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Novo CR-V
Liberdade é ser você mesmo
Novo CR-V
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“Batali por la plej granda disvastigado de la 
internacia lingvo Esperanto, altvalora ilo por la 
interfratiĝo de la popoloj, laŭ la konsidero, ke 
LBV estas la Esperanto de la religioj, samkiel 
Esperanto estas LBV de la lingvoj”.

Eltiraĵo el la LBV-Statuso
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miSio
promocii Edukadon kaj 
Klerecon kun Spiritualeco, 
por ke estu Nutrado, Sano, 
kaj Laboro por ĉiuj en 
formado de la Ekumena 
Civitano.
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Sidejo de Unuiĝintaj 
Nacioj en Novjorko, 

Usono.

Ekde ĝia fondiĝo, la 1-an de Januaro 1950, la 
natura emo je kunhelpo kaj instigo al spon-
tanea Amo al proksimulo estas la bazoj, kiuj 
ebligas Legion de Bona Volo (LBV) krei kaj 

stimuli programojn kaj projektojn pri sociaj integriĝoj 
kaj memsubtena elvolviĝo por apogi homgrupojn, kiuj 
vivadas en situacio de socia risko en la ĉefaj brazilaj 
urboj, havigante al ili aŭtonomion kaj plibonigon de 
ilia vivkondiĉoj.

En tiu senco, LBV kunagadas kun pluraj sektoroj 
de la socio (registaraj, socie engaĝitaj entreprenoj, 
internaciaj institucioj, lernejoj, popolaj komunumoj, 
kaj aliaj organizoj de la Tria Sektoro), starigante opor-
tunajn okazojn, por ke ĉiu civitano povu kunlabori 
por la elvolviĝado de sia komunumo kaj, sekve, de 
sia lando.

La rezulto de la strebo de miloj da voluntuloj, kon-
tribuantoj kaj kunlaborantoj sin montras per la miriga 
bilanco de la Organizo. En 2006 Legio de Bona Volo 
plenumis pli ol 5,7 milionojn da asistoj per pluraj 
socioedukaj agadoj en Brazilo. Temas pri lernejoj por 
elementa edukado, ekde lulilo ĝis mezgrada lernejo, 
hejmoj por infanoj, adoleskantoj kaj maljunuloj; Ko-
munumaj kaj Edukaj Centroj, kun diversaj trejnkursoj 
kaj profesia edukado; kaj urĝaj programoj por batalado 
kontraŭ malsato kaj mizero; sociedukaj kampanjoj, 
kiuj indigas la vivon. Tiu laboro trapasas limojn: ankaŭ 

Sur la foto de maldekstre dekstren Edson Teixeira, Antonio Paulo Espeleta kaj 
Paulo Medeiros, el LBV, kaj D-rino Kim Bolduc, Loka Kunordiganto de PUND/
ONU (Programo de Unuiĝintaj Nacioj por Disvolviĝado) en Brazilo, dum la Unua 
Regiona Preparkunsido por la Jara Ministeria Revizio de Ekonomia kaj Socia 
Konsilantaro (Ecosoc) de Unuiĝintaj Nacioj. Invitita de Ministerio pri Eksterlandaj 
Rilatoj, LBV partoprenis la eventon, okazintan en Palaco Itamaraty, en Brazilja/
DF, la 17-an kaj 18-an de majo, kies ĉeftemo estis “Ĉefaj Defioj por Monsubteno 
al Elradikigo de Malriĉeco kaj Malsato en Latinameriko kaj Karibo”.

PUND pridiskutas defiojn por Latinameriko kaj Karibo

^
Konatigu Kun LBV

okazas en Argentino, Paragvajo, Urugvajo, Bolivio, 
Portugalio kaj en Usono, per helpo de  korespondantoj 
en la tuta mondo.

En sia artikolo “Ok Celoj por la Jarmilo”, sur paĝo 
24, José de Paiva Netto montras la filozofion kiu sub-
tenas ĉiujn iniciatojn de Legio de Bona Volo cele al 
pli bona mondo. Verkisto, radikronikisto, ĵurnalisto, 
la Direktoro-Prezidanto de la Institucio kreskigis je 
15.000%, kiel publikigite de brazila magazino Veja en 
1994, la laboron de LBV ekde kiam li prenis sur sin ties 
estrarecon, modernigante ĝin per unu el la plej grandaj 
tutmondaj homamaj movadoj. 

Rekono flanke de Unuiĝintaj Nacioj
Ekde la jaro 1994, LBV kunlaboras kun Organizo 

de Unuiĝintaj Nacioj (UN) en la Departemento pri 
Publikaj Informadoj (DPI). En 1999 fariĝis la unua 
brazila civila organizaĵo akirinta statuson de ĝenerala 
konsultanto ĉe Ekonomia kaj Socia Konsilantaro 
(Ecosoc), kaj en 2000 ĝi integriĝis al la Konferenco 
de NRO-j en Konsultaj Rilatoj kun Unuiĝintaj Nacioj, 
en Vieno, Aŭstrio. 

Unu el la plej gravaj tutmondaj defioj, subskribitaj en 
2000, okaze de la Pintkonferenco por la Jarmilo, konata 
kiel la ok Celoj por Evoluado en la Jarmilo (MDGs, 
angle), kunvenigis 191 ŝtatoj-membrojn por starigo 
de programojn plenumotajn ĝis 2015 por plibonigo de 
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vivokvalitoj de la Homaro kaj garantio de  daŭrpoveco 
de nia Terglobo. LBV multe apogadas tiun internacian 
kampanjon pere de siaj socioedukaj agadoj dum preskaŭ 
60 jaroj kaj, plej freŝdate, per kunlaborado de aliaj sociaj 
sektoroj, organizas renkontojn kaj disvastigas informojn 
tra dekoj da brazilaj kaj latinamerikaj urboj.

El tiuj aktivadoj naskiĝis Reto por Solidara Socio, 
kiu regione kunlaboradas por pli intensa intersektora 
agado favore al daŭrpova kaj integriĝinta elvolviĝo. 

Krom la tasko mobilizi la civilan socion ĉirkaŭ la 
Celoj por la Jarmilo, LBV partoprenas, en Novjorko, 
kiel Vic-Prezidanto de la Komisiono pri Spiritualeco,  
Tutmondaj Valoroj kaj Interesoj de NRO-j, grupo ligita 
al CONGO, kies celo estas kunlabori por praktika kaj 
malferma debato pri la graveco de Spiritualeco en la 
tutmonda disvolviĝo, temo defendata de Legio de Bona 
Volo ekde sia apero, en la 1940-aj jaroj. Tial, pluraj se-
minarioj kaj eventoj en la sidejo de UN altiras la atenton 
de mondaj reprezentiĝojn al tiu tre valora temo.

Dolĉeco, Amemo 
kaj sindediĉo de LBV 
al tiuj infanoj igas 
nin kredi, ke por Bra-
zilo kaj por la mon-
do ekzistas solvo; ke 
eblas forigi mizeron, 
analfabetecon, abso-
lutan malriĉecon. Mi 
komencas ankaŭ dis-
vastigi la agadon de 
kunuloj de LBV. (...) Mi ne scias, ĉu tiu estas 
Legiano, ĉu partiano... Mi scias nur, ke tiu 
agado entuziasmigas ĉiun Homon. (...) Tial mi 
iras for de ĉi tie ravita de la agado de vi ĉiuj. 
Mi iras for de LBV kun la certeco, ke Solida-
reco povas ankoraŭ esti ŝlosilvorto por ke ni 
restarigu nian Brazilon kaj transformu ĝin en 
landon pli justan kaj fratecan, en landon, kie 
homoj vivu kun multe pli da Amo. (...) Legio 
de Bona Volo estas modelo de vivo. 

Luiz Inácio Lula da Silva
Prezidento de la Federacia Respubliko de Brazilo

AB
r

“Legio de Bona 
Volo ludas gravan 
rolon kadre de tiu 
ĉi pozitiva agendo 
kaj devas daŭri 
tia, tre pozitiva 
ĉe Unuiĝintaj 
Nacioj.” Vortoj de 
la Ambasadoro kaj Ĝenerala Sekretario 
pri Eksterlandaj Rilatoj de Brazilo, d-ro 
Samuel pinheiro Guimarães Neto, pri la 
rolo de organizoj de la civila socio cele al 
starigo de Kulturo de Paco. 
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Sur la supra foto, la agrabla rekontiĝo, en Usono, de Paiva Netto kaj la 
Ministro pri Eksteraj Rilatoj de Brazilo, Celso Amorim. Suben, la diplomato 
aperas apud sia edzino, Ana Maria Amorim (maldekstre), kaj sia filino, 
Anita (dekstre). Sur la dekstra ekstremaĵo la reprezentatino de LBV ĉe UN, 
Conceição de Albuquerque. 
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• Bazedukaj Lernejoj
• Komunumaj kaj Edukaj Centroj
• Hejmo de Socia kaj Familia Reintegriĝo por 
Knaboj kaj Adoleskantoj
• Hejmo de Socia kaj Familia Reintegriĝo por 
Triaĝuloj

La sociedukaj agadoj de LBV 
konsistas el:

En tiuj lokoj, disvolviĝas interalie la 
jenaj programoj:

• LBV — Infano: Estonteco en la Estanteco!
• LBV — Junulo: Estonteco en la Estanteco!
• LBV — Sporto estas Vivo!
• Komunuma Biblioteko
• Rondirado de Karitato 
• Trejnkurso kaj Profesia Edukado
• ESTI Virino 
   - Projekto Civitano-Bebo
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Elradikigi  ekstreman malriĉecon 
kaj malsaton
LBV amplekse pritraktas la Celon n-ro 1, 
havigante al sia favorato la ilojn por ke li 
konstruu sian propran estontecon kaj influu 
sur tiun de aliuloj, tiel kontribuante al elra-
dikigo de malsato kaj mizero, sekvo de socia 
ekskludo, lasante la Homon for de 
la oportunoj. 

Belo Horizonte/MG

Vitória/ES Uberlândia/MG

Maceió/AL

Salvador/BA
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Konu kelkajn sociedukajn fakojn de Legio 
de Bona Volo en Brazilo (fotoj identigitaj 
laŭ urbo kaj mallongigo de provinco); la 
bildoj de Eksterlando estas montrataj laŭ 
landnomo. 

TUTMONDIGO DE LA FRATA AMO  |  �

“Mi estas tre dankema al LBV, ĉar mi pensas, ke krom tio, kio ni estas, ni 
havas gravan socian devon. Ĉefe ekde la momento, kiam ni fariĝas populara 
persono, kaj ni ekscias pri tiuj bone faritaj aferoj, kiuj favoras al la Homaro, 
ekzemple tio, kion plenumas LBV. Mi kredas ke ni ĉiuj devas helpi ĝin. Mi 
klopodas laŭ miaj eblecoj por ofte partopreni. Ne pro pavemo aŭ pro ricevi 
omaĝojn, sed por vere kunlabori. Mi opinias, ke multe da homoj devas karese 
rigardi al tiu bela agado, kiun Legio de Bona Volo plenumas, kaj tio devus esti 
tre disvastigata. Tia servado estas konsolo por multe da homoj, kiuj fakte ne 
havas kondiĉon por prizorgi siajn filojn, ĉar ili bezonas ĉeesti laborante por gajni 
la ĉiutagan panon. LBV estas gratulinda! Ĉiuj ni havas la devon, sen dependi 
de la registaro, sed nur de ni mem kiel membroj de la socio, helpi LBV-on, 
por ke iliaj agadoj estu ĉiam pli disvastigata en la tuta Brazilo.” 

