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Educação para Paz 
Um Caminho de 



Um pouco de história 
O Projeto de Educação para Paz, LIVING PEACE teve origem no Egito, em 2011, a partir 

da atuação do professor Carlos Palma, uruguaio, vivendo, porém, no Meio Oriente há mais 

de 25 anos o drama das contínuas guerras e conflitos. Diante dessa situação, se perguntou 

como poderia dar uma contribuição concreta para uma Cultura de Paz. 

 

Assim, cinco anos atrás, propôs aos quinze alunos de uma de suas classes, no Cairo, de 

iniciar o dia jogando o “Dado da Paz”. Nas faces desse dado, em vez dos números temos 

seis frases que incentivam a construção de relacionamentos de paz entre todos. O mesmo 

inspira-se nos pontos da “Arte de Amar” propostos por Chiara Lubich às crianças do 

Movimento dos Focolares, também através de um dado. 

 

Ao mesmo tempo, sugere também a prática do «Time out», uma proposta de Chiara Lubich, 

durante a guerra do Golfo, em 1991: diariamente, às 12:00h, todos param em um momento 

de silêncio, de reflexão ou de oração pela paz, formando assim uma «corrente humana» que 

liga e abraça o mundo inteiro. 

 

Em pouco tempo, o clima daquela classe se transformou: as crianças se ajudam 

reciprocamente, com uma atenção aos mais frágeis. Os professores não fazem mais 

distinção entre os alunos e pedem desculpas quando cometem algum deslize durante a aula. 

O clima favorável provoca, inclusive, uma melhora na aprendizagem de todos. 

 

A mudança significativa chama a atenção dos outros professores e da direção e logo a 

escola toda adota a prática do “Dado da Paz” e do “Time-out”. Sessenta grandes dados e um 

forte desejo de mudar o jeito de educar e de dialogar haviam literalmente transformado a 

escola. 

 

Nasceu assim a base do Projeto, que passou a se chamar “Living Peace” e que em pouco 

tempo difundiu-se em várias partes do mundo e continua expandindo-se cada vez mais, 

graças à criatividade de todos aqueles que, aderindo, tornam-se seus protagonistas. 

 

Em reconhecimento à sua ampla difusão e impactos positivos, o Projeto já recebeu algumas 

premiações internacionais:  

 2014 -  Luxembourg Peace Prize, do Forum Mundial da Paz -  LUXEMBURGO 

 2015 - Angels of the Culture, do Departamento de Paz e Intercultura da cidade de 

Ausburgo - ALEMANHA 

 2016 - Armonia tra i Popoli, do município de Montecatini, (FIorença) - ITÁLIA 

Promotores: 

http://www.amu-it.eu/?lang=en


Um caminho para a Paz 

Ano 2016-2017 
Importância 
Frente a um contexto marcado por grandes desafios 

como a crescente pobreza, aparente perda dos ideais, 

aumento do individualismo, a globalização com as suas 

múltiplas consequências econômicas e sociais, 

especialmente nos relacionamentos interpessoais, 

interculturais, inter-religiosos e nas relações 

internacionais, acreditamos firmemente na necessidade 

de uma pedagogia da paz, baseada  na coerência 

entre teoria e prática, princípios e ações, valores e 

experiências. 

A CONSOLIDAÇÃO DA CULTURA 
DE PAZ NOS PARECE MAIS DO 
QUE NECESSÁRIA,  ÚNICA CAPAZ 
DE DAR UMA RESPOSTA VÁLIDA 
AOS ANSEIOS PROFUNDOS DE 
TODOS E DE CADA UM NO DIFÍCIL 
CAMINHO EM DIREÇÃO À 
FRATERNIDADE UNIVERSAL. 

Objetivos gerais 
fazer crescer, o máximo possível, 

o empenho a viver a paz nos 

diversos ambientes de 

aprendizagem e de vida, 

renovando relacionamentos, 

reforçando colaborações, 

cooperando  juntos para o 

desenvolvimento de uma “rede” 

de paz  no mundo.  

