

CC De La Unidad, La Sanación y La Reconciliación
Renascer em Unidade
Na segunda-feira, 21 de setembro às 18h00 na Argentina, os membros do CC De La
Unidad, La Sanación e La Reconciliation junto com outras organizações como o
Conselho de Paz da República da Argentina que trabalham pela paz e unidade
realizaram uma reunião Zoom para trocar pensamentos e orações que levantam as
frequências de energia do mundo nestes tempos incertos. Que a paz prevaleça na
Terra!

CC Fraternidad Interespiritual, México
II Dia Inter-religioso pela Paz
Os membros do CC Fraternidad Interspiritual de México participaram nos
dias 21 e 22 de setembro do II Dia Inter Religioso pela Paz convocado pela
Subsecretaria de Desenvolvimento Democrático, Participação Social e
Assuntos Religiosos do Governo do México, que foi transmitido ao vivo,
via Facebook desde cara reuniões presenciais não são permitidas devido à
pandemia. Mais de dez painelistas e cerca de 160 espectadores estiveram
presentes.
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CC Círculo LatinoAmericano de Músicos
Celebração Musical para o Dia Internacional da Paz
Para a celebração do Dia Internacional da Paz, Gerardo Ochoa do México,
Andrea Maria da Venezuela e Moreno Overá do Brasil gravaram e
filmaram a música No Soy de Aqui, do cantor argentino Facundo Cabral
como um valioso exemplo de que a arte cura e traz paz e harmonia para
todos os seres humanos.

CC Uri Borborema, Brasil
Formando paz juntos
Uri Borborema e o Fórum da Diversidade Religiosa da Paraíba, em parceria com a TV
UEPB, conversaram ao vivo sobre o Dia Internacional da Paz, que este ano trouxe o
tema: Juntos pela paz. O encontro virtual contou com a participação de religiosos e
importantes atores sociais, para falar sobre seu trabalho sócio-cultural e enviar uma
mensagem de paz ao mundo.

CC Uri Goiás
Conexão com a paz
No dia 24 de setembro, a URI-Goiás realizou um evento
online para celebrar o Dia Internacional da Paz, entre os
participantes estavam Salette Aquino, nossa Conselheira
Global, e Elianildo Nascimento, membro do CC Brasília.
O evento também contou com 9 palestrantes de diferentes tradições que representam a diversidade interreligiosa no diálogo.

CC Campinas
Tempos de ressignificação, resiliência e cocriação
O CC Campinas, juntamente com outros grupos, iniciou no dia 25 de setembro
o XI Seminário Regional de Promoção da Saúde e Cultura de Paz, promovido
pelo Núcleo VIVA por meio da realização de um encontro inter-religioso para
refletir sobre o tema do seminário 2020 deste ano - Tempos de ressignificação,
resiliência e co-criação: visão das várias manifestações de fé.
O seminário que começou no dia 25 de setembro está programado até 2 de
outubro com atividades diversas, desde palestras exploratórias até sessões de
meditação. O evento está acontecendo 100% online.
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CC UNISOES
Comemoração do Dia Internacional da Paz
Para comemorar o Dia Internacional da Paz, o CC UNISOES celebrou com um evento online de cinco
momentos, uma conferência que abordou o tema Desarmar o Coração para Desarmar o Gesto, um
testemunho que narra a experiência da UNISOES no caminho da Paz, um especial de meditação para Paz,
em seguida, uma apresentação com música e mantras e um encerramento com uma meditação geral.

CC Guanabara
Ações de fé sobre os objetivos de desenvolvimento
sustentável - ONU
Para comemorar o Dia Internacional da Paz, os integrantes do CC Guanabara prepararam um poema, em forma de cordel, para divulgar entre os grupos online a necessidade de fortalecer a cultura de paz e lembrar a importância da preservação do
meio ambiente e chamar a atenção para a questão do Clima .

CC Brasilia
Formando a paz juntos
No dia 21 de setembro, o CC URI Brasília, junto com a Mogauma e a iniciativa
10 x 10, realizou um evento especial para comemorar o Dia Internacional da Paz,
tema de seu momento especial de oração pelo planeta, que acontece
diariamente. Seguiu-se a proposta da ONU PARA FORMAR A PAZ JUNTOS, cada
participante teve de um a dois minutos para compartilhar sua reflexão sobre Que
ações concretas levam à paz hoje? Aqueles que queriam compartilharam uma
oração pela paz.

CC Constructores de Puentes, Argentina
Oficinas Virtuais de Capacitação para
Jovens
Com o apoio do KAICIID Fellow Program, os
membros do CC Builders of Bridges conceberam e
estão a desenvolver três workshops de formação,
com ferramentas para trabalhar no Diálogo Inter
Religioso para jovens entre os 14 e os 25 anos.
As oficinas virtuais começaram na quarta-feira, 16
de setembro, com duração de duas horas e serão
realizadas na terceira quarta-feira dos próximos
meses: outubro e novembro. Esses espaços vão se
aprofundar na Identidade, Diversidade e Diálogo.

urialc

urilatinoamerica

Na primeira edição, participaram 33 jovens das
seguintes tradições: africanista, agnóstico, budista
(Sokka Gakkai e Zen), cristianismo (batista,
católico, evangélico), hinduísmo, Igreja de Jesus
Cristo dos Santos dos últimos dias, islamismo,
judaísmo , Povos Nativos, da Argentina, Espanha,
Guatemala, México, Paraguai e África do Sul. Os
jovens ficaram muito entusiasmados, pois alguns
expressaram que nunca haviam sido expostos a
um diálogo inter-religioso. Os facilitadores foram
jovens que já haviam participado do Programa
anteriormente e que compartilharam conhecimentos
de experiências anteriores.
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