Zico
Trejnisto pri futbalo kaj eksa futbalisto

Kiam oni vizitas LBV-on, oni ja vidas 

kiom multe oni plenumas por la 

infanoj. Tio estas kvantuma salto 

ĉe Fiziko; granda kvalita salto por la 

Homo. Temas pri stimulilo en ilia vivo, 

transe de la Statuto por Infano kaj 

Adoleskanto. Alivorte, Legio de Bona 

Volo, de antaŭ la jaro 1990 — dum 

ni pensadis pri Statuto de Infano 

kaj Adoleskanto, cetere antaŭvidita 

de la Konstitucio —, antaŭvidis tiun 

estontecon,  jam pensadis tiamaniere.

Mário César Batista
Eksa Urba Sekretario pri Infano kaj Socia 

Bonfaro de urbo Itu/SP, Brazilo.
Salvador/BA
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 Ziko ricevas el la infanoj helpataj de Legio de 
Bona Volo la Meritan Ordenon de la Ekumena 
Frateco de LBV. Li venkis la premieldonon en 

1997 je la kategorio Sporto.
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Atingi universalan elementan 
edukadon

Pedagogio de la Ekumena Civitano, nome 
Pedagogio de la Estimo, kiu edukas kun 
Spritualeco, aplikata en la bazedukaj lernejoj 
(infana, fundamenta kaj meza instruoj), krom 
en la Preparkursoj por Suplementa Ekzameno 
kaj en la programo por  Edukado de Junuloj 
kaj Plenkreskuloj (EJP), estas nuntempe 
konsiderata multobliginda socia teknologio 
kiu vakas la intereson de grandaj edukaj ins-
tancoj pro la sukcesaj rezultoj, kiel ekzemple 
la konstato pri neuzado de narkotaĵoj kaj 
antaŭtempa gravediĝo inter la gejunuloj asis-
tataj kaj ankaŭ pri ilia fruktodona partopreno 
en la supera edukado.

La Institucio subtenas, krom la lernejoj, he-
jmon por infanoj kaj adoleskantoj kaj Komu-
numajn kaj Edukajn Centrojn, kiuj disvolvas 
helpoprogramojn por infanoj ekster  lecionpe-
riodo por plenumado de hejmotaskoj aldone 
de sportaj, ludaj, artaj aktivaĵoj, stimulante 
kunlaboron kaj kontribuante al la leciorezig-
noj kaj al plibonigo de familiaj interrilatoj kaj 
partopreno en lernoĉambroj.

2

“LBV havigas al mi mirindajn 
oportunojn” — Daiane dos 
Santos, Norda-Nordorienta 
vic-ĉampionino pri karateo 
kaj favorita de Legio de  
Bona Volo en Salvadoro/BA, 
Brazilo.

Instituto pri Edukado de LBV, 
en San-Paŭlo/SP, Brazilo.
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Legio de Bona Volo ne havigas malriĉan 
opcion al malriĉulo. Ĝi havigas al malriĉulo 
bonkvalitan opcion. Tiu alternativo de LBV 
gravas, ĉar ĝi venas el privata institucio, 
sed kun ĝia tuta instrupropono celanta la se-
nhavulojn, speciale la komunuman infanan 
edukadon. (...) La zorgo de LBV estas tiu 
pri bonkvaliteco, afero eksterordinare bone 
elpensita. Ni, kiuj troviĝas ĉe la alia flanko 
kaj povas mobilizi pli grandajn rimedojn, 
devas agi kiel Legio de Bona Volo: montri al 
NRO-j ke eblas realigi la plejbonon favore al 
la senhavaj infanoj, eĉ starigante ludotekojn, 
ĉar ĉiu didaktiko pri infana edukado nur povas 
esti kreema se ludado enestas ĝin. La infano 
en LBV esprimiĝas, parolas, pensas kaj sin 
realigas ankaŭ per ludado. 

Pedro Demo
Sociologo, ĉefprofesoro de la Departemento pri 

Sociologio en Universitato de Brazilja (UnB) 
kaj eksa Prezidanto de Monda Organizo por 

Antaŭlerneja Edukado.

Bethânia Assunção alvenis 7-jara al LBV, en 
1995, kiel antaŭlerneja lernantino en Supervartejo 
de LBV, por ke ŝia patrino povu labori por vivsub-
teni ŝin kaj ŝiajn du fratojn.

Nuntempe, 20-jara kaj fininta la 
mezgradan instruon, 
ŝi integriĝas al labor-
merkato pri televida 
produktado kaj kiel 
volontulo en agadoj de 
LBV, inter kiuj la Ron-
dirado de Karitato.

Bethânia estas ekzem-
plo inter miloj da gejunu-
loj, kiuj diplomiĝis en 
lernejoj de LBV 
kaj restas ligitaj 
al la Institucio.
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Pe
rs

on
a 

Ar
ki

vo

Da
ni

el
 Tr

ev
is

an

Pe
rs

on
a 

Ar
ki

vo

Pe
rs

on
a 

Ar
ki

vo

Da
ni

el
 Tr

ev
is

an

Estas tre bone 
redoni al la homoj 
tion, kion mi ricevis de LBV 
dum tiuj jaroj: Amo, estimo, atento, edukado 
kaj aliaj valoroj, kiujn mi volas transdoni 
ĉiam, kiam mi povos.

Bethânia Assunção
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Sociala Pririgardo
La grafikaĵo montras la rimarkindan kvanton da 

sociedukaj asistadoj realigitaj de Legio de Bona Volo 
dum la lastaj 5 jaroj:

LBV estis la unua filantropia institucio en la lando bilancita de Sendepen-
daj Eksteraj Revizoroj (Walter Heuer), laŭ iniciato de Paiva Netto, pli frue ol 
tio fariĝos deviga laŭ leĝa postulo. 
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Taguatinga/DF

Quilombo Rio das Rãs/BACidade de Pau Brasil/BA
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Cuiabá/MT Belém/PA Campo Grande/MS
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Komuna Agado 2007 por edukado 
LBV distribuas garnituro de lerniloj al 
miloj da geknaboj kiuj vivas sub socia 
risko en pluraj brazilaj urboj. Sur ĉi tiuj 
paĝoj, aperis resumo de tiu agado laŭ la 
Kampanjo Infano Noto 10 – Sen Edukado 
ne estas Estonteco!

Salvador/BA

LBV estas verko tre speciala, 
ĉefe pro la helpo al la socio, la senhavuloj 

kaj al orfoj. Tio estas mirinda laboro, 
modelo por Brazilo!

Emerson Fittipaldi
 Dufoja Mondĉampiono de Formulo 1 kaj 

Mondĉampiono de Formulo Indy 

Glorinha/RS
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Maringá/PR

São Luis/

Juiz de Fora/MG

São Luís/MA

Kiel mi vidis, la socieduka asistado de LBV inkludas, krom la duan celon, nome 
bonkvalita elementa edukado por ĉiuj, ankaŭ la unuan celon, pri elradikigo de mal-
sato, mizero kaj malriĉeco, per asistado kiu inkluzivas la familiojn. Intruante pri 
edukado, higieno kaj malsanprevento, ŝi plenumas la trian, kvaran kaj kvinan celojn. 

(...) Ni emas, ke la homoj perceptu, ke ili sukcesas integriĝi al tiuj celoj, 
eĉ per plej malgranda kontribuo, ĝuste kiel faras LBV, kiu per sia ampleksa 
laborado, sendistinge influas sur la ok Celojn por la Jarmilo.

Percival Caropreso
 Ekzekutiva Vic-Prezidanto kaj Direktoro pri Poduktado ĉe McCann-Erickson por Brazilo kaj 
Latinameriko, agentejo respondeca pri la kreado de la kampanjo disvastiganta la Ok Celojn 

por la Jarmilo, okaze de vizito al la Instituto pri Edukado de LBV en urbo San-Paŭlo, Brazilo.

“Mi tre ĝojas ricevi kopion de ĉi tiu raporto 
redaktita de la civila latinamerika socio, prezen-
tita de Legio de Bona Volo. (...) Ni ŝatus daŭre 
kunlabori kaj ni kredas, ke ju pli ni faros tion 
des pli bone por la estonteco de la mondo. Mi 
tre ĝojas, ke LBV celas la starigon de Kulturo 
de Paco. Mi opinias, ke tio estas esenca por nia 
nuntempa konfliktanta mondo”, substrekis la 
Ĝenerala Subsekretario de Unuiĝintaj Nacioj, s-
ro Anwarul Chowdhury, leginte la dokumenton 
disdonitan de LBV en 2006 ĉe Ecosoc High-
Level Segment (Kunsido de la Supera Instanco 
de la Ekonomia kaj Socia Konsilantaro de UN), 
kiu prezentis ĉe la evento la spertojn de centoj 
da organizaĵoj en Brazilo kaj Latinameriko pri 
labordungo kaj memsubtena elvolviĝado.

Sur la foto, S-ro Chowdhury (meze), kun Noys Rocha kaj Danilo Parme-
giani, reprezentantoj de LBV en la evento.

Bauru/SP
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Antaŭenigi seksan egalecon kaj doni povon al 
Virinoj

La agadoj favore al Virinoj celas ilian valorigon kaj la 
firmigon de la familiaj ligiloj. 

La projektoj Grupo de Patrinoj kaj Grupo de Virinoj 
proponas renkontojn por klarigo pri rajtoj kaj devoj de la 
Virinoj. Tie okazas trejkursoj pri enspezigo, krom disponigo 
de psikologia helpo kaj redirektado de specifaj asistadoj, 
kiam  necesaj. Tiaj projektoj montras surprizajn rezultojn 
pri altiĝo de memestimo de la favoratoj kaj pri atingoj en 
la profesia vivo.

Zélia da Silva estas ekzemplo inter tiom da virinoj kiuj transpasis la aĝon je 40 jaroj, 
kaj bezonas kunlabori al la vivtenado de sia familio kaj ne trovas laboroportunojn pro 
manko de prepariĝo por la labormerkato kaj ankaŭ pro la aĝo, konsiderata malfrua por 
tiu merkato. Ŝi mem rakontas:

“Estis amikino, kiu indikis al mi LBV-on, ĉar la kuracisto diris al mi, ke mi bezonos 
psikologian helpon. Mi estis tre deprimita, kiam mi alvenis ĉe la Komunuman Centron 
de Legio de Bona Volo. Sen laboro pro mia aĝo kaj pro manko de lernado. Ili diris, ke 
ili helpos min, kaj mi volis labori. La asistantino parolis pri kursoj, kaj mi interesiĝis pri 
tiu pri floraranĝoj. Hodiaŭ, mi pagas mian domkunpagon, mian lumofakturon, mian telefon-
fakturon kaj mi eĉ helpas mian edzon hejme, ĉar li gajnas tre malmulte. Se mi ne estus koninta LBV-on, 
eble mi ne estus tie ĉi raportante pri tio”.
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Sur la maldekstraj fotoj, la juna Legianino Mariana 
Malaman, en lernoĉambro de publikaj usonaj ler-
nejoj, unu el la volontuloj kiuj aplikas la programon 
Peace and Good Will Garden. Sube, partnereco 
inter LBV kaj la  Universitata Hospitalo de Nov-
Ĵerzejo, havigante kolektivan asistadon favore al 
virinoj, per preventagadoj kontraŭ mamkancero.