Desenvolver boas práticas 

pedagógicas, que possam ser 

vivenciadas em diferentes 

lugares e contextos culturais 

Objetivos específicos 
Desenvolver as competências de cidadania 

ativa e democrática, através da valorização da 

educação à paz. 

Desenvolver o 

respeito às 

diferenças e o 

diálogo entre 

as culturas 

Ampliar a 

consciência dos 

direitos e 

deveres. 

Ampliar a capacidade de 

trabalhar em grupo, planejar e 

agir juntos. 

 A criança deve ser protegida contra as práticas que possam fomentar a 

discriminação racial, religiosa, ou de qualquer outra índole. Deve ser educada 

dentro de um espírito de compreensão, tolerância, amizade entre os povos, paz e 

fraternidade universais e com plena consciência de que deve consagrar suas 

energias e aptidões ao serviço de seus semelhantes. 
 

Principio X 

Declaração Universal dos Direitos da Criança – UNICEF 1959 



 destinatários 

INSCRIÇÕES: siga o link 

INFORMAÇÕES :  livingpeaceinternational@gmail.com 

Pilares do Living Peace 

O Dado da Paz è um recurso didático simples, lúdico e 

eficaz. È um percurso educativo que estimula mudanças 

pessoais e comunitárias, despertando em cada um o que 

tem de melhor.  

Geralmente o dado é lançado a cada manhã, ou com outra 

frequência, a critério dos participantes: cada um, criança ou 

adulto, se empenha em colocar em prática a frase daquele 

dia. Uma vez por semana, os estudantes e os educadores 

são convidados a partilhar com os outros as próprias 

experiências de construção de paz. Isto pode ser feito de 

diversas maneiras: escritos em um “diário de paz”, colados 

num mural no corredor da escola/organização... Também é 

possível estabelecer trocas de mensagens ou vídeos com 

estudantes de outras cidades ou países, que participam do 

projeto ou de tantas outras formas criativas. 

A prática do “Dado da Paz” 

1. Ser o primeiro a amar 

2. Amar a todos 

3. Amar o outro 

4. Escutar o outro 

5. Perdoar uns aos 

outros 

6. Amar uns aos outros 

Em cada face do dado há 

uma frase 

correspondente a um 

valor de paz, 

acompanhada de um 

desenho que ajuda a 

compreender melhor o 

seu significado. 

Diante dos inúmeros conflitos armados, guerras, injustiças e violações dos 

direitos humanos, o “Time-out” que tecer ao redor do mundo uma densa 

rede de paz, com milhares de “pessoas-nós” que todos os dias, às 12:00h 

de cada fuso horário, param para um minuto de silêncio, oração ou reflexão 

pela paz. 

Integrantes do mundo da escola em 

geral e de todas as expressões 

comunitárias, das famílias às 

organizações não governamentais, 

da catequese às várias associações. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2YPaW9L46BcHYYn1e2jB4NejzSOj20r5xib-J1NPUNGh5lQ/viewform?usp=send_form
mailto:livingpeaceinternational@gmail.com


e confeccione o seu “Dado da Paz” 



Ontem fui para o parque. Viola não sabia andar de bicicleta sem as rodinha; então, lhe 

emprestei a minha bicicleta. Assim, ela conseguiu andar e eu fiquei feliz. 

                                                                                                              Sara, 4 - ITÁLIA 

Testemunhos ao redor do Planeta                                     
a partir da vivência das frases do Dado 

Amar por primeiro 

Um dia, na classe, o professor havia saído e Claudine 

não tinha ninguém para ajudá-la. 

Naquele dia, a frase a ser vivida era “amar por 

primeiro”; assim me ofereci para sentar do seu lado e 

explicar-lhe as tarefas quando precisasse. Durante 

toda a manhã procurei fazer isso com alegria e amor. 

No final do dia, ant es de pegar o ônibus, ela me deu 

um abraço. Agora, decidi ajudá-la todos os dias e 

descobri o quanto é legal poder ajudar a todos! 

