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EDITORIAL  

de la Présidente 

GABRIELLE SIMOND 

 

O Círculo Universal dos Embaixadores da 
Paz tem por objectivo:  

 Criar UMA RELACAO UNIVERSAL  

 de PAZ entre os Actores, Artesões e 
Organizações de Paz e famílias 
Internacionais de Paz muito simplesmente! 

Os Embaixadores da Paz: 

 são nomeados por os seus actos, o seu 

Espírito, as suas Palavras, e tornam-se 

exemplos vivos de Paz, de Fraternidade, e 

humanismo, na sua vida diária. São 

exemplos vivos da PAZ onde quer que  

estejam, tanto no seu cotidiano familiar, 

profissional, associativo - onde se  

encontrarem, tanto no plano regional, 

Nacional, como Mundial.  

São as tochas vivas do espírito de Paz 

universal e eterno.  

   

.   

 

 

  CIRCULO UNIVERSAL de los embaixadores DE  PAz 

 

 NOTIFICIAS 

N° 73 - 2022 
 

 O Círculo Universal dos Embaixadores da Paz nasceu o 03 de Agosto de 2004 sobre Ambilly França, jornal oficial de 28 de 

Agosto 2004 de n° 1019 conta até agora 1950 membros através do mundo. Nao sectaire  objectivo nao lucrativo. 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Professora. Ada Aharoni Israel 

       Presidente Fundador IFLAC WORLD  

                    

                         CARTA IFLAC  

Acreditamos que a cultura e a literatura podem 

promover a paz, a liberdade e o enriquecimento da 

qualidade de vida. No limiar do século 21, nos 

esforçaremos para pavimentar o caminho para a 

realização de nosso principal ideal "um mundo e 

uma humanidade, todos vivendo em paz".  

Nosso objetivo é ajudar a construir um Oriente 

Médio e um mundo além da guerra no século 21, 

através da literatura, cultura e arte.  

Este esforço está em harmonia com a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos estabelecida na 

Carta das Nações Unidas. 

 Lutamos pela liberdade de expressão e de 

expressão, e por estarmos livres da violência hostil 

e opressora, seja de guerra ou de gênero, física, 

mental ou moral.  

Acreditamos no direito das pessoas em todos os 

lugares de viver em paz e em seus direitos de 

buscar suas diversas culturas, bem como seus 

esforços humanos, e obter justiça civil igualitária.  

O Fórum Internacional de Literatura e Cultura de 

Paz (IFLAC) é uma associação voluntária fundada 

e liderada pela escritora israelense nascida no 

Egito Ada Aharoni (Ph.D), desde 1999. A IFLAC 

WORLD tem um alcance global sob nosso 

principal ideal: 

 “um mundo e uma humanidade, todos vivendo em 

paz”.  

www.facebook.com/IFLACWORLD/ 

 

 

 

 

 

 

  

  Dr Rafael Mérida Cruz-Lascano 

Guatemala  

 

Estou extremamente honrado por receber uma 

nomeação tão distinta e me ofereço com entusiasmo 

para realizá-la com dignidade. com verdadeira emoção, 

me exalta e me compromete a continuar com muito mais 

responsabilidade na luta pela PAZ, não se pode estar 

sozinho em situações tão difíceis de desigualdade, 

insegurança, terrorismo, discurso político polarizado e 

genocídio.  

É NECESSÁRIO QUE UNIDOS BUSQUEMOS UM 

MUNDO MELHOR DE PAZ. A mobilidade humana não é 

uma ameaça se for gerenciada adequadamente, pode 

ajudar a unir o mundo, criando mais oportunidades 

apoiadas com confiança, com a voz de cima. Às ilustres 

pessoas que trilharam esta minha difícil jornada, 

agradeço sinceramente, e com humildade explico, não 

vou citar nomes para não ofender se alguém esquecer. 

Milhões de escritores vivem à sombra de seus projetos 

porque não têm a oportunidade de que sua ferramenta 

(sua palavra escrita) seja ouvida. Em sua linguagem 

inflamatória promotora da PAZ.  

Governos e organizações locais simplesmente não estão 

interessados. Todos nós, com a nossa caneta, temos o 

dever de lutar contra o ódio social e servir de modelo de 

tolerância e moderação. Eu mesmo sou um exemplo 

simples, como muitos. Mas ninguém esperava que ele 

chegasse a um Homem de Milho, um Poeta Ibero-

Americano, um Prêmio SELAE... E hoje membro do 

Círculo Universal de Embaixadores da Paz. Pelos meus 

70 anos de navegação na literatura, esta homenagem é 

um símbolo que usarei com honra.  

Como o UNIVERSO ESTÁ DOENTE, não diminuo 

nenhum mérito recebido, cada um tem sua gratificação 

única e particular por minhas cartas, diante de cada uma 

expresso meu espírito de gratidão.  