Cirkulanta aŭto de la programo Feliĉa Ri-
deto, kiun Legio de Bona Volo de Portugalio 
subtenas helpe de volontulaj kuracistoj, unu 
el la agadoj promociataj de LBV en Eŭropo.
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La Ĝenerala Vic-Sekretariino de UN, D-rino 
Asha-Rose Migiro (sur la foto, kun Amanda 
Vieira, Soldateto de Dio, kiel estas nomataj la 
infanoj de Legio de Bona Volo, okaze de la 51-
a Kunsido pri la Statuso de Virinoj, en  2007), 
konas la laboron realigatan de LBV pri valori-
go de virinoj kaj projektoj pri distingiĝo de la 
knabinoj. Ŝi rimarkigis, ke la ago estas eĉ pli 
bonsukcesa danke al la apogo de Pedagogio de 
Ekumena Civitano, la Pedagogio de la Estimo, 
aplikata en ĉiuj asistadoj de LBV. Pri tiu revolucia 
edukpropono de Paiva Netto, ŝi substrekis: “Amo 
kaj komprenemo estas tre gravaj por ebligi ke la 
infanoj vivu pli feliĉaj kaj povu koncentriĝi sur 
aferojn, kiuj vere reprezentos progreson por ili. 
Kiam infano ricevas amon, ĝi estas estimulata, 
lernas ami kaj tiel kreas kondiĉojn al paca etoso 
por ĉiuj”. Ŝi ankaŭ rekonis la strebon de Legio 
de Bona Volo al la batalo kontraŭ perfortemo kaj 
diskriminacio: “La organizoj de la civila socio 
estas fundamentaj kunhelpantoj por starigi  ega-
lecon inter la seksoj. Tial, mi gratulas LBV-on 
pro la rekta agado favore al la virinoj”.

Ĝenerala 
Vic-Sekretariino de UN 

kaj la rolo de Virinoj
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5Membroj de la teamo CEPE Caxias, kiu 
partoprenis UN-Pokalon de Futbalo 
por Virinoj, en 2005, tenas 
rubandon de LBV salutantan 
la 60 jarojn de Unuiĝintaj 
Nacioj kaj de apogo al la 
iniciato. La brazila aktorino 
Juliana Paes, reliefe kun 
ĉemizo de LBV, estis la 
patronino de la konkurso.
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La direktoro de Informocentro de Unuiĝintaj  

Nacioj en Brazilo (UNIC-Rio), D-ro Carlos dos 
Santos, okazigis prelegon la 23-an de aŭgusto 
2006, en la Eduka, Kleriga kaj Komunuma 
Centro de LBV en Rio-de-Ĵanejro/RJ, okaze de 
la malfermo de grava evento pri edukado por la 
instrureto en provinco Rio, Brazilo, kiu kunigis 
instruistojn kaj gelernantojn en kampanjo por la 
monda Paco. “Estas plezuro partopreni en tiu ĉi 
kunagado kaj vidi la rezultojn de la laboro de LBV 
meze de loko tiel mankhava kiel tiu, kie ekzistas 
tiom da infanoj, kiuj ne povas esti perditaj, ĉar ili 
konservas la estontecon de ĉi tiu grandega lando, 
nome Brazilo (...)”, asertis D-ro. Carlos.

60 jaroj de UN en Brazilo

4 Redukti la nombron de infanaj 
mortoj

Plibonigi patrinan sanon
La projekto Civitano-Bebo, kiu helpas 

la infanon ekde sia utera vivo, disponigas 
antaŭnaskan asiston al gravedulino kaj orien-
tado al la patrino kaj al la familio pri zorgoj 
kun la naskiĝonto dum la unuaj monatoj.
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En 2005, Paiva Netto akceptis la tiaman Ambasadoron de Hindio 
en Brazilo, Amitava Tripathi, en la Eduka, Kleriga kaj Komunuma 
Centro de LBV, en Rio-de-Ĵanejro/RJ. Nuntempe, D-ro Tripathi 
plenumas la postenon en Svislando.

Mi estas tre ravita ĉeesti en LBV. Tio estas 
mia unua vizito al la Eduka Centro  de 
Legio de Bona Volo. Mi jam estis plurfoje 
en la Templo de Paco, en Brazilja/DF. Mi 
tre miras pro la Amo kaj estimo, kiujn 
la Institucio dividas kun tiuj tre amemaj 
infanetoj el Rio. Mi feliĉas scii, ke Jesuo 
zorgas pri ili.

Amitava Tripathi
Ambasadoro de Hindio

Eduka, Kleriga kaj Komunuma Centro 
de LBV, en Rio-de-Ĵanejro/RJ, Brazilo.
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Jane Goodall, nomu-
mita de UN kiel Paco-
kurier o en 2002, 
tutmonde konata pro 
la laboro, kiun ŝi dis-
volvas kun ĉimpanzoj 
en Tanzanio, pri eltrovo de malsanoj, reliefigis en la 
Internacia Tago de Paco (la 21-a de Septembro), la 
valoron de la amaskomunikiloj kompromititaj kun 
tiu celo: “La amaskomunikiloj, kiel tiuj de LBV, estas 
stimuliloj por priparoli la enlandajn problemojn cele 
al starigo de Paco. La plimulto el ili pledas por Paco, 
preĝas por ĝi kaj laboras por pli integriĝintaj komunu-
moj. Kaj venos tiu tago por la tuta mondo kaj kun la 
infanoj kiuj laboros por Paco”.

Paul Hoeffel, Sekciestro de NRO-j ĉe 
DPI/ONU, kun la Legiano de Bona Volo, 
D-ro Pedro de Paiva.

La reprezentantino de LBV en UN, Conceição de Albu-
querque, liveras la revuon Solidara Socio  al la Ĝenerala 
Sub-Sekretario de Unuiĝintaj Nacioj pri Komunikado 
kaj Publikaj Informado, shashi Tharoor. 

Dum la 59-a Jara Konferenco de NRO-j de 
la Departemento pri Publikaj Informoj (DPI), 
okazinta de la 6-a ĝis la 8-a de Septembro 
2006, en Novjorko/Usono, la reprezentanto 
de LBV ĉe Unuiĝintaj Nacioj, Danilo Parme-
giani, salutas la emeritiĝintan Konsilanton 
de Monda B anko, Alfredo sfeir-Younis (foto 
1); la Prezidanton de la Ĝenerala Asembleo 
de UN, Jan Eliasson (2); la Direktoron pri 
Atingofako de la Departemento pri Informa-
do de UN, raymond sommereyns (3).

6

Kontraŭbatali HIV/aidoson, 
malarion kaj aliajn 
malsanojn

La agoj favoraj al sano, ĉefe al prevento, 
tiel partoprenas en la projektoj, kiel estas dis-
volvitaj per imformaj kaj edukaj kampanjoj, 
mobilizantaj la amaskomunikilojn, krom sig-
nifa kvanto da homoj, tiel ampleksante la aga-
dkampon de la laboro. Laŭ tiu kunteksto, LBV 
senpage disponigas kuracistajn konsultojn kaj 
prelegojn de profesiuloj pri sano en la Sociala 
Deĵorado kaj Rondirado de Karitato.

Radio UN, kiu dissendas programojn de Unuiĝintaj 
Nacioj al radistacioj en pluraj lokoj de la terglobo, 
havas ĉe Superreto Bona Volo (Super RBV) fortan 
kunlaboron en tiu tasko. La estrino de Radio UN en 
la Portugala Lingvo, Mônica Valéria, komentis pri 
la iniciato: “Ni estas tre feliĉaj pro la radistacioj de 
Super RBV (...). Tio estas solida kunlaborado”. De 
maldekstre dekstren: Vladimir Monteiro, redaktoro 
kaj parolisto; Mônica Valéria; sandra Guy kaj israel 
Machado, asistantoj pri produktado.

Legio de Bona Volo okazigas plurajn kampanjojn pri valorigo de la 
Vivo. Ekzemplo pri tio estas la marŝado organizita de la Institucio, 
sub la slogano kreita de Paiva Netto, kiu kunigis 200 mil homojn, 
en Rio-de-Ĵanejro/RJ, la 1-an de Decembro 1996, proklame: 
“Aidoso — La viruso de antaŭjuĝo mortigas pli ol la malsano”.
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Oni nomos Johano la knabon, kiu bone 
reprezentas la aliajn internanojn de Hejmo 
kaj Parko de LBV, en Glorinha/RS. Tie li 
eniris dekdujara post la perdo de siaj gepa-
troj, viktimitaj de la viruso HIV. En tiu aĝo, 
la sociaj adoptado kaj protekto estas maloftaj 
kaj, tiuokaze, oni perceptis, ke la restado de 
tiu infano en la Institucio estos longa. 

Nepris do, ke li estos preparita por la so-
ciala kaj profesia vivo post lia 18-jariĝo, kaj 
ke li estos tenata en konstanta kontakto kun la 
gefratoj kaj aliaj familianoj, kiujn li ankoraŭ 
posedis.

Pro siaj lertecoj, li ricevis edukadon por 
labori kiel akceptisto kaj nun li estas 
ligita al gran-
da entrepreno, 
loĝas kun sia 
pli maljuna fra-
tino kaj estas 
ofta vizitanto 
de la Hejmo kaj 
Parko.

7

Certigi median daŭripovon
Partnere kun teknikhelpaj institu-

cioj, LBV disvolvas, en Hejmo kaj 
Parko Alziro Zarur, en urbo Glorinha, 
provinco Rio Grande do Sul, Brazilo, 
kune kun la favoratoj kaj la loka komu-
numo, mediagadon por replantado de 
lokaj specimenoj, por restarigi lokan 
flaŭron, kie ĝi instaliĝis, kaj krome 
inkluzivas mediedukadon kiel aldonan 
lernobjekton en la baza instruado de 
sia eduka retsistemo, ankaŭ agante 
partnere kun la publikaj instantoj kaj 
komunumoj pere de siaj edukaj kam-
panjoj.

Hejmo kaj Parko Alziro Zarur, de 
LBV, en urbo Glorinha/RS
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8

Starigi tutmondan partnerecon 
por evoluado

Invitita de la Sekcio de NRO-j de la 
Departemento pri Ekonomiaj kaj Sociaj 
Aferoj de UN (UN/Desa) kaj konsidere 
al siaj temoj plej taŭgaj por la daŭrpova 
disvolviĝado en la landoj kie ĝi agadas, 
LBV rangas, post la kvara sinsekva jaro, 
kiel mobilizanto kaj aglutinanto de aliaj 
sociaj institucioj, strebante al la integrado 
de malsamaj iniciatoj kaj pensoj. 