                            Marie Jeanne, 13 –                    

República Democrática do CONGO 

Amar  

a todos 

Na nossa classe, havia duas crianças que não queriam escutar  os                          

professores e, em vez de se concentrarem para fazer as tarefas, ficavam                     

correndo na sala sem querer participar das várias atividades. 

Muitas vezes procuramos falar com eles, apresentamos o Dado da Paz e                           

propomos a vivência das suas frases. Sempre demos a eles a                                

oportunidade de recomeçar, confiantes que haviam entendido.  

Mas, um dia, acabaram até por quebrar o relógio pendurado na parede da sala. Estávamos 

desiludidas e desanimadas.  

No entanto, o Dado da Paz nos ensinava a continuar amando a todos, mesmo se às vezes se 

trata de uma difícil tarefa. Para que as crianças entendessem a gravidade deste incidente, 

chamamos os pais para conversar, sublinhando que não queríamos que batessem neles, mas 

que lhes dessem outro tipo de punição, isto é, que pedissem às crianças para fazer coisas 

simples em casa a fim de “pagar” um novo relógio. Estas conversas com os pais e as crianças 

tomaram muito do nosso tempo, porém percebemos que foi importante, pois eles mudaram. 

Agora estão mais calmos, escutam os professores e conseguem partilhar os brinquedos. 

Recentemente recebemos um aluno novato na classe e foram essas duas crianças que se 

ofereceram para acolhê-lo e ajuda-lo. 

                                                                               Cathy e Helen (professoras), AUSTRÁLIA 

 Amar cada próximo, aquele que se encontra ao seu lado no 

momento presente da vida. 

 É um amor que está acima de qualquer diferença seja ela 

racial, social, econômica, de cultura, de faixa etária, de 

ideias... 

 Amar todas as pessoas, sem excluir ninguém e cuidar do 

meio ambiente.  

Ser sempre protagonista do amor e amar sem 

esperar ser amado, sem pretender nada do outro. 



Um dos meus alunos, adulto, me questionou sobre a correção de uma prova. Nós 

discutimos, ele não me deixou explicar e a partir de então, ele parou de comparecer as 

minhas aulas. Chegando perto do final do ano, ele reapareceu e obteve um excelente 

desempenho na matéria e por isso dei-lhe a oportunidade de recuperar o que ele havia 

perdido. Ele se saiu muito bem e eu o parabenizei e lhe disse que estava muito feliz por ele 

ter voltado e ter explanado tão bem os seus conhecimentos. Ele me pediu desculpas e disse 

que não tinha mais vindo as minhas aulas, pois estava com muita vergonha de como tinha 

me tratado. Mas, depois, ele se deu conta que eu não o julguei que havia deixado a porta 

aberta para ele, que o tinha recebido bem e por causa disso ficou animado e conseguiu 

concluir aquele ano. 

                                                                                         Georgina (professora) - ARGENTINA 

Amar o 

outro 

O professor nos deu os resultados das provas, 

anunciando de quem tinham sido as três maiores notas. 

Infelizmente, a minha não estava entre essas, porém 

eram as notas dos meus melhores amigos. Dentro de 

mim, minha vontade era chorar, mas me lembrei do Dado 

da Paz que naquele dia nos pedia para “amar o outro” e, 

mesmo se por dentro eu estava sofrendo, fui parabenizá-

los com alegria. 

                                                           Mario, 14 -  MÉXICO 

O Dado da Paz me ajuda a ser mais gentil e amar os 

outros em classe. Ontem, Zé estava com uma bala na 

boca, mas a mesma acabou caindo no chão e ele 

começou a chorar. Lembrei-me da frase do dia e 

porque eu tinha uma bala no bolso, decidi lhe dar para 

fazê-lo feliz. É legal saber que todos os dias temos uma 

nova frase para ser vivida! 

