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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° 70 - 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 1000 membros através do mundo. Nao sectaire  objectivo nao lucrativo. 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Ziad Medoukh Palestina 

               Professor escritor  

O diretor palestino Soud Mehna fez um 

documentário de 6 minutos durante a temporada 

de colheita da azeitona em Gaza durante o mês de 

novembro de 2021. Inspirado no poema, (As 

oliveiras ainda crescem em Gaza), composto pelo 

escritor e poeta francês Ziad Medoukh, e 

magistralmente formulado pela voz de Rwan 

Shawa, um graduado francófono da Universidade 

de Gaza, auxiliado pelo cenário da equipe 

francófona "Gaza la vie". (Azeitonas continuam a 

crescer em Gaza), é o primeiro filme em francês 

sobre a apanha da azeitona filmada na Palestina, 

apresenta a maior dimensão que nos foi trazida 

durante esta época dentro da sociedade 

palestiniana, que participa maciçamente neste 

evento. Nacional, de geração após geração, 

apesar do bloqueio israelense imposto há quase 

14 anos. Este filme é uma mensagem poderosa 

que manifesta um amor imutável pelos palestinos 

profundamente enraizado em suas terras 

ancestrais, assim como suas oliveiras na terra da 

Palestina. Este testemunho é a expressão de 

resistência pacífica, por uma vida futura cheia de 

esperança para eles, seus filhos e gerações 

futuras, enquanto a vida continua neste enclave 

palestino isolado. Os diretores e produtores, todos 

auxiliados pela equipe de (Gaza la vie) e todos os 

jovens francófonos da Faixa de Gaza, confirmam 

por meio do documentário que Gaza mantém a 

esperança de uma vida melhor e que a Palestina 

continua viva.  

Ziad Medoukh expressa calorosamente sua 

gratidão ao fotógrafo Mohamed Madhoun, à 

produtora IPM, à família Khozndar e aos jovens 

francófonos de Gaza por seus esforços e 

participação no lançamento deste filme notável. 

Ele espera que o documentário seja exibido em 

teatros em países de língua francesa. 

 Para assistir a este filme palestino em francês, 

clique neste link produzido pelo canal "Gaza la vie"  

https://www.youtube.com/watch?v=p4A

66WVvQxw 

 

  

    

     Edmario José Batista Brasil 

                   Artista  

                  Arte pela Paz 

: Desenhos para colorir de Edmario Jobat  

Apresento-lhe outras ferramentas criadas para se 

trabalhar a Cultura de Paz através da arte nesta 

obra: “Arte pela Paz: desenhos para colorir”. São 22 

desenhos criados quando trabalhava os 21 Faróis 

da Paz e batizados carinhosamente como: as 

tartarugas: Tuga e Tutu; os peixes: Eixe, Xaxá, 

Cora, Lili, Bolinha, Quequê, Ang e Raja; os 

crustáceos: Karan e Agostinho; o hipocampo: 

Hipólito; as arraias: Raia e Raiana; a baleia: Leia; o 

dirigível: Zep; o balão: Balo; o ONVI: Ov; o 

submarino: Marino; e os anjos: Anjinho e Pacífico. 

Todas essas criações serão utilizadas nas 

atividades do Mãos Promovendo a Paz. 

Nesse link você pode acessar e conhecer cada uma 

dessas criações do meu imaginário. São simples, 

pois não sei desenhar no papel, todavia, me valho 

de programas de computador e de um olhar, às 

vezes criativo para criar, recriar e dar novos 

significados e vida às coisas.  

Espero que curtam. Edmario Jobat, Embaixador da 

Paz: 

 

https://drive.google.com/file/d/1LWXJqRmVywK

DTUAZwD0QEudquRzlexus/view?usp=sharing 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1LWXJqRmVywKDTUAZwD0QEudquRzlexus/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LWXJqRmVywKDTUAZwD0QEudquRzlexus/view?usp=sharing


 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

   
Arnaldo Marques de Azevedo Junior Brasil 

                              Artista 

 honrado por receber esta importante homenagem do 

Círculo dos Embaixadores da Paz. Eu demorei para 

responder porque estive pensando estes dias em como 

agradecer e também me colocar a disposição na busca 

de melhores caminhos para a tão sonhada paz. Em 

Novembro de 2017, tive um filho de 32 anos 

assassinado na minha frente, aqui em São Paulo, e o 

motivo dessa morte brutal e injusta, foi porque 

havíamos denunciado um crime de abuso de incapaz. 