Agradeço a Madame Gabrielle Simond e seu Conselho 

de Embaixadores. Pode ter certeza que saberei honrá-la 

como pessoa, como guatemalteca, como centro-

americana e como ser humano, pois a maioria das 

pessoas pode materializar suas aspirações desde seu 

lugar de origem. Obrigado por me dar um compromisso 

vigoroso, próspero, saudável e crescente que tenho 

orgulho hoje. 

            Obrigado a todos pela atenção.    

 

 

http://www.facebook.com/IFLACWORLD/


 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
  

            Ziad Medoukh Palestina 

                              Professora 

 

 Apesar de uma situação explosiva na Faixa de 

Gaza, e para tranquilizar as crianças 

profundamente traumatizadas após os 11 dias de 

intensos bombardeios israelenses na Faixa de 

Gaza em maio passado, jovens motivados 

continuam suas ações e suas atividades 

recreativas, a fim de trazer apoio psicológico às 

crianças em toda esta região devastada.  

Na terça-feira, 15 de março de 2022, quatro 

jovens, incluindo um psicólogo, organizaram uma 

atividade de animação e apoio psicológico para 

crianças na cidade de Gaza.  

Esta atividade fez parte da sétima parte do 

programa de apoio psicológico desenvolvido e 

implementado em setembro de 2014, após a 

grande ofensiva israelense de verão. O principal 

objetivo deste programa era conhecer crianças 

para fazê-las esquecer os horrores de várias 

agressões militares israelenses. Os 50 

participantes estavam muito atentos e muito 

interessados.  

Eles apreciaram muito essas atividades divertidas. 

Mostraram alegria e uma excelente acolhida. A 

equipe formada em setembro de 2014, e que 

atende vários centros de acolhimento na Faixa de 

Gaza, ofereceu-lhes diversas atividades 

Durante esta sessão, as crianças, rapazes e 

raparigas divertiram-se muito, com momentos de 

alegria e risos misturados com calorosos aplausos 

apesar da tragédia vivida.  

Para acompanhar algumas dessas variadas 

atividades para as crianças de Gaza, clique neste 

link produzido pelo canal "Gaza la vie":  

https://www.youtube.com/watch?v=aTVmmNNZ

T0c 

 

 

 

   

          Dr Yogi Chintamani Nepal  

             Ashram Shanti Sewa (SSA)  

Centro de Serviço de Paz (PSC-Nepal) 

 

 Dr. Yogi sonhava em criar um lugar ou refúgio onde 
pudesse integrar todos os serviços, reunir todas as 
organizações sociais em uma plataforma, 
apresentar um exemplo fantástico de ecologia e 
espiritualidade, unir Oriente e Ocidente, conectar 
natureza e cultura, unir espiritualidade e 
humanidade. Shanti Sewa Ashram, traduzido para o 
inglês – Peace Service Center, incentiva o serviço 
altruísta à humanidade por meio de programas que 
fortalecem a intenção de paz, promovem a 
cooperação inter-religiosa, a não violência e a 
consciência espiritual e filosófica.  

A esperança da ASS é que jovens, crianças, 
mulheres e idosos desfavorecidos se beneficiem de 
serviços holísticos, independentemente de religião, 
casta, gênero, seita ou nacionalidade. SSA é uma 
grande casa aberta onde se pode obter serviço, 
oração, iluminação e diversão. 

 

              www.peaceserviceusa.org 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aTVmmNNZT0c
https://www.youtube.com/watch?v=aTVmmNNZT0c
http://www.peaceserviceusa.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ddd 

 

        German Dufour Canadá 

     Presidente da Comunidade Global 

 A existência de Almas não implica necessariamente 

um início especial do Universo. O Universo pode 

nunca ter tido um começo e provavelmente nunca 

teve. As almas podem guiar a matéria do universo 

apenas para servir à vida da alma.  

Observações do Universo mostram estrelas em nossa 

galáxia, galáxias, aglomerados de galáxias, 

superaglomerados de galáxias e muitos outros 

objetos especiais. Uma teoria do Universo observável 

que ganhou força nas últimas décadas é a teoria do 

Big Bang. Diferentes tipos de dados apontam para a 

teoria do Big Bang. No início deste universo em 

expansão, cada partícula no universo tinha uma alma, 

e cada uma era uma pequena parte da consciência 

primordial da vida da alma. 

 A vida da alma existe em todo o universo e em cada 

partícula de cada galáxia. As almas têm uma 

qualidade intrínseca importante, elas podem se fundir, 

um grupo de almas pode se tornar uma única alma, 

mais brilhante, diferente, como a alma da 

humanidade. Isso é o que as almas fazem melhor, e 

isso é se unir para melhor servir a vida da alma. 