                                                Carlos, 7 - PORTUGAL 

 

 … Outro efeito que percebemos, foi de como as crianças 

começam a cuidar do seu ambiente. Durante o intervalo para 

comer a fruta, no fim da tarde, as crianças facilmente jogavam 

as sementes e as cascas das frutas no chão da sala. Quando 

explicamos a eles que a frase do dia “amar o outro” também se 

estendia ao professor e à questão da harmonia do ambiente, 

eles mudaram. Hoje, em vez de jogar os restos no chão, as 

crianças pegam um balde e recolhem todo o lixo ali. 

                                                          Selma (professora), KENYA 

 

 Fazer aos outros o que eu gostaria que fosse feito a mim. 

 Viver a Regra de Ouro: “Faça aos outros aquilo que gostaria 

que fizessem a você”; “Não faça aos outros aquilo que não 

gostaria que fizessem a você”. 



Escutar 

o outro 

Gosto muito deste Dado. È muito legal e me ajuda a escutar os meus professores e a minha 

mãe. 

Desde que comecei a viver as frases do Dado da Paz na escola e em casa, minha mãe está 

muito feliz. Dias atrás me deu alguns doces de presente e me disse que era pelo fato de que 

agora eu a escuto com muito mais atenção.  

                                                                                                                  Faiza, 10 – NEPAL 

                                                                                                                                                          

   
A frase “escutar o outro” me fez escutar mais os 

meus amigos quando não estão bem. 

Um dia, tive uma discussão com um amigo e esta 

frase me fez escutar com atenção e até o fim a sua 

versão do fato. 

Outro dia, durante o intervalo, vi um amigo que 

estava triste, fui até ele e conversamos sobre as 

razões que o deixavam assim tão mal. Procurei 

escutá-lo e ajudá-lo. Assim, pude aliviar os seus 

problemas. 

                               Mattew, 15 – ESTADOS UNIDOS 

 

Naquele período tínhamos nos comprometido a viver a frase “escutar o outro”, sobretudo 

aquele que fosse um pouco mais difícil. Tive a ocasião de fazer um passeio didático-

pedagógico com uma classe, nas montanhas e a proposta incluía uma caminhada.  

Desde a saída, havia um dos alunos que ficou o tempo todo 

reclamando porque deveria levar a sua mochila pesada e um casaco 

que o incomodava. A minha primeira reação foi de correr para longe 

dele e deixá-lo sozinho com suas reclamações. Porém, logo me 

lembrei do nosso propósito de amar o outro, aquele que era mais 

difícil, e passei a caminhar do seu lado, disposto a escutar suas 

queixas, mas também a fazê-lo ver esse momento com olhar 

positivo. 

                                                      Claudio (Professor) – ARGENTINA 

 

 Colocar-se no lugar do outro. 

 Compartilhar com ele alegrias e dores 



Perdoar um 

ao outro 

Há vários anos, que cada vez que encontrava Jack na 

escola, começávamos a brigar. Tudo começou há três 

anos, quando ele passou a colocar apelidos maldosos em 

mim. 

Passamos tanto tempo brigando, que quase não me 

lembrava mais de que antigamente éramos amigos. 

Um dia, na classe, a frase a ser vivida era “saber perdoar” 

e senti que talvez fosse uma boa oportunidade para 

mudar de atitude em relação a ele. 

A partir de então, cada vez que o encontrava, tentava me 

desculpar, mas ele não me dava possibilidade de 

explicar-lhe o meu desejo de reconciliação.  

 
Um dia, na hora do intervalo fui procurar o orientador educacional e contei a ele toda a história. 

No dia seguinte, combinei com alguns professores para encontrar-me com Jack junto com 

eles, pois seria a única maneira dele não me combater. Assim, ele parou para me escutar e 

pude dizer-lhe tudo. Também ele pôde expor a sua versão e entendemos que ambos tínhamos 

razão. 

Agora Jack e eu nos tornamos grandes amigos e nunca mais brigamos. Se não fosse pelo 

Dado da Paz, nunca teríamos conseguido voltar à amizade e teríamos continuado a lutar. 

Estou tão feliz por ter recuperado uma velha amizade de anos atrás! 