Tial, ĝi lanĉis kaj aktivigas la Reto 
por Solidara Socio, kiu konsistas el 
institucioj de la civila socio, akademio, 
privata sektoro, amaskomunikiloj kaj 
registaro.

Apogantoj 
La strategiaj kunlaboradoj garantias al la pro-

gramoj de LBV pli bonajn plenumadojn kvante kaj 
kvalite, sed ilia ampleksigo ankoraŭ kuŝas inter la 
celoj, kiujn la Institucio sin proponis realigi post 
mallonga tempo. 

Kuniĝas al LBV la registaro, pere de stipen-
dioj; la privata sektoro, pere de akurataj materiaj 
helpoj, kaj la civila socio, per partopreno de 
komunumaj reprezentantoj en la Reto por Soli-
dara Socio. 

Favoratoj
 La tempo de ekzisto kaj la filozofio de LBV kreas 

favoran etoson por firmigo de kunlaborado kun siaj 
favoratoj mem, kiuj, konkerinte sian menstarecon, 
ekkunlaboras kun la Institucio. Tiel, LBV havas en 
sia kunlaborantaro, multajn eksfavoritojn kaj iliajn 
gefamilianojn, kiuj 
mem ekservas mone 
aŭ volontule kun 
ekstrema sindediĉo, 
naskiĝinta el la 
Amo al la situacio 
kaj al la kredo je 
pozitivaj rezultoj 
de sia agado.

Volontuloj
LBV ene de sia kunlaborantaro, kalkulas je 

2.845 konstantaj volontuloj, kiuj ampleksiĝas al 
ĉirkaŭ 30 mil laŭ momentaj agadoj, kiel komuna 
agado kaj urĝhelpaj kampanjoj favore al sekeco, 
inundo, terfalo, incendio en lokoj dense loĝataj, 
ktp., postulante mobilizadon de pli granda labo-
rantaro je mallonga spaco da tempo.

Forto de Volontula agado: Okaze de vizito al Brazilo, 
usonanoj partoprenas socian agadon de LBV. Al tiu 
legio, aldoniĝas pliaj 30 mil en la tuta Lando.
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La Eldonistoj

Jarmilo
Ok Celoj
Zorga atento flanke de 

ĉiuj prudentaj homoj 

Kiam oni pritraktas la Ok Celojn por 
Evoluado de la Jarmilo, proponitajn de 
Organizo de Unuiĝintaj Nacioj (UN) por 
plenumiĝo ĝis 2015, laŭ interkonsento de 

191 ŝtatoj-membroj, kiuj subskribis la dokumenton 
en 2000, tiam oni konstatas, ke ĝi estas grava ĉapitro 
de ia nova tutmonda pensmaniero, kiu ekaperas kaj 
elektas la Homon kiel la ĉefan akson en la monda 
scenejo. Fondinta de la karmemora ĵurnalisto, 
radkronikisto kaj poeto Alziro Zarur (1914-1979), 
Legio de Bona Volo (LBV) sentas feliĉon, ke ĝi 
partoprenas tiun kulturŝanĝon, ĉar ekde sia oficia-
la apero en Brazilo, embleme la 1-an de Januaro 
1950, Monda Tago por Kumfratiĝo de la Popoloj, ĝi 
batalas kontraŭ malsato, mizero kaj ĉia ajn homaj 
ĉagrenoj per interkompreno kaj per Frateco inter la 
popoloj, nome per konstruoplatformo por tiu nova, 
ideala tempo, kiun ni ĉiuj deziras. 

Danke al la longa sperto akirita dum preskaŭ 
ses jardekoj, LBV konsideras, ke por pli bona 
estonteco oni jam ne rajtas pensi pri daŭra Vivo 
sur tiu ĉi planedo kun forgeso pri ia aliiĝo de 
konscienco kiu ebligas tiun reformon por stari-
go de renovigita kaj firma socia strukturo, kiel 
proponas la ok Celoj por Evoluado en la Jarmilo 
ĝustahore prezentitaj de UN.

José de Paiva Netto, Direktoro-Prezidanto de 
Legio de Bona Volo, ĵurnalisto, radikronikisto, 

José de Paiva Netto, ĵurnalisto, radkronikisto kaj verkis-
to. Li estas Direktoro-Prezidanto de Legio de Bona Volo. 

verkisto kaj komponisto, posteŭlo de Zarur, fervore 
pledas, per siaj verkaĵoj kaj paroladoj publikigitaj 
en pluraj libroj kaj amaskomunikiloj, por ŝanĝo 
de paradigmo haviganta rimedojn per kiu estiĝu 
la bezonataj tutmondaj transformiĝoj. Laŭlonge 
de pluraj jardekoj ĉe la gvidado de unu el la plej 
aktivaj solidaraj movadoj de la nuntempo, li lanĉas 
la bazojn cele al plifirmigo de Solidara, Altruisma, 
Ekumena Socio, en kiu ja “ĉiuj Homaj Estuloj povas 
naskiĝi liberaj kaj samegalaj je digno kaj rajtoj”, kiel 
pledas la Universala Deklaro pri Homaj Rajtoj. 

Por efektivigi Pacon
En sia verko Reflexões da Alma (Meditadoj de 

la Animo) lanĉita en 2003, kun pli ol 200.000 da 
ekzempleroj jam venditaj, Paiva Netto substrekis 
rimarkindan pecon elprenitan de la Antaŭparolo al 
la Konstitucio de Organizo de Unuiĝintaj Nacioj por 
Edukado, Scienco kaj Kulturo — Unesko, aprobita 
la 16-an de novembro 1945, sub jena konsidero, ke 
alia vojo por la Homaro estos tiu de memdetruo:

“— Se militoj estiĝas en la mensoj de la homoj, 
ĝuste en la mensoj de la homoj devas esti starigitaj 
la ŝirmiloj de Paco.”

Kaj la gvidanto de LBV komentas kun konsidero 
pri la eksterordinara Antaŭparolo:

 Nepras reliefigi la proponojn pri vera 
interkompreniĝo, alia vojo por la popoloj estos tiu 
je amara kuracilo. 

Plu esprimante pri la ĉagrena situacio kiu suferi-
gas tiom da popoloj, tiel Paiva Netto sin turnis al la 

Palais des Nations gastigas la oficejon de Unuiĝintaj Nacioj en Ĝenevo, 
Svislando. 
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Vĉeestantaro kiu lin aŭskultis en la urbo San-Paŭlo, 
Brazilo, en 1991:

Multo ankoraŭ farendas
Mi rigardas al la mondo kaj pensas, ke ne povas sin 

konsideri libera tiu kiu spertas malsaton; preterpasas 
lernejon, sed ne povas ĝin viziti, ĉar la gepatroj ne 
havas monon por aĉeti la lernomaterialon; kiam en 
TV, eĉ nuntempe, al la nigruloj restas durangaj roloj 
kaj mankas ĉefroloj; kiam virinoj estas malpli bone 
salajritaj ol viroj; kiam narkotaĵoj minacas la pordojn 
de la domoj de familioj; kiam riĉuloj bezonas blendi 
siajn aŭtojn por eliri surstraten, kaj eĉ tiel ili ne sentas 
sin sekuraj; kiam malriĉuloj enhejmiĝas sub risko de 
perditaj kugloj; kiam malsanuloj ne ricevas taŭgan 
flegadon; kiam la respekto al esprimpovo estas sub 
senĉesa minaco. Unuvorte, kiam iu ajn nacio regne 
potenca, sed kun signifa parto el la popolo ankoraŭ 
en mizero, ne atingis vere spiritan memregadon, ĉar 
ĉio estiĝas en la Animo de la Homoj: jen per trafo jen 
per maltrafo. El tio la nepra neceso instrui, eduki kaj 
spiritualigi per la ekumenismo el la koro. Temas pri 
defio en la maro skuita de indiferenteco de kelkaj al 
la situacio de la individuoj aŭ de la popoloj. Malgraŭ 
tio, jen unu el la plej avangardaj decidoj kiun la Ho-
maro kapablas alfronti kaj igi ĝin bonaŭgura realaĵo. 
Frata Amo estas la plej potenca ilo cele al liberiĝo de 
la Homa Estulo.

Ĉirilate, Cicerono (106-43 a.K.), fama romia 
oratoro, substrekis:

“— El ĉiuj societoj, neniu 
estas pli nobla kaj pli firmes-
tara ol tiu en kiu la homoj 
kunligiĝas per Amo”. 

Jen kial — estimataj kaj 
respektindaj geaŭskultantoj kaj 

gelegantoj kiuj honoras min per via atento — izo-
lismo, kiam sub distingo de iluzio al spirita, socia 
kaj politika orgojlo, iam ĉiam kapitulacos antaŭ 
la kontaĝa sento de Spirita kaj Homa Solidareco. 
Alziro Zarur instruadis:

“— Dio kreis la Homan Estulon tiamaniere, ke 
li povas esti feliĉa nur praktikante la Bonon”.  

(...) Por kiuj havas okulojn 
por vidi kaj orelojn por aŭdi, 
la Homaro, pro la eksteordi-
naraj rimedoj pene konkeritaj 
tra jarmiloj, neniam antaŭe 
ĉeestis epokojn tiel favorajn 
al transformiĝoj kiel la nuna-
jn. Tamen unu decido estas 
nepra por ke tioma okazo ne 
preterpasu, kiel multfojojn antaŭe: reeduki, per 
ekumena spiritualigo, la homamasojn kaj ilin de-
fendi de rabemuloj kiuj, per koruptado, devojigas 
la rimedojn necesajn al la plibonigo de la ĉagrena 
sceno en kiu ili vivas. 

Ekumenismo kiu sin antaŭmetas al la 
“interpuŝiĝo inter kulturoj”

Koncerne al sia ampleksa kompreno pri eku-
menismo, kiu sin antaŭmetas al la 
ĉie diskonigata “interpuŝiĝo inter 
kulturoj” — povanta kuntreni la 
homamasojn en senmezuran 
militon, eble malsaman kaj pli 
detruan ol ĝis antaŭ nelonge 
oni ĝin bildigis —, klarigas 
Paiva Netto en la revuo So-
lidara Socio (7-a eldono), 
prezentita de LBV al UN, en 
pluraj eldonoj ekde 2000:

Ekumenismo — Edukado malferma al 
Paco 

(...) Kiam ni parolas pri ekumenismo, tiam ni 
intencas paroli pri Universalismo, Frateco sen 
landlimoj, internacia Solidareco, ĉar ni kompre-
nas, ke la Homaro estas ia familio. Kaj ne ekzistas 
eĉ unu familio, en kiu ĉiuj idoj havas la saman 
konduton. Ĉiu estas sendependa kosmo, kio ne 
signifas, ke tiuj “ĉielaj eroj” devas interpuŝiĝi unuj 
kontraŭ la aliaj. Tio estus ĥaoso. (...) Ni aludas al 
Elkora Ekumenismo, nome tiu, kiu konvinkas nin 
ne malŝpari tempon pro malamoj kaj senfruktaj 
kvereloj, sed etendi la manon al falintoj, ĉar ĝi 
emociiĝas antaŭ doloro, deprenas sian ĉemizon 
por vesti nudulon, proponas kuracan balzamon 
al malsanulo*1, protektas orfojn kaj vidvinojn, 
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konscias, ke Edukado kun Ekumena Spirituale-
co estas esenca por elvolviĝo de la popolo, ĉar 
ekumenismo estas edukado malferma al Paco, 
por plifortigo de nacio (ne por superregado super 
aliaj), do ŝirmejo por lando, kia ajn ĝi estas, kaj 
postvivado de la mondo, kiu nin protektas kiel 
idojn ne ĉiam bonkondutajn. 