O suposto abusador prometeu que se vingaria e depois 

de um pouco mais de um ano, meu filho foi 

assassinado por pessoas que tinham ligações com o 

suposto mandante. Nossa vida já não era fácil mas 

após ess tragédia as lutas se intensificaram. Meu filho 

tinha 32 anos e deixou uma filhinha que hoje está com 

9 anos. Em 2018 eu tive uma ideia de montar um 

projeto social que olhasse para essa questão da 

violencia mas pelo Prisma da vítima, montei então o 

Projeto PROAMA - Projeto Adalton Marques de 

Azevedo ( nome do meu filho ), cujo objetivo é dar 

apoio a vitimas de violências e seus familiares. No ano 

de 2019 tivemos a oportunidade de atender crianças do 

ensino fundamental de uma escola municipal aqui de 

Osasco, prestando atendimentos psicológicos e 

tambem psicopedagogos. Isso foi possível porque 

consegui uma sala de uma associação para prestar 

esses atendimentos. Há dois meses atrás fui informado 

de que essa sala não estará mais disponível a partir de 

janeiro de 2022.  

É muito triste constatar que para fazer o bem existam 

tantos obstáculos. Vivemos uma crise mundial sem 

precendentes e entendemos que todos estão passando 

momentos difíceis de adequação e adaptação mas 

também sabemos que a demanda por ajuda  se 

multiplicou em algumas vezes e nos vemos em meio a 

tantas famílias e crianças necessitando de uma ajuda 

ou mesmo de uma orientação momentânea, porém nos 

sentimos de mãos atadas por falta de recursos e de 

apoiadores. Em meio a tudo isso recebemos esta 

homenagem de vocês. Muito obrigado, desejo 

realmente que vocês consigam levar a tão sonhada 

paz, que tanto almejamos. Que Deus ilumine vosso 

trabalho e atraia outras pessoas com a coragem e 

determinação de vocês para esta importante missão. 

   

           René Wadlow Suíça 

 Presidente da Associação de Cidadãos do 
Mundo.  

Organizações não governamentais (ONGs) como 
AWC, por meio de seu status consultivo com as 
Nações Unidas, estão ganhando influência e são 
vozes respeitadas dentro das Nações Unidas. Os 
cidadãos do mundo realizaram muito trabalhando 
por meio das Nações Unidas e de suas agências 
especializadas.  

Os cidadãos globais contribuem para o 
desenvolvimento de políticas globais e acordos 
internacionais por meio da interação com 
funcionários do governo, membros do Secretariado 
das Nações Unidas, representantes de outras 
ONGs e acadêmicos. Dessa forma, os cidadãos do 
mundo agem com firmeza para formular respostas 
eficazes aos desafios que a sociedade global 
enfrenta. 

 A cidadania global começa com a aceitação da 
unidade da família humana e uma afirmação dos 
valores de alegria e crescimento pessoal que 
promovem a vida. O AWC está estruturado em 
quatro cursos de ação:  

1) a resolução de conflitos armados;  

2) a promoção e proteção dos direitos humanos;  

3) Desenvolvimento ambientalmente saudável no 
âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável 2015-2030;  

4) a criação de uma sociedade mundial cosmopolita 
e humanística.  

A Associação de Cidadãos do Mundo (AWC) se 
esforça para responder às situações neste mundo 
turbulento e muitas vezes violento, fazendo 
propostas para a resolução de conflitos armados 
por meio de negociações de boa fé e fazendo 
propostas para desenvolver formas de governo 
apropriadas, muitas vezes baseadas no 
federalismo, descentralização e cooperação 

transfronteiriça. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ddd 

 

 Alexandra Magalhaes Zeiner Alemanha  

                Ativista pela paz  

 

https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2021/03/22/zu

mbiteca-e-reconhecido-internacionalmente-

pela-associacao-mulheres-pela-paz-e-

universal-circle-of-ambassador-of- Paz /  

 

O link abaixo e as imagens em anexo são sobre 

pessoas que trabalham pela paz em dois 

importantes projetos no Brasil: 

 1. O ZumbiTECA foi criado com o objetivo de 

capacitar os afrodescendentes de Jundiaí - São 

Paulo, por meio da promoção da leitura e da 

literatura. Além disso, a biblioteca pública Prof. O 

Nelson Foot tornou-se um espaço de interação 

social e cultural, proporcionando oportunidades 

de educação continuada e de convivência 

pacífica.  