Almas também podem evoluir. O propósito principal 

de uma alma é servir à vida da alma. Uma alma pode 

afetar a matéria em algum grau para atingir o objetivo 

principal de formar e proteger a vida no universo. 

Uma alma não tenta nos controlar.  

Uma alma nos aceita como somos. Podemos ter um 

relacionamento íntimo com nossa alma e viver uma 

vida de alma. Cada forma de vida na Terra também 

tem uma alma. Todos os minerais e plantas, cada 

partícula do Universo tem uma Alma. Isso ocorre 

porque a vida da alma existe em todo o universo e em 

cada partícula de cada galáxia.  

A vida da alma está ciente do universo através das 

almas, e estamos cientes da vida da alma por causa 

das almas. Há muitas perguntas sem resposta sobre 

almas e vida da alma, e o coração e a mente 

humanos ainda estão explorando muitas 

possibilidades. Nunca encontraremos todas as 

respostas. 

Vida da alma, sejamos livres. Somos livres para fazer 
escolhas entre um número infinito de possibilidades a 
cada momento de nossas vidas 

  

 

     

 

. É por isso que nunca poderíamos repetir exatamente a 

mesma vida, mesmo sob as mesmas circunstâncias 

originais. Somos livres para decidir entre o bem e o mal. 

Somos livres para crescer espiritualmente e viver uma 

vida melhor com nossas almas e vida da alma. 

 A vida da alma não nos diz o que fazer ou não fazer, 

nem a nossa alma. Devido ao perigo de extinção da vida 

na Terra, a Alma da Humanidade nos ajudará por um 

tempo. Isso faz muito sentido! Se fôssemos uma alma, 

preferiríamos servir a vida da alma em uma partícula de 

poeira encontrada no espaço vazio entre as galáxias 

mais antigas? Estaríamos sempre com a Soul Life! Mas 

a próxima partícula pode estar a um milhão de anos-luz 

de distância. Escuridão total! Não podíamos nem ver ou 

sentir a luz da galáxia mais próxima. 

 Não podíamos ver nada porque tínhamos que estar em 

forma de vida para isso. Não é um lugar muito bom para 

estar ciente da vida da alma. Como alma, ainda 

estaríamos com outras almas, mas não provaríamos a 

vida no universo físico.  

Apenas uma partícula! Ou preferimos estar na Terra ou 

em qualquer outro planeta onde haja vida. Como Alma, 

provavelmente preferiríamos servir a Vida da Alma 

dentro de um ser humano ou em alguma outra forma de 

vida avançada no Universo. Há muitas coisas a serem 

observadas em toda a vida na Terra. Há muito mais a 

ser consciente em um corpo humano.  

Podemos acreditar que toda forma de vida tem uma 

alma como a nossa? Bem, com algumas diferenças! 

Todas as almas são diferentes porque as almas tiveram 

experiências diferentes. A simbiose funcionou ao longo 

da evolução da vida na Terra. Sabendo que a Terra é 

uma entidade espiritual e também uma entidade física 

no espaço e no tempo do Universo, passamos a ter um 

melhor relacionamento com a Terra e com todos os seus 

habitantes vivos.  

Desta forma, a administração da Terra se tornará um 

processo espiritual e natural pelo qual cada pessoa é 

responsável por sua administração da melhor maneira 

possível. A paz mundial e a administração da Terra é 

nossa responsabilidade e está nas mãos de todos nós 

trabalhando juntos para manter nosso planeta saudável.  

 

        http://globalcommunitywebnet.com/ 

 

 

http://globalcommunitywebnet.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Joel Bouzou Mônaco  

Presidente fundador Paz e Esporte    

 

QUANDO O ESPORTE APRENDE, ENSINA E 

TRANSmite PAZ…  

Fundada em 2007 pelo medalhista olímpico e 

campeão mundial de pentatlo moderno Joël 

Bouzou, a Peace and Sport é uma organização 

global neutra e independente, atuante no uso do 

esporte e seus valores como instrumento de paz.  

Em menos de 10 anos, o dinamismo do esporte 

já nos permitiu reintegrar crianças soldados na 

sociedade, ajudar órfãos de guerra a recuperar 

sua autoconfiança, reintegrar refugiados, facilitar 

o acesso à educação...  

O uso do esporte como ferramenta educacional 

tem motivado o movimento esportivo 

internacional a realizar ações concretas. Ao 

mesmo tempo, nossos sucessos no terreno 

conscientizaram os líderes políticos e os 

governos de que o esporte pode ser um 

mecanismo real e eficaz para a paz.  

Também estamos trabalhando cada vez mais 

com empresas internacionais para incentivá-las a 

integrar o esporte em sua responsabilidade 

social e em suas políticas locais.  