Sufiĉas rememori la bedaŭrindan fenomenon 
de tutmonda varmiĝado, ĉiutage konfirmata de 
plej saĝaj homoj en la mondo (...) La avangarduloj 
— inter ili, ekologiistoj, politikistoj kaj sciencistoj 
unuanivelaj — jam serĉadas praktikajn solvojn por 
kontroli medimalpurigon, kiu venenas nin ekde la 
patrina utero.

Tutmonda varmiĝado*2

 Ĉirilate, mi malfermas parentezon por komenti 
iom pli pri tiu nepra temo, kiel la okazintaĵoj pre-
zentitaj en la tria raporto de la Interregistara Grafi-
kservo pri Klimataj Ŝanĝiĝoj (angle IPCC), organo 
de Unuiĝintaj Nacioj respondeca liveri sciencajn 
informojn. Laŭ sciigis la eldono n-ro 218 de la 

revuo Boa Vontade (Bona Volo), laŭ raporto de la 
veterana ĵurnalisto Mario de Moraes, la informoj 
el la tria dokumento de IPCC publikigita la 4-an de 
majo en Bankoko, Tajlando, prognozas, ke 

“— la kostoj por limigi la 
eligojn de gasoj el la forceja efiko 
signifus perdon de 0,2% ĝis 0,6% 
el la  tutmonda Interna Malneta 
Produkto (IMP) en 2030.”

Tiuj prognozoj kongruas 
kun tiuj prezentitaj en 2006, 
laŭ esploro mendita de la brita 
registaro, la Raporto Stern, gvidita de Nicholas 

Mario de Moraes

*1 Noto de la aŭtoro — Ordonis la Ekumena Kristo en Sia Evangelio, laŭ Mateo, 
10:8: “Malsanulojn sanigu, mortintojn levu, nudulojn vestu, la demonojn elpelu (tio 
estas, forigi la dorolon el la koro de suferanto), donace vi ricevis, donace donu”.
*2 Noto de la Eldonistoj — Ĉe la fermo de tiu ĉi dokumento, ni eksciis, ke la gvidantoj 
de G8 interkonsentis konsideri la celon prezentitan de la germana kancelierino 
Angela Merkel, en la kunsido en Heiligendamm, Germanio, pri la redukto je 50% 
sur la eligado de gasoj kiuj provokas la forcejan efekton, ĝis 2050.
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Stern, eksa ĉefekonomiisto de 
Monda Banko, kiu prezentis 
valorlimigon je 1% el la monda 
IMP. Unu el la plej decidaj ar-
gumentoj de tiu laboro, rilate al 
la urĝeco pri agadoj cele kon-
troli la nunajn eligo-gradojn, 
tekstas, ke, se tiuj agadoj ne es-
tos tuj plenumitaj, la reduktiĝo 

de la tutmanda konsumado restos je ĉirkaŭ 5% el 
la planeda IMP, atingante eĉ la alarmantan limon 
je 20% en plej malfavora situacio. 

La brita eksa Ĉefministro Tony Blair mem ma-
nifestis sin pri la evidentaĵoj prezentitaj, asertante, 
ke ili estas “impresaj kaj decidaj”. Li plue diris: 

“— La investoj kiujn ni 
plenumos nun multobliĝos 
estonte, ne nur koncerne al me-
diprotektaj aferoj, sed ankaŭ 
ekonomiaj”. 

 Koncerne al la temo, in-
das rememorigi la proponon 

prezentitan en Parizo de la eksa Prezidento de 
Fancio, Jacques Chirac, kiu pledas por estigo de 

konstanta mediagentejo simila 
al tiu de Monda Organizo pri 
Sano (MOS), tial ke estiĝu 
“forta kaj atestita voĉo”, diras 
la teksto. 

Mi akompanis ankaŭ la 
strebon de la eksa Vicprezi-
danto de Usono, Al Gore, en 

lia decida batalo kontraŭ tut-
monda varmiĝo. Ĉe unu el liaj 
vojaĝoj al Brazilo, li regalis 
min per aŭtografita ekzemple-
ro de sia verko Maloportuna 
vero, el kiu mi tie ĉi faras 
gravan transkribon. Mi aludas 
al la raporto farita de li pri la 
fandiĝo de giganta plataĵo el 
glacio en Antarkto, scenejo pli kaj pli konstatebla 
en nia planedo: 

 “— La Plataĵo el glacio Larsen-B, ĉisube mon-
trita, estis ĉirkaŭ 240 km longa kaj 50 km larĝa. 
(...) Sciencistoj kredis, ke tiu plataĵo el glacio 
daŭros sensanĝa dum almenaŭ unu plia jarcento, 
malgraŭ la tutmonda varmiĝo. Sed en daŭro de 
35 tagoj, ekde la 31-a de januaro 2002, ĝi tute 
fandiĝis. La plej granda parto malaperis post nur 
du tagoj. La sciencistoj restis tute surprizitaj. (...) 
Post kiam la plataĵo el glacio sur la oceano fandiĝis 
kaj malaperis, ankaŭ la malantaŭa bloko el glacio 
komencis moviĝi ĝis ĝi rompiĝis kaj dronis en la 
maro. (...)”.  

Brazilo pintas kiel produktanto de pura 
karburaĵo 

Ekzistas multaj streboj helpe al la tutmonda 
varmiĝo, kiel biokarburaĵo ankaŭ disvolvita de la 
brazila Registaro cele kontroli la eligadon de po-
luigaj gasoj en la atmosfero. La usona Prezidento 
George W. Bush, konstatinte la aŭtonomecon de 
Brazilo rilate al produktado de pura karburaĵo, 
el sukerkano, vizitis la landon por renkontoj kun 

Al Gore

Jacques Chirac

Nicholas Stern
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La serio de bildoj ĉisube, prenitaj per satelito, datiĝas je 2002 kaj registras grandan parton de la glaci-plataĵo Larsen-B malliĝanta de la kontinento, pri kiu aludis 
Al Gore. La giganta bloko, kiu ekzistis de pli ol 11 jaroj kaj estis dufoje pligranda ol la urbo San-Paŭlo, fandiĝis post nur 35 tagoj, de januaro ĝis marto 2002, kaj 
displitiĝis en miloj da glaciblokoj flosantaj sur la Maro Weddell, en la Antarkta Duoninsulo. Jen plia bedaŭrinda fakto estigita de la tutmonda varmiĝo.
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la Prezidento Luiz Inácio Lula da Silva kaj kun 
brazilaj entreprenistoj por pritrakti la temon. Okaze 
de freŝtada dialogo kun la usona gvidanto, ĉifoje 
okazinta en Vaŝingtono la 31-an de marto 2007, 
la Prezidento Lula atentigis pri la maltrankviliga 
planeda scenejo:

“— Aŭ ni prizorgu la Teron kun la sama kareso 
kun kiu oni zorgas filon, aŭ ni ĉiuj pentos”. 

En Brazilo pluraj esploroj pri la temo estas 
entreprenataj. Unu el ili, biodizelo, ekstraktita el 
oleecaj plantoj kiel ricino, sojo, helianto kaj dendeo 
(portugale dendê), imprese aldoniĝas al iniciatoj 
kiuj montris konsiderindan efikecon, ekzemple de 
la dukarburuzaj aŭtoj funkciantaj per benzino kaj 
alkoholo. Ili jam prezentas signifan parton el aŭtoj 
cirkulantaj en la lando. Ankoraŭ rilate al la temo, 
substrekas Agentejo Brazilo:

“— La ideo estas multjara. Estas projektoj dis-
volvitaj ekde la 1970-aj jaroj en Ŝtata Universito de 
Ceará, Brazilo. En 2002 oni reaktivgis en Brazilo 
la Nacia Programo pri Biodizelo, okazo en kiu 
pluraj enlandaj universitatoj kaj institutoj prezentis 
aplikeblajn teknologiojn por ĝia uzado”. 

Laŭ publikaĵo de Agentejo EFE, IPCC mem 
sugestas, ke

“— la registaroj emfazu etanolon por ekspansio de 

La Prezidento Lula (D) de Brazilo kaj la Prezidento de Usono, George W. 
Bush, vizitas la terminalon Transpetro, en urbo Guarulhos/SP, Brazilo.

“(Pri la biokarburaĵoj), Estas projektoj 
disvolvitaj ekde la 1970-aj jaroj en 
Ŝtata Universito de Ceará, Brazilo. 
En 2002 oni reaktivigis en Brazilo la 
Nacia Programo pri Biodizelo, okazo 
en kiu pluraj enlandaj universitatoj 
kaj institutoj prezentis aplikeblajn 
teknologiojn por ĝia uzado”.

Agentejo Brazilo
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ĝia konsumo kiel energio ĝis 2020,  cele al kontrolo de 
eligado de CO2. Unuamomente la intenco celas kontro-
li la koncentriĝon de la gaso en la atmosfero por ke la 
altiĝo de temperaturo ne superu la 2°C en 2030”.  

La teksto ankaŭ asertas, ke etanolo produktita 
el sukerkano “ebligos pli favoran intervenon sur 
la medion”. 

Unuiĝintaj Nacioj avertas, ke 

“— biokarburaĵoj kiel etanolo multe povas helpi 
al reduktado de la tutmonda varmiĝo kaj al estiĝo 
de laborpostenoj por la malriĉuloj en kamparaj 
regionoj, sed la bonfaroj povos esti nuligitaj pro 
gravaj mediaj problemoj kaj altiĝo en la prezoj de 
nutraĵoj por la pli malsataj.”

 Tamen, kiel mi montris per Folha de S.Paulo, en 
24/8/1986, ĉiam estas solvo kiam la homoj strebas al 
ĝi. Kaj tio estas la motivo kial la Homaro sukcesas 
postvivi siajn plej terurajn momentojn de frenezeco. 

Koncerne  al klimataj ŝanĝiĝoj, konkludas 
Paiva Netto:

Nepras, ke ĉiuj ĉi iniciatoj lasu nin tre atentaj, akti-

vaj, decidemaj rilate al la paŝoj sekvendaj laŭ tutmon-
da, regiona kaj persona ampleksoj, tiel ke la venonta 
Monda Pinkunsido pri Klimataj Ŝanĝiĝoj, vokita de 
s-ro Ban Ki-moon, Ĝenerala Sekretario de  UN, kiu 
okazos laŭ antaŭvido je septembro tiujare, en la sidejo 
de Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko, samtempe okazonta 
kune kun la 62-a sesio de la Ĝenerala Asembleo de UN, 
iĝu taŭga momento por konsciiĝo kaj agado favore al 
nia tutmonda domo: la Tero. 