2. O projeto de poesia em tecido começou 

durante a pandemia para ajudar um grupo de 

mulheres a produzir seus artesanatos em casa. 

Tenho muito orgulho de conhecer pessoalmente 

todas essas mulheres pela paz!  

Espero que você possa compartilhar exemplos 

positivos de paz e apoio no boletim informativo 

com todos os Embaixadores da Paz. Juntos 

podemos alcançar muito!    

 

 

 

  

              Uri Europe  

 

Em 2021, a Semana Global # Act4SDGs foi 

realizada de 17 a 28 de setembro para inspirar uma 

ação coletiva sobre os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, mobilizando as 

principais partes interessadas de todos os setores 

para impulsionar a mudança e, ao mesmo tempo, 

lembrar aos líderes mundiais que as pessoas em 

todo o mundo estão fazendo sua parte. 

 Realizada durante a semana de alto nível da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, a 

mobilização deste ano também destacou a Cúpula 

de Sistemas Alimentares, a pré-COP em Milão e a 

COP 26 em Glasgow.  

Em todo o mundo, as pessoas se uniram em 

solidariedade para mostrar que há esperança além 

da pandemia e que podemos virar a maré para uma 

recuperação saudável, justa e verde, mantendo a 

linha. Promessa dos ODS nesta década decisiva 

que conta até 2030. 

 Este ano, a semana apresentou uma campanha de 

ação individual criativa e de código aberto, com 

fortes mídias sociais e eventos ao ar livre 

capturando a imaginação de um público novo e 

mais jovem, muitos dos quais estão crescendo, 

conscientes de como vivem, trabalham, viajam e 

consomem.  

A campanha criativa deste ano focou em retratar o 

indivíduo e enviou a mensagem de que há 

esperança além da pandemia e que todos nós 

podemos fazer parte da solução, convidando a 

todos a fazerem sua parte para reverter a 

tendência.  

 

              www.urieurope.org - www.uri.org 

 

https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2021/03/22/zumbiteca-e-reconhecido-internacionalmente-pela-associacao-mulheres-pela-paz-e-universal-circle-of-ambassador-of-%20Paz%20/
https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2021/03/22/zumbiteca-e-reconhecido-internacionalmente-pela-associacao-mulheres-pela-paz-e-universal-circle-of-ambassador-of-%20Paz%20/
https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2021/03/22/zumbiteca-e-reconhecido-internacionalmente-pela-associacao-mulheres-pela-paz-e-universal-circle-of-ambassador-of-%20Paz%20/
https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2021/03/22/zumbiteca-e-reconhecido-internacionalmente-pela-associacao-mulheres-pela-paz-e-universal-circle-of-ambassador-of-%20Paz%20/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Germain Dufour Canada 

 

serviços essenciais da Agência de Proteção 

Global (GPA)  

 

Global Peace Village, um projeto de longa data 

da Comunidade Mundial, sempre foi sobre o 

ensino da paz mundial. Essa meta pode mudar 

com o tempo, mas, por enquanto, estamos. 

Global Peace Village é um pouco diferente de 

nosso projeto Global Peace Earth em seu 

método de ensino e público.  

Global Peace Earth atinge toda a humanidade, 

coleta dados sobre todos os aspectos da vida, 

faz uma avaliação de qual é o melhor caminho a 

seguir para toda a vida no planeta e de fato 

mostra o melhor caminho a seguir globalmente. 

Por outro lado, a Global Peace Village tem um 

histórico de lidar com comunidades individuais, 

conhecendo seus problemas e preocupações e 

fazendo a diferença para melhor.  

É claro que os dois projetos trabalham lado a 

lado pela paz mundial. Nas últimas décadas, 

mostramos que a paz mundial e a sobrevivência 

e proteção de toda a vida em nosso planeta vão 

de par.  

Pedir paz mundial é fazer tudo o que for 

necessário para proteger a vida em nosso 

planeta. Proteger a vida envolve fazer a paz no 

mundo.  

Que nosso tempo seja um momento para ser 

lembrado por um novo respeito pela vida, nossa 

determinação em alcançar a sustentabilidade e 

nossa necessidade de justiça e paz globais.  