                                                                                                           Nathan, 11 – REINO UNIDO 

 

A semana passada, quando fui para a aula de balé, dancei junto com minha amiga D*. Mas, 

enquanto dançava, ela colocou o pé e eu caí. Quando me levantei, todos estavam rindo, 

inclusive ela, e eu fiquei mesmo com muita raiva dela. 

Assim, acabei brigando com ela e ficamos sem nos falar durante o resto da aula. Dois dias 

depois, o nosso professor de inglês nos falou do Dado da Paz, que naquele dia nos pedia para 

“perdoar-nos reciprocamente”. Quando voltei para casa, depois de terminar as tarefas, minha 

mãe me levou para o parque. Enquanto estava ali, vi de longe que D* tinha caído da bicicleta e 

ainda estava no chão. 

Mesmo se eu ainda estava com raiva dela, me lembrei do Dado da Paz e fui ajudá-la. Ela ficou 

muito surpresa em me ver. Depois que a ajudei a levantar-se, disse-lhe que a havia perdoado 

e voltamos a ser amigas. 

                                                                                                          Elenia, 12 - MALTA 

 

 Comprometer-se a construir e manter a paz, perdoando as 

ofensas que recebo, sem esperar nada em troca. 

 Saber perdoar e viver pela construção da paz no mundo. 



Amar um 

ao outro 

Eu estava andando na rua e cruzei  com uma senhora que estava carregando muitas bolsas. 

Certo momento vi que uma delas havia caído de suas mãos e fui ajudá-la. Acabei indo com 

ela até sua casa, ajudando-a a carregar as bolsas. Chegando na casa entrei com ela e 

juntamos colocamos as compras dela no lugar. No outro dia, quando cruzei com ela 

novamente, ela me presenteou com um doce. 

                                                                                                              Erica, 14 - ARGENTINA 

 

O dado da Paz nos ajuda muito a nos amarmos uns aos outros. Depois de 

mais de um mês procurando viver as suas frases, aprendi a amar mais os 

meus colegas de classe, a perdoá-los se fizeram algo de mal, a amar por 

primeiro sem esperar que me amem. O Dado me faz sentir feliz de partilhar o 

que tenho. Hoje, na hora do lanche dividi um pedaço de pizza com um dos 

meus amigos, mas também a água. Depois, tive um probleminha com um 

colega na classe; mas quando nos lembramos da frase do dia, pedimos ao 

professor para sair da sala para resolver o problema entre nós; depois, 

voltamos para a classe, muito felizes por continuarmos amigos. 

                                                                                           Youssef, 11- EGITO 

 

 Ser amigos e acolher uns aos outros como somos; estar 

prontos a recomeçar cada vez que rompemos uma amizade. 

 “Quem me está próximo foi criado como um dom para mim e 

eu fui criada como um dom para quem me está próximo.” 

 “Na terra tudo está em relação de amor com tudo: cada coisa 

com cada coisa. Mas é preciso viver o amor para encontrar o 

fio de ouro entre os seres.” 



Uma Metodologia 

6x1 é uma metodologia adaptada para o público juvenil; ferramenta que poderá auxiliar a planejar as 

atividades e ações pela Paz. Seguindo os seus passos, o grupo desenvolverá gradualmente uma "visão 

sistêmica” da realidade na qual deseja intervir, permitindo individuar qual a sua contribuição específica 

para uma mudança da realidade..  

Seis etapas por um objetivo 
OBSERVAR .  PENSAR  .  ENVOLVER  
AGIR  .  AVALIAR .  CELEBRAR  

A paz pode parecer um ideal distante e inatingível. Podemos até nos desencorajar pois não vemos os 

resultados de nossas ações... A experiência nos mostra que, transformando as atividades de paz que 

queremos desenvolver, por menores que sejam, em projetos elaborados pelos próprios participantes, é 

possível verificar o seu impacto e permite avaliar se os objetivos propostos foram alcançados. 