Estas multo por lerni el nia proksimulo
Nun pli ol iam ajn iĝas tiel necesega kunigi la stre-

bojn de mediprotektantoj kaj iliaj kontraŭantoj, samkiel 
de laboristoj, entreprenistoj, politikistoj, militistoj, 
sciencistoj, religiuloj, skeptikuloj, ateistoj, filozofoj, 
sociologoj, antropologoj, artistoj, sportistoj, instruis-
toj, kuracistoj, lernantoj, dommastrinoj, dommastroj, 
barbiroj, taksiistoj kaj pliaj sektoroj de la socio, en tiu 
batalado kontraŭ malsato kaj protektado de vivo sur 
la planedo. La temo estas drama kaj ĝiaj perspektivoj 
tragikaj. Pro la samaj kialoj urĝas la firmigo de iu eku-
menismo kiu superas barojn, mildigas malamikiĝojn, 
starigas interŝanĝadon de spertoj kapablaj stimuli tu-
dmondan kreemon, kiu konfirmas la valoron de socia 
kaj homa kunlaborado, kiel ekzemple ĉe popularaj ko-
opertivoj, en kiuj virinoj ludas gravan rolon pro la fakto 
ke ili forte kontraŭstaras malŝparemon. Estas multo por 
lerni unuj de aliaj. Tute malsama vojo sendube estas 
tiu de militoj, de brutaleco. Resume: kiam ne plu estos 
aroganteco aŭ antaŭjuĝoj, tiam eblos ĉiam ion ensorbi 
el ĉiuj eroj de tiu ĉi ampleksa “Arkeo de Noa”, nome 
la mondo. 

La franca verkistino kaj 
filozofo Simone de Beauvoir 
(1908-1986) mirinde sin espri-
mis, kiam inspire konkludis: 

“— Ne estas eĉ unu colo 
sur mia vojo kiu ne koncernas 
la vojon de aliulo”. 

Dum estas tempo
Jen kial ni rekomendegas por la harmonio de ĉiuj 

cele al la bono de ĉiuj, dum estas tempo, ĉar nin 
kundividas unu nuran loĝejon, nome la planedon 
Tero, kaj la troigoj de ties loĝantoj pli kaj pli postulas 

Simone de Beauvoir

La sudkoreano S-ro  Ban Ki-moon (D), Ĝenerala  Sekretario de UN, gratulis Legion 
de Bona Volo, je la 9-a de marto, pro la laboro kiuj ĝi plenumas kadre de socie-
dukaj programoj kaj projektoj. Sur la foto, Danilo Parmegiani, de LBV, liveras al la 
Ĝenerala Sekretario la oficialan docukemnton, kiu montras la agadojn realigatajn 
de preskaŭ 60 jaroj de la brazila institucio.
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V urĝan decidon: aŭ integriĝas aŭ 
malintegriĝas (...), jen kial ni 
devas strategie kunlabori per 
partnerecoj kiuj starigas efekti-
van prosperon al la homamasoj. 
Tial, en epoko je profunda 
transiro, kia la nuna, oni povas 
kompreni la tiel distrompetitan 

“interpuŝiĝon inter kulturoj” nur per kontrolo de 
ekscesoj, ĉar multe da sango jam elverŝiĝis en tiu 
ĉi mondo, kaj sango vokas sangon, laŭ la maksimo 
de Salomono: 

“— Abyssus abyssum invocat (Abismo tiras 
abismon)”.

Identiĝo laŭ kvalitoj
Per improvizparolo de mi farita en urbo Rio-de 

Ĵanejro, Brazilo, la 20-an de junio 1987 en la pensiga 
aŭditorio de la Tuta Ekumenismo, ĉe la malnova si-
dejo de Legio de Bona Volo (LBV), mi substrekis, ke 
oni ne starigas ian plibonan Patrujon kaj pli ian feliĉan 
Popolon per kolektado de iliaj malvirtoj, sed per kuni-
gado de iliaj trafoj. Tio estas efektiva memmortigo ke 
oni volu harmoniigi la homojn laŭ tio kion ili havas 
plej kondanminda. Repaciĝo devas okazi de supre: per 
iliaj virtoj kaj eternaj kvalitoj. Lando progresas laŭ la 
rekta rezulto de la talento kaj obstino de ĝiaj idoj (...). 
La samo okazas laŭ planeda dimensio.

Ekumenismo ne signifas senpersonigon
En mia libro Meditadoj kaj Pensoj — Dialetiko de 

Bona Volo (1987), kaj antaŭe en la Gazeto de LBV, 
januara eldono de 1984, mi reliefigis: (...) kiam ni paro-

las pri la unuiĝo de ĉiuj cele al la 
bono de ĉiuj, kelkaj homoj eble 
povus ektimi, pensante pri kapi-
tulaco de siaj vidpunktoj antaŭ la 
teda perspektivo de ia  senperso-
neca alianco, nome la malŝatinda 
homa aŭtomateco. Ne temas pri 
tio. Ĉe Demokrateco ĉiuj havas 
la devon (multe pli ol la rajton) — honeste (esenca 
punkto) kaj tolereme — esprimi siajn idealojn, sian 
pensmanieron. Tamen neniu rajtas malami pretekste 
pensi malsame nek vivi sub timo pro la sama motivo.

Diradis Gandhi (1869-1948): 

“— Malsameco de opinioj ne estas motivo por 
malpaciĝo”.

Kaj pro tiu pensmaniero la Mahatmo fariĝis tu-
tcerte la ĉefa figuro okaze de sendependiĝo de sia 
Popolo. La devo esprimi per civilizita maniero sian 
vidpunkton ne signifas, ke — por ke Demokrateco 
funkciu — Vi devas fariĝi venkanto je kia ajn kosto. 
Kiu ne povas kunvivi tiel, ne scias kio estas Demokra-
teco, kiu cetere estas la reĝimo de respondeco.

Cetere,  per la mesaĝo “Demando pri Vivo 
aŭ pri Morto”, kiun mi prezentis al ĉeestantoj en 
unu el la temaj kongresoj de 
Monda Forumo Spirito kaj 
Scienco, kiu okazis de la 20-a 
ĝis la 25-a de Oktobro 2003, ĉe 
ParlaMundi de LBV, en Brazi-
ljo/DF, Brazilo, konsiderante, 
ke laŭ Napoleono Bonaparte 
(1769-1821), “plej granda 

Gandhi
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Napoleono Bonaparte 

Salomono

Kiam mi citas Karitaton en Edukado, mi ne rigardas ĝin nur admire, sed kun tiu 
aktivemo de iu kiu realigas surbaze de numeroj, kondiĉe ke same iluminita per la 
idealo de kompato. Izolaj statistikoj, senigitaj je nobla sento rilate al sia konsisto kaj 
utilo, ne baras la sagacan agadon de koruptado kaj ties kunrilatoj. Promocii Karitaton 
estas reeduki la Homojn. La Homaj Estuloj devas respekti la Homajn Estulojn! Kaj tion 
oni ne sukcesas nur per planoj kaj dekretoj. 

Paiva Netto
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Vretorikaĵo estas la ripetado”, mi emfazis tiun mian 
rezonadon por ĝin pli forte marki.

Opinii laŭ civilizita maniero
Ĉar ĉi tie estas la Monda Parlamento de Ekume-

na Frateco de Legio de Bona Volo, la ParlaMundi 
de LBV, tial ĉiuj, kiuj agadas ĉe ĝi havas la devon 
esprimi siajn opiniojn, eĉ per la natura varmo, per 
kiu oni defendas siajn tezojn, tamen sen spirito de 
disigo, do per civilizita maniero.

Kompatinda estas la socio sen pridiskutado de 
ideoj. Malamas ĝin nur tiuj, kiuj volas krime supe-
rregi la homan menson. La Historio rakontas al ni, 
kiel terura ĉiam estas ĝia irado sur la Tero. (...)

Planeda kunloĝejo
Tutmondigo do ne povas sinonimi al normigita 

kulturo laŭ unika modelo. Ni promociu ian tutmon-
dan konsciiĝon, kvankam fratecan kaj solidaran, sed 
en kiu estu respektataj la lokaj apartaĵoj. La vojo 

al tio nomiĝas Ekumenismo de 
la Koro. Ĝustadire ni konsis-
tigas unu nuran Homaron kiu 
kunvivas en unu sola komuna 
loĝejo: la planedo Tero. Kial la 
malfacilaĵo kompreni tion, se 
la malo estas la morto?

La turka ŝtatestro Atatürk, 
Mustafá Kemal (1881-1938), 

respondeca pri la starigo de Respublikeco en Turkio 
kaj pri la modernigo de sia lando, deklaris: 

“— La Homaro estas ununura ero, kaj ĉiu nacio 
estas parto de tiu ero. Neniam ni devas diri: Kial 
mi maltrankviliĝu, se kelkaj partoj de la mondo 
malvirtiĝas? Se tia malsano ekzistas, ni devas zorgi 
pri ĝi kvazaŭ ni estus la malsanuloj. (...) Paco en 
la hejmo estas Paco en la lando. Paco en la lando 
estas Paco en la mondo”. 

Individua perfektiĝo
(...) Miaj Geamikoj kaj Gefratoj, antaŭ ĉio ne-

pras, ke ni fidu je la kapablo de la Homoj, rigardi 
ilin kun Bona Volo, se ni volas formi enlandajn 
kaj tutmondajn civitanojn decajn, feliĉajn, efikajn, 
agemajn, havigante al ili efektivajn oportunojn. 

Ni devas reliefigi iliajn virtojn kaj korekti, eduke 
kaj efike, tion kio meritas plibonigon. De longe 
mi avertas pri la fakto, ke Solidareco ekspansiis 
el la luma kampo de etiko kaj sin prezentas kiel 
strategio, tiel ke la Homa Estulo povos konkeri sian 
propran pluvivadon. Al la  tutmondigo de mizero 
ni kontraŭmetas la tutmondigon de Frateco, kiu 
spiritualigas la Ekonomion kaj solidare ĝin disci-
plinas kiel fortan ilon de reago al la pseŭdofataleco 
de malriĉeco. (...) Oni ne petas tujan miraklon 
— malgraŭ ke nenio estas neebla —, sed la pli-
firmigon de idealo kiu stabliĝu, iom post iom, ĝis 
plenumiĝos ĝia eksteordinara celo. 

Eleanor Roosevelt (1884-1962), la eminenta 
Prezidantino de la Komitato pri Homaj Rajtoj ĉe 
UN, cele bone difini tiun tipon de interfrapiĝoj, 
asertis: 

“— La konstruo de paca mondo ne estas afero, kiun 
oni povas realigi per redaktado de traktato. Necesas 
tempo por prizorgi la rilatojn inter la Homaj Estuloj; 
sed, se ni aspiros al Paco, tio devos esti plenumita”. 