Agora, construir comunidades globais para a paz 

requer a compreensão dos problemas globais 

que esta geração enfrenta. 

 

 

 Existem vários problemas importantes: conflitos e 

guerras, falta de tolerância e compaixão uns pelos 

outros, superpopulação global, desemprego, 

proteção e prevenção insuficientes para a saúde 

global, escassez de recursos e água potável, 

pobreza, o rápido desaparecimento de espécies da 

flora e da fauna , o aquecimento global e as 

mudanças climáticas globais, a poluição global, a 

perda permanente do patrimônio genético da Terra 

e a destruição da sobrevivência dos sistemas 

globais e dos ecossistemas do planeta.  

Devemos construir comunidades globais que se 

defenderão por si mesmas, entendendo essas 

questões. 

 Todos os aspectos estão inter-relacionados: paz 

mundial, sustentabilidade global, direitos globais e 

meio ambiente.  

Os desempregados estão mais preocupados em 

acabar com a fome, encontrar abrigo e emprego 

adequados e ajudar os filhos a sobreviver.  

As questões ambientais não significam mais nada 

para os desempregados.  

Na verdade, todas as preocupações estão 

interligadas porque a ecologia do planeta não tem 

fronteiras. 

 Obviamente, assim que nosso meio ambiente for 

destruído ou irreparavelmente poluído, o sofrimento 

humano será o próximo. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                        IPS Suíça  

               Rudolf e Alice Schneider  

 

DECLARAÇÃO DO OBJETO 

 1. Desperte a consciência dos valores espirituais 
na vida cotidiana. 

 2. Promover a consciência planetária, que leva à 
cidadania planetária. Isso inclui uma consciência 
da estrutura energética subjacente de nossa 
sociedade, os reinos da natureza, o planeta e o 
sistema solar. 

 3. Analisar e ajudar a resolver os problemas do 
mundo com base nos valores espirituais e na 
consciência planetária, respondendo assim às 
reais necessidades de hoje.  

ÁREAS DE SERVIÇO 

 1. Cooperação com outras instituições de ensino 
para criar uma universidade de síntese planetária. 
As principais áreas de trabalho da University of 
Planetary Synthesis são:  

a) A aplicação de valores espirituais como amor à 
verdade, responsabilidade pessoal, senso de 
justiça (que leva ao amor verdadeiro), 
cooperação construtiva, serviço abnegado ao 
grande todo; 

 b) Os sete departamentos das ciências 
humanas: política, religião, educação, ciências, 
filosofia, psicologia, cultura e artes;  

c) Treinamento prático dos servidores do mundo 
em dez áreas de serviço: educação, política, 
religião, ciência, psicologia, economia (incluindo 
finanças), comunicação telepática, observação 
treinada, cura magnética e criatividade. Esses 
são os chamados dez grupos de sementes.  

2. Rede transnacional com pessoas ativas nas 
áreas de serviço mencionadas acima e formando 
triângulos de indivíduos e grupos com objetivos 
semelhantes. O IPS é, portanto, um organismo 
global do grupo vivo. O IPS é listado pelo 
Conselho Econômico e Social das Nações 
Unidas. 

 

  

 

 
 
 
 
                     ATIVIDADES 

 
 1. Organização de reuniões, seminários, 
conferências, workshops, meditações em 
grupo.  
 
2. Aconselhamento para pessoas em 
posições-chave em grupos e organizações 
em áreas como política internacional, saúde, 
educação, religião mundial, economia, artes.  
 
3. Compilação e distribuição de estudos dos 
livros do Mestre Djwhal Khul, Alice A. Bailey, 
HP Blavatsky, Agni Yoga Society, Dr. E. 
Krishnamacharya e outros sobre tópicos 
relacionados aos campos mencionados 
acima e sobre os dez grupos de sementes. 
Esses estudos estão disponíveis em inglês, 
francês, alemão, português, russo e 
espanhol. 
 
 4. Publicação de um site em inglês, francês, 
alemão, português, russo e espanhol com 
relatórios sobre as atividades de IPS em 
cooperação com outros grupos ao redor do 
mundo. 
 
 5. Criação de um centro de documentação 
em Genebra, com informações sobre as 
atividades do grupo nas dez áreas de 
serviço mencionadas acima. O centro está 
aberto a todos.  
 
 
              www.ipsgeneva.com 
  
 

 

                 