Reforçar a capacidade de 

«observação» da realidade;  

descobrir e tornar-se consciente dos 

problemas existentes na própria 

comunidade, cidade, país, que são 

obstáculos para a Paz. 

Caminhar, perguntar, 
escutar, ler, pesquisar, 
relatar. 

Identificar o problema 
central – as causas e as 
consequências. 

Para analisar o problema ou a necessidade, 

podemos considerar aspectos como: 

 A sua gravidade; 

 A urgência necessária para ser resolvido 

 A evolução que ele poderá ter com o tempo. 

Suscitar a participação;  

trabalhar juntos com outras classes, grupos, 

escolas, em um projeto comum, contribuindo 

para resolver a necessidade ou problema 

identificado. 

Sensibilizar outros atores 
sociais para nossa causa 

Registrar as várias etapas; 
sistematizar para comunicar 

Elaborar um plano de ação, com 

objetivos, atividades, responsáveis, 

cronograma e resultados esperados.                               

E….ao trabalho!!!!! 

 habilidades e conhecimentos adquiridos; 

 Reconhecer e agradecer a contribuição de 

cada um; 

 compartilhar os resultados com todos os 

participantes e a comunidade em geral. 

Murais com fotos e/ou 
impressões, videoclips, 
notícias em jornais, rádio... celebrar  

 Se alcançamos os objetivos propostos; 
 O impacto do projeto; 
 Como atuamos enquanto grupo; 
 Aspectos a melhorar; como? 

Dificuldades? 
O Dado da Paz 
nos ajudou? 



Evento final 

Nos primeiros anos, foi realizado um único evento final do Projeto, sempre no Egito, na cidade do Cairo. 

As escolas, grupos organizações que haviam aderido ao LP enviavam suas contribuições através de 

vídeos, desenhos, relatos, que testemunhavam o empenho anual na vivência e difusão da cultura de paz. 

Esse material era compartilhado durante o evento, no qual participavam sobretudo as escolas do Cairo.  

 

Com o desenvolvimento do Projeto em várias partes do mundo, a partir do ano 2015/2016, foi 

sugerido que cada comunidade/cidade/região/país organizasse seu próprio evento conclusivo. Assim, é 

possível um maior  protagonismo dos envolvidos; aumenta a sinergia e o conhecimento recíproco entre os 

vários grupos locais e nacionais que vivem por uma Cultura de Paz; permite escolher a melhor ocasião, 

de acordo com as várias realidades locais (datas comemorativas já existentes, por exemplo);   é possível 

dar maior visibilidade ao evento, envolvendo as instituições e meios de comunicação locais. 

Do local 

Run4Unity (Corrida pela Unidade): uma atividade anual que se realiza em centenas de cidades dos 5 

continentes, uma iniciativa do Movimento Juvenil pela Unidade, um dos promotores do Living Peace: 

Milhares de adolescentes de diferentes etnias, culturas e religiões querem 

testemunhar o seu empenho pela paz. Das 11:00h às 12:00h, nos vários fusos 

horários, organizam atividades esportivas, sociais, culturais, envolvendo também 

crianças, jovens e adultos, para estender simbolicamente, sobre o mundo, um arco-

íris de paz. 

O Run4Unity 2017 está marcado para o dia 7 de maio, quando os participantes do 

Living Peace poderão juntar-se a esta corrida mundial pela paz, que une os pontos 

mais distantes do planeta.  

Para maiores informações e inscrições: www.run4unity.net 

CONTATO:  livingpeaceinternational@gmail.com 

Ao global 
No entanto, o projeto LP quer conservar e incentivar o respiro universal e aglutinador, portanto, 

convida as escolas/grupos/organizações a participarem, quando possível ao: 

Os jovens integrantes do Living Peace, entre 16 e 28 anos, estão convidados a 

participarem do III Fórum Mundial da Paz dos Jovens. Este evento 

internacional acontece anualmente em um continente diferente; o próximo será 

na cidade de Amã, na Jordânia, de 20 a 25 de setembro 2017. 