Johano la 23-a (1881-1963), unu el la plej res-
pektindaj papoj de la Historio, proklamadis: 

Atatürk
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Eleanor Roosevelt (memore), la eminenta Prezidantino de Konsilio pri 
Homaj Rajtoj ĉe UN.
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“— Per Amo solviĝas ĉiaj 
sociaj problemoj kaj politikaj 
malkonsentoj, tiel en Eŭropo, 
kiel en la tuta mondo. En ĝi 
kuŝas la fundamento. (...) Paco 
estas domo, ĝi estas la domo de 
ĉiuj, ĝi estas la ĉielarko kiu kun-
ligas la Teron kaj la Ĉielon”. 

La tiel revata struktura ŝanĝiĝo devas kalkuli, 
krom je la povo de Racio, ankaŭ je la plej bono 
el la Sento de la Homo; alie, daŭre esprimiĝos la 
nedecidema volo al kiu plurjofe ĝi preskaŭ aliiĝis. 
Urĝas do la kunigo de la menso kaj koro. Ke la 
okuloj rigardu supren, sed ke la piedoj tenu sin 
firmaj surgrunde.

Sinjorino Curie (1867-1934), Nobel-premiito 
pri Fiziko en 1903 kaj pri Ĥemio en 1911, kiu per 
nekalkuleblaj streboj kaj sinoferoj, puŝis Sciencon 
al tiom da konkeroj, el la kulmino de sia persito 
konkludis: 

 “— Neniam ni devas revi konstrui plibonan 
mondon sen la perfektigo de la individuoj. Por tiu 
celo ĉi el ni bezonas labori por la propra progreso 

kaj samtempe kunpartopreni en la ĝenerala respon-
deco celanta la tutan Homaron”. 

Filozofio kaj ŝpatotenilo
Estas pluraj manieroj batali — daŭrigas Paiva 

Netto. Tamen la plej nobliga estas tiu: modifi kla-
rigante kaj instigante la Homan Estulon, ĉar tiu 
konsistigas la bazon de iu ajn monda revigliĝo. 
Temas do pri urĝa temo. Tial ni ne malŝparu tem-
pon. La bonaj defioj bonfaras al ĉiuj; ili estas pre-
mioj de Dio por nia inteligenteco. La saĝa Albert 
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Johano la 23-a

En 2005, la holivuda aktoro kaj filmpro-
duktanto, Michael Douglas, ankaŭ enofi-
cigita de UN kiel kuriero pri Paco, prelegis 
okaze de renkontiĝo, ĉe Unuiĝintaj Nacioj, 
por memorfesti la Internacian Tagon pri 
Paco, kaj en la okazo li sendis specialan  
mesaĝon al Brazilo per la Superreto Bona 
Volo pri Komunikado.“Hodiaŭ estas tago 
tre speciala por ni ĉiuj. Mi esperas, ke tiu 
paca etoso disvastiĝu ankaŭ tra Brazilo. 
Mian dakon pro tio ke LBV ĉeestas”, li 
diris. En la okazo li estis salutataj de re-
prezentantoj de la Institucio kaj li dankis 
pro la ricevo de la revuo Solidara Socio en 
angla versio. 

Michael Douglas sendas mesaĝon 
pri Paco al Brazilo pere de LBV

Sur la unua foto, Michael Douglas 
ricevas de la ĉeestanta reprezen-
tanto de LBV, Danilo Parmegiani, 
la revuon Solidara Socio; sur la 
dua, Douglas kune kun sia bela 
edzino, la aktorino Catherine 
Zeta-Jones; reliefe,  estas 
intervjuata de Superreto Bona 
Volo pri Komunikado. 

De maldekstre dekstren: 
Pierre Curie, Nobel-premiito 
pri Fiziko (1903); Marie 
Curie, Nobel-premiito pri Fizi-
ko (1903) kaj Ĥemio (1911); 
Irène Curie, Nobel-premiito 
pri Ĥemio (1935); kaj D-ro 
Curie, patro de Pierre. Ku-
rioze, tiu ĉi foto estis prenita 
de Ch. E. Guillaume, tiam 
Direktoro-Reprezentanto 
de Bureau International des 
Poids et Mesures (BIPM), kiu 
ankaŭ ricevis la Nobel-pre-
mion pri Fiziko (1920).
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haEinstein (1875-1955), kiu malbezonas prezentojn, 

reliefigis: 

“— Malfacilaĵoj kaj baroj estas valoraj fontoj 
de sano kaj forto por iu ajn socio”.

Per letero kiun mi sendis al la gejunuloj de Legio 
de Bona Volo, en septembro 1987, mi invitis ilin al 
tiu grava penso, ke oni kunigu la fizikajn strebojn 
al tiu de la menso; la ŝpatotenilon al filozofio (...). 
Ne sufiĉas elpensi, necesas realigi. La novaj tempoj 
postulas pli grandan pretecon, ĉar nun la problemo 
senkompate atingas miliardojn da homoj, kies pa-
cienco estas elĉerpebla. Eĉ se ĝi atingus nur unu 
Vivulon, tio jam estus motivo de skandalo.

Raporto pri la Homa Elvolviĝado
Tre oportuna estas la parolo de D-rino Michele 

Fedoroff, Ĉefadjunkto de Sekcio de NRO-Departe-
mento pri Ekonomiaj kaj Sociaj Aferoj ĉe UN (UN/
Desa) en ŝia diskurso en la brazila ĉefurbo Braziljo/
DF, okaze de la 1-a Foiro de Novaĵoj Reta Solidara 
Socio organizita de LBV en marto 2007:

 “— Malriĉeco estas kompleksa fenomeno socia 
kaj ekonomia, kies monda amplekseco atingas pli ol 
unu miliardon da homoj kiuj ankoraŭ iel vivas per 
malpli ol unu dolaro tage kaj pli ol 800 milionojn 
da loĝantoj kiuj havas tre malmulton por manĝi kaj 

satigi siajn vivenergiojn necesajn en la ĉiutago. La 
manifestiĝoj pri malriĉeco atingas ĉiujn sferojn de 
la vivo de la homoj, kies rezulto estas analfabetismo, 
malsanoj, manko de trinkebla 
akvo, konvenaj loĝejoj, labo-
roportunoj kaj partopreno en 
la politika vivo. De 1990 ĝis 
2001 ĉirkaŭ 120 milionoj da 
homoj eskapis vivi en ekstrema 
malriĉeco, kio per si mem jam 
estas signifa konkero. (...)”.

UN kaj anticipe alveni
Meditante pri la prelego de D-rino Fedoroff, kiu en 

la okazo reprezentis UN-on nome de s-rino Hanifa 
Mezoui, Estro de la Sekcio de 
NRO-j ĉe UN/Desa, mi reme-
moris, ke ĉe iu kriza momento 
de la brazila historio, 1930, la 
Prezidento de Provinco Minas 
Gerais*3, Antônio Carlos Ri-
beiro de Andrada (1870-1945), 
posteŭlo de la “Patriarko de 
la Sendependeco de Brazilo”, 
José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838), 
eldiris: 

Antônio Carlos de Andrada

José Bonifácio
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La reprezentanto de LBV, Danilo, kune kun Hanifa Mezoui (M) kaj Miche-
le Fedoroff, el la Sekcio de NRO-j de UN/Desa, dum la novjorka evento 
Foiro de Novaĵoj. Vidu artikolon pri la temo sur paĝo 62.

*3 Prezidento de Provinco Minas Gerais — Komence de la brazila Respubliko, la 
provincestroj estis konataj kiel prezidentoj.

Maldekstren al dekstre: du Fizik-Nobelpremiitoj, la nederlandana Pieter 
Zeeman (1902) kaj la germana Albert Eistein (1921), kun la profesoro de 
Teoria Fiziko de la Universitato de Leiden, en Nederlando, Paul Ehrenfest, 
kiu dum lia akademia kariero, laboradis kun multaj da nobel-premiitoj.

speciala
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“— Ni komencu la revolucion antaŭ ol la Popolo 
tion faros!”

Nu, tiu estas la natura decido de virinoj kaj viroj 
inteligentaj, ĉar regi estas anticipe alveni. (...) Estas 
evidente, ke, per tiuj ok Celoj por Evoluado de la 
Jarmilo, la prizorgo de UN estas: sin anticipi al la 
okazaĵoj. 

Etiko laŭ ties plej alta senco kaj 
responda agado 

La gvidanto de LBV revenas al la temo per alia 
peco de sia verko, sur paĝo “Spirita kono estigas 
abundon”, konsistanta parto el la beletra eseo La 
Kapitalo de Dio, per kiu li komentas:

 
En ĉi tiuj tempoj de tutmondigo de misdistribuataj 

bonhavaĵoj, precipe por la sennombra homamaso, kiu 
konsistigas la “marĝenigitojn” (laŭ la alnomo donita 
de la ĵurnalisto kaj Legiano de Bona Volo Francisco 
de Assis Periotto) ĉiu nacio havas la devon, pli ol 
rajton, esti kreema, fariĝi ekonomie stabila, per am-
pleksigo de sia industrio, de siaj komerco kaj servoj; 
modernigi instruadon kaj Edukadon de sia popolo 
(ĉion prilumante per tuŝo de Spiritualeco, kiu subkom-
prenigas etikon laŭ ties plej alta senco kaj responda 
agado), de sia reto de komunikado kaj de transportado; 
strebadi al harmonia integriĝo kun la ceteraj popoloj; 
kaj atingi internacian prestiĝon. Tio estas evidenta, 
sed precize pro tio ĝi devas esti proklamata. Ekster 
tio, agadas barbareco, kiun oni ĉie vidas — ĉiutage 
malpli kaŝitan – kaj, plej nekredeble, la plimulto el 
la homoj eble ne taksas ĝin precize, ĉar ekzistas ia 
skrupula klopodo daŭre forturni  ĝian atenton, kiel en 
la tempo de romiaj cezaroj. Tamen, ĝi certe iom post 
iom perceptos la damaĝan efikon. Tio estas certa. Nur 
afero de tempo (...).

Neniu reganto povas fari ion ajn sola. En tiu ĉi 
epoko de akcela metamorfozo, iun tagon li bezo-
nos la apogon de la socio. (...) Tamen, minimume 
oni esperas, ke li regadu por sia popolo, por sia 
entrepreno, ke li respektu siankomunumon, amu 
sian organizon, kal tiel plu. Krome, ĝuste en la 21-
a jarcento, la leĝpovo ne rajtas esti sub la aparta 
decido de iu ajn persono.

Ĉe plenumo de iu ajn decido, oni devas ĝin efekti-

vigi kun prudento, interkonsente, trafe, ĉar la kon-
sekvencoj de privataj decidoj povos esti nekorekteblaj. 
Konata siatempe en Oriento kiel eksteordinara filozofo 
kaj sciencisto, Omar Khayyam 
(1048-1122), kiu en 1074, laŭ 
invito de sultano Malik-Xá 
(1055-1092), faris astronomiaj 
esplorojn por la reformo de la 
islama kalendaro, difinis: 

“— Kvar aferoj estas sen-
revenaj: la pafita sago, la 
eldirita vorto, la akvo kiu trairis la muelilon kaj 
la preterlasita oportuno”.