 

              www.peace-sport.org 

                   

 

 Harold W. Becker Estados Unidos 

 Fundador e Presidente A Fundação do Amor 

 

 Inc.his Global Love Day - 1º de maio de 2022, é 

nossa 19ª celebração anual de nossa humanidade. 

Lançado pela primeira vez em 2004 como uma 

forma de reconhecer o amor como a base de nossa 

jornada pessoal e coletiva, estamos entusiasmados 

com a frase que continua a se expandir ano após 

ano, pois todos incorporamos o fato de saber que "o 

amor começa comigo".  

Reconhecemos cada um de VOCÊS como parte da 

família The Love Foundation e como uma parte vital 

de nossa humanidade coletiva. Como parte de 

nossa família, sabemos que o Dia Mundial do Amor 

é algo que você vivencia todos os dias em seu 

coração. Entendemos que através de nossos 

desejos coletivos, estamos construindo uma nova 

terra baseada no amor, colaboração e cooperação 

alegre. 

 Nosso desejo comum por um mundo harmonioso é 

o motor da paz e da prosperidade para todos. 

Existem inúmeras formas de comemorar o Dia 

Mundial do Amor e a melhor é aquela que mais 

combina com você; confira nosso site e plataformas 

sociais para ver como você pode participar. 

Certifique-se de ler o discurso do fundador de 

Harold (abaixo) para uma energia 

maravilhosamente edificante e sua comemoração 

anual deste dia especial. Continue compartilhando 

seu amor e lembre-se de que a coisa mais 

importante nesta vida é seu senso pessoal de 

felicidade e bem-estar (o que você tem dentro de 

você dá).  

Você é um ser de luz magnífico, vasto e 

multidimensional, com uma enorme quantidade de 

amor e potencial para oferecer a este mundo. Ser 

amor. Compartilhe o amor.  

           www.thelovefoundation.com 

 

 

 

http://www.peace-sport.org/
http://www.thelovefoundation.com/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Joseph Berolo Ramos Colômbia  

Presidente Fundador Unidas de las lettra 

 

 Acontece muitas vezes que se imagina que o 

motivo da poesia são os feitos heróicos da 

epopeia, a vida pastoral da eglga, os grandes 

amores românticos, as paixões profundas dos 

dramas e que a poesia não tem nada a ver com o 

cotidiano e o cotidiano. ordinário, com as coisas 

que vemos todos os dias, como o trivial e o trivial.  

Essa simplicidade e essa humildade de acariciar 

a todos igualmente, ao mesmo tempo, de semear 

e cultivar amor e ternura tem, transforma e 

multiplica o grande Mestre José Berolo Ramos, 

presidente e fundador da entidade cultural 

UNIDAS DE LAS LETRA, que eu tem a honra de 

integrar. Meu amigo, o extraordinário escritor e 

poeta colombiano que recebeu o "Prêmio 

Literário Naji Naaman 2020" por suas Obras 

Completas e Antologia em meritório 

reconhecimento de seu poema Plenitud, mostra 

ao mundo e ensina seus discípulos nesta difícil e 

emocionante tarefa de semear, pois mesmo o 

minúsculo, o insignificante, pode ser o foco da 

atenção do poeta e ganhar nova vida ao ser visto 

pelos olhos de alguém com engenhosidade 

criativa e senso de admiração.  

Ele nos ensina com maestria e enorme dedicação 

de um pai sábio, que tudo ao nosso redor é 

poesia quando ele olha e descreve um verdadeiro 

poeta como ele.  

Que um homem com problemas pode se erguer 

como um Quixote e cumprir suas promessas, 

apenas ouvindo suas palavras encorajadoras que 

elevam e ensinam. Que a amizade e a 

solidariedade não têm fronteiras. Que todos 

vivemos sob o mesmo teto e que é o céu que nos 

abriga como um todo. 

 

 

  

 
 
  

 

 
  

Que nestes tempos sombrios, a poesia do 
governante é o verdadeiro alimento do mundo e os 
livros por ela publicados são os verdadeiros 
tesouros e remédios da alma.  

Que mesmo as paixões loucas e malucas teriam 
remédios mergulhando-se em seu poema fonte de 
sabedoria serena... Vivo sob o brilho de uma estrela 
desprendida do curto caminho terreno ligado ao 
afeto da verdadeira vida no leito místico da 
eternidade.  

As horas eram de tempo consumido, de passagem 
solitária para mundos de vãs quimeras, caminho já 
traçado para um destino apresentado onde termina 
a rumba desta noite.  

De vãs amarras prosaicas, a alma empreende sua 
inescrupulosa jornada infinita - além de tanta dor e 
tanta morte, busca poder apenas na calma 
benevolente para ser da Paz sua pomba 
mensageira, que em algum lugar do mundo Deus 
espera! 

 

 

               

 