No Fórum, os jovens do Living Peace, junto com coetâneos atuantes em várias 

organizações globais de Cultura de Paz- representando culturas, religiões e 

tradições diversas, são chamados a partilhar, através de seus projetos, 

testemunhos e contribuições artísticas, o empenho comum na construção de 

uma cultura de paz. Além disso poderão trabalhar nos campos de refugiados, 

criando projetos de paz que possam dar respostas concretas e imediatas às 

necessidades dos inúmeros refugiados da Síria e do Iraque que ali vivem. 

Para maiores informações: www.worldpeaceforum.org 

Youth World Peace Forum: Iniciativa da Schengen Peace Foundation, originada a partir da adesão  

de inúmeros jovens ao Projeto Living Peace.  

http://www.run4unity.net/
mailto:livingpeaceinternational@gmail.com


Organizações Internacionais 
Parceiras do Living Peace 

 
1. Cairo Early Intervention Establishment 

2. Caritas Jordan 

3. Cercle Universel des Ambassadeurs de la Paix 

4. Children of the Earth 

5. Council For a Parliament of the World’s 

Religions 

6. Sunrise Organization Nepal 

7. Elembo+ 

8. Festival International Live Peace  

9. Fundación Igino Giordani 

10. Giovani Musulmani di Italia 

11. Global Campaign for Peace Education 

12. Goi Peace Foundation 

13. Journalists and Writers Foundation 

14. Live Peace International 

15. Peace Service USA 

16. Youth Society for Peace 

17. Partnerships for Peace - Dignity For All 

18. Peace Crane Project 

19. Peace Pals International 

20. PeaceNow.com 

21. Rete Progetto Pace 

22. Schengen Peace Foundation 

23. Scholas Occurrentes 

24. Sportmeet 

25. The World Peace Prayer Society 

26. Umanità Nuova 

27. Vision Association For Culture and Arts 

28. World Peace Forum 

29. World Peace Foundation Africa 

30. World Peace Youth 

31. Youth Association For Development 

32. Youth for a United World 

 

Do micro 
Uma proposta aberta a todos, universal, para grandes e pequenos, de diferentes culturas e 

condições sociais. Uma proposta que pede, antes de tudo, uma resposta pessoal, aquela de     

“sair de si” para ir ao encontro do outro. 

Esta atitude faz cair as barreiras, sejam de idade, funções, estruturas ou formalismos, pois o 

clima de abertura, de altruísmo, de respeito recíproco e de solidariedade é por si só gerador de 

novos relacionamentos nos quais cada um se sente livre para expressar-se e oferecer a 

própria contribuição, dando o melhor de si. 

Demonstram isso, as centenas de vídeos, desenhos, poesias, projetos teatrais e musicais, 

ações concretas, jogos, reflexões, testemunhos, estudos compartilhados pelos 

protagonistas do LP ao redor do mundo. 

Ao macro 
A partir de sua atuação, porém, Living 

Peace abre-se ao mundo, todos 

juntos formando uma rede de paz, 

feita de tantos pequenos e grandes 

“nós”. O Projeto difundiu-se em 113 

países dos 5 continentes, com mais 

de 127 mil pessoas envolvidas, 

entre crianças, jovens e adultos, 

além de 31 organizações internacionais que também aderiram ao projeto. 

Assim, aprendemos a valorizar as mais variadas propostas, iniciativas, ideias de muitas 

organizações no mundo que contribuem para uma cultura de paz através da sua característica 

específica, a qual “contaminando-se” com as demais, amplifica-se, ganhando forças e 

energias novas... criativas.  
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Calendário de Paz 

 21 – Lançamento do Projeto Living Peace 

 21 – Celebração do Dia Mundial da Paz 

 22 al 25 – Fórum Mundial da Paz - Florianópolis (Brasil) 

                     Terceira Conferência Mundial “on line” dos Jovens pela Paz 

Setembro 

 20 – Dia Internacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes 

 Intercambio de Gruas pela Paz - Peace Crane Project 

Novembro 

 Quarta Conferência Mundial “on line” dos Jovens pela Paz 

Dezembro 

 01 – Dia Internacional da Paz 

 30 – Dia Escolar da não violência e Paz (morte de Gandhi) 