La nuna bezono planti brasikon kaj 
kverkon 

Larĝvida Homo scipovas esplori la Animojn, ne 
por sia propra profito, kio estas krimo, sed por la ko-
munumo. Jen tia estas la sacerdoto, kiu zorge paŝtas 
sian gregon, sen puŝi ĝin kontraŭ la aliaj; la vasthori-
zonta politikisto; la ŝtatestro, kiun foje la samtempuloj 
ne komprenas, sed kiun la estonta tempo benos.

La 29-an de marto 1985 mi skribis en “La Nova 
Respubliko kaj Jesuo”, artikolon publikigitan en 
la antikva Jornal da Manhã, de San-Paŭlo/SP, 
Brazilo: 

(...) Rui Barbosa (1849-1923), la eminenta 
brazila civilisto, je internacia 
reputacio, invitas nin pripensi 
pri tiuj ĉi sagacaj konceptoj:

“— Ĝis Dio donos al ni ian 
lastan forton, ne indas ma-
lesperi pri la sorto de Bono. 
Maljusto povas koleriĝi, ĉar 
ĝi estas malfirma. La Vero 
ne senpacienciĝas, ĉar ĝi estas eterna. Kiam oni 
parktikas ian bonan agon, tiam oni ne scias, ĉu ĝi 
distingiĝas al la nuna tempo, ĉu por estonta. Okazas, 
ke ĝiaj fruktoj eble aperos post longa tempo, sed ili 
estas certaj. Unuj plantas la semon de brasiko por 
la morgaŭa manĝo; aliaj la semon de kverko por 
la ŝirmejo estonta. Tiuj unuaj fosas por si mem. Ĉi 
tiuj lastaj plugas por sia lando, por la feliĉo de siaj 
posteŭloj, por la bono de la homa raso”. 

Omar Khayyam
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Rui Barbosa
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Lazaro Ludoviko Zame-
nhof (1859-1917), pola kuracisto 
kaj kreinto de Esperanto — “(...) 
Reciproka kompreniĝado inter 
personoj de malsamaj nacioj 
estas tute bone atingebla, kaj 
por ĉi tio tute ne estas necese, ke  
unu popolo humiligu aŭ englutu 
alian, ke la muroj inter la popo-

loj tute ne estas io necesega kaj eterna, ke reciproka 
kompreniĝado inter kreitaĵoj de tiu sama speco estas 
ne ia fantazia revo, sed afero tute natura”. (...)

Charles Chaplin (1889-
1977), angla kinaktoro kaj 
reĝisoro — “Ni batalu por ia 
nova mondo... ia bona mondo 
kiu havigas al ĉiuj laboroportu-
non, kiu havigas estontecon al la 
gejnuloj kaj sekurecon dum ties 
maljuniĝo”. 

Dum la nunaj malsim-
paj tempoj, kara Rui, oni 
bezonas fari ambaŭ aferojn 
paralele: planti la semon de 
kverko, kies gastema om-
bro etendiĝos super postaj 
generacioj, kaj semi la 
nunan manĝaĵon, tamen, 
por la malplenaj ventroj, ĉar ankoraŭ hodiaŭ 
sonas la averto de la kuraĝa aboliciisto José do 
Patrocínio (1853-1905): 

“— Dum unu sola brazi-
lano malsatos, ni devus plori, 
kvankam ni estas popolo ride-
ma (...)”.

Kaj la karmemora Fondinto 
de LBV, Alziro Zarur, komple-
tigis: “... plori pro honto!”. Ni 

citu tie ĉi, ĉar oportuna, tiun ĉi admonon de la nefor-
gesebla Helen Keller (1880-1968), usona verkistino 
kaj socia aktivulo: 

“— Ĝis la granda homamaso estos tuŝita de la 
senco pri respondeco por la bonfarto de ĉiuj, la 
socia justeco neniam estos plenumita”.

Identiĝo al la Bono, de nordo al sudo, 
de oriento al okcidento 

(...) Dum la registaroj netrafas “definitivajn sol-
vojn” kontraŭ mizero, ĉiu Homo, integriĝinta aŭ ne 
al komunumoj, faru pli ol li povas por sia similulo, 

Anne Frank
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Budho
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Onisaburo
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igante ageman la potencan asocian spiriton de Kari-
tato*4, instruita kaj travivita de Jesuo, Mahometo, 
Moseo, Budho, Onisaburo kaj aliaj iluminitoj en 
la Historio ne nur religia, kiaj:

José do Patrocínio
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L.  L. Zamenhof
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Charles Chaplin

Anne Frank (1929-1945), 
juda juna verkistino — “Ĉiu 
homo portas ene de si eron da 
bonaj novaĵoj. La bona novaĵo 
resumiĝas al tio, ke vi ne scias 
kiom eksteordinara vi povas esti! 
Kiom multe vi povas ami! Kiom 
multe vi povas plenumi! Kaj kiom 

granda estas via kabablopovo! (...) Mirinda estas tio, ke 
oni ne bezonas atendi eĉ unu momenton por plibonigi 
la mondon.” Helen Keller kaj ŝia mentorino, Anne Sullivan.

speciala
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Winston Churchill

Florence Nightingale

Anália Franco

Aristotelo

La Fontaine

Princino Diana

Maroka mozaiko

Tradicia, irana pentraĵo, 
verkita el kapra ledo.

Voltaire

Registro
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Saadi

La Fontaine (1621-1695), 
franca fablisto — “Amu, amu, 
ĉar ĉio plia nenion valoras”.

Saadi (1213-1292), persa 
poeto — “Karitato estas si-
lenta preĝo”. 

Aristotelo (384-322 a.K.), 
greka filozofo — “Feliĉeco 
konsistas en tio ke oni faru la 
Bonon”.

Princino Diana (1961-
1997) — “Ni ciuj bezonas 
montri kiom ni maltrankviliĝas 
unuj pri aliaj kaj dume zorgi 
pri ni mem”. 

Winston Churchill (1874-
1965), anlga verkisto kaj po-
litikisto, Nobel-premiito pri 
Literaturo en 1953 — “Ĉiuj 
grandaj aferoj estas simplaj. 
Kaj multaj povas esti espri-
mitaj per mallongaj vortoj: li-
bereco, justeco, honoro, devo, 
kompato, espero”. 

Augusto Comte (1798-
1857), franca filozofo kaj so-
ciologo — “Vivi favore al aliu-
loj estas ne nur la leĝo de devo, 
sed ankaŭ tiu de feliĉeco”. 

Anália Franco (1853-1919), 
brazila edukistino — “Ni eduku 
kaj protektu la povrajn infanojn 
kiuj bezonas nian helpon, forpre-
nante ilin el vojoj de malvirtoj, 
igante ilin noblaj kaj utilaj civi-
tanoj cele al la prospero de nia 
Patrujo”. 

Florence Nightingale (1820-
1910), angla ikono de flegado, kiu 
ĉiam finis siajn leterojn per frazo 
montranta ŝian ekstreman zorgon 
al la proksimulo — “Se mi povos 
iel esti utila, jen mi tie ĉi”.

Do, “ke la homoj povu memo-
ri pri tio, ke ili estas fratoj”, kiel 
admonis Voltaire (1694-1778). 
En sia Traktato pri Toleremo, 
François-Marie Arouet (vera 
nomo de la polemika franca 
pensulo) skribis: 

Diversaj popoloj jam esprimis 
siajn impresojn pri la idealoj de 
la Templo de Bona Volo* (TBV), 
monda disvastigejo de Ekumena 
Solidareco, inter kiuj Ĉilio, Neder-
lando kaj Ĉinio. 

Maroko estis la unua nacio kiu 
favoris la faman monumenton de LBV, tuj post ĝia 
inaŭguro en 1989, laŭde al ĝia reliefiga rolo kiun 
ĝi plenumas en la socio. Ĝia Am-
basadejo en Brazilo donacis, nome 
de la marokaj registaro kaj popolo, 
belegan mozaikon el ŝtonoj tipa de 
la islama kulturo. 

La irana Ambasadejo, siavice, 
regalis la Templon de Bona Volo per 
tradicia pentraĵo el sia arto farita sur 
ledo de kapro, ankaŭ aŭtenta elmon-
tro de internacia amikeco. 
*Templo de Bona Volo — Legu la artikolon “Favore al 
Kulturo de Paco en la mondo”, paĝo 52.

*4 Asocia Spirito je Karitato — Legu plu pri la penso de Paiva Netto rilate al Karitato, kiun 
li nomas “potencega ilo por la realigo de tio kion ni eĉ kredas nerealigebla”, en Spiritualaj 
Gvidilinioj de Legio de Bona Volo, volumo 1, en la ĉapitro “Pri la Kompleta Karitato”.
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Nelson Mandela

“— La Naturo diras al ĉiuj homoj: (...) Mi do-
nis al vi brakojn por kultivi la teron kaj lumeron 
da racio por vin gvidi; mi metis vian koron eron 
da kompato por ke oni helpu unuj la aliajn elteni 
la vivon. Ne sufoku tiun ĝermon, ne difektu ĝin, 
komprenu, ke ĝi estas ĉieldonaco (...)”.

Prave, kara Voltaire, kaj ke tiel okazu de nordo 
ĝis sudo, de oriento ĝis okcidento, ĉar la tempo 
necesa por ke la Homaro komprenu, ke la pluvi-
vado de la planedo dependas de nia vere civilizeca 
konduto okulfrape mallongiĝas pli kaj pli. Kaj tio 
ne temas pri vortoj de mistika klarvidanto, ju pli 
respektinda li estas, sed la nura konstato pri la 
realaĵo. Nun pli ol iam ajn iĝas tiel necesa la mesaĝo 
pri konsolo kaj espero.  

Karitato estas sinonimo de Amo
La ĉiam memorigata Alziro Zarur poeziigis, per 

tiu ĉi maksimo, la evidentan veron:

“— La vibrado de malamo detruas la homan 
korpon, kiu estis kreita por vibri laŭ la Leĝo de 
Amo”.

Resume, Karitato, kiel sinonimo de Amo, estas la 
gravitakso de konsciiĝo spirita, homa, socia, religia, 
filozofia, politika, ĝis tia grado, ke se la Homo ne 
konscias pri ĝi, li devas strebi por kompreni ĝin, ĉar 
tia nescio, plurfoje malĝuste rafinita, povas montri 
sin aroganta rilate al la ĝenerala signifo pri Karitato 
kaj pri ĝia efikeco sur la ĉiutaga vivo de homoj, 
popoloj kaj nacioj. Tiu nesciado domaĝas al mul-
taj ideologioj kiuj provis, per rezultoj malsupre la 
promesoj, korekti la situacion de malŝatinda mizero 
kiu masakras garndegajn homamasojn. Parolante 
pri mizero, mi aludas ne nur al socia malriĉego, sed 
spirita, morala, mensa, intelekta, kies observo, for 
de la homaj suferoj, povas konduki iun, malgraŭ 
sia erudicio, estigi kimeron manke de tiu komuna 
saĝo ĉe