 Concurso Internacional de Redação – Unesco & Goi Peace Foundation 

Janeiro 

 Projeto Peace Pal – concurso e exposição de desenhos 

Março 

 1 al 7 – Semana Mundo Unido 

 7 – Run4Unity – Corrida pela Unidade 

 21 – Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento 

Maio 

 Apresentação dos candidatos a “Jovens Embaixadores da Paz” – 

participantes do Living Peace reconhecidos pelo seu empenho concreto 

pela paz, nomeados pelo Círculo Mundial dos Embaixadores da Paz. 

Junho 

Proposta que poderá ser enriquecida com outras datas, de acordo com cada realidade local. 

Através do mesmo, apresentamos atividades/projetos de paz de organizações parceiras do 

LP. Durante o ano, vocês receberão correspondências apresentando-lhes essas iniciativas, 

com lembretes em relação aos prazos. No entanto, cada escola/grupo/organização 

decide se e em qual projeto deseja participar: lembramos que a base comum do Living 

Peace será sempre a prática do Dado da Paz e do Time-out. 

Julho  
 Projeto um abraço de Urso – Children of the Earth 

Agosto  
 Preparação para o Dia Mundial da Paz – uma proposta da UNESCO 

2017 

2016 



Às vezes, quando alguém lhe propõe trabalhar pela Paz no mundo, você pensa: “eu, o 

que posso fazer?” Na realidade você pode fazer muita coisa. 

Cada gesto que fazemos, pode contagiar outras pessoas. 

Living Peace tem sido uma poderosa inspiração para mim. E poderá sê-lo para muitas 

outras pessoas. Isso é o mais importante: as coisas acabam mudando porque as pessoas 

se transformaram. E nós mudamos através das experiências. 

A minha participação ao Living Peace no ano passado foi a oportunidade de viver 

experiências novas, como falar em público sobre a paz, conhecer pessoas de outras 

culturas ou organizar projetos, como uma arrecadação de roupas para os refugiados.  

Gostaria muito de poder colaborar para que muitas outras pessoas possam compartilhar 

a inspiração que foi para mim participar dos projetos pela paz. 

Às vezes somos premiados pelo fato de trabalhar pela paz. O prêmio é a satisfação e o 

entusiasmo que sentimos. 

A satisfação de ver que se obtém resultados positivos. Poder demonstrar a si mesmos e 

ao resto do mundo que não precisa ser grande para protagonizar grandes coisas. 

O entusiasmo de ir à Escola para fazer coisas das quais você pode se sentir orgulhosa. E 

fazê-las rodeada pelos seus amigos, entre risadas, com alegria. 

Para mim, a paz é isso: alegria e entusiasmo. 
Sofía García - Colégio San Ramón y San Antonio – Madri/Espanha 

Partilhando/Avaliando 
Living Peace é uma rede que continua crescendo 
graças à partilha de experiências  individuais e 
coletivas, atividades, imagens, vídeos, projetos, 
entre outros….  

Portanto, pedimos que continuem a nos comunicar o seu empenho na construção 

da Paz, através do endereço eletrônico: livingpeaceinternational@gmail.com 

Isto è muito importante, pois: 

 Na medida do possível, o material que for chegando será publicado na 

página do facebook: ”Living Peace International”. 

 Com tudo o que for recebido até o dia 30 de março 2017 será 

produzido um vídeo síntese a ser compartilhado com todos e assim 

reforçar os “nós” e testemunhar este respiro global!  

O presente Guia quer ser um instrumento de base, comum a 

todos os participantes do Living Peace. A sua opinião, suas 

sugestões nos ajudarão a melhorá-lo. Por favor, escreva-

nos: livingpeaceinternational@gmail.com 
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Um projeto patrocinado por: 

Atuado em colaboração com: 

Umanità 
Nuova 

http://www.amu-it.eu/?lang=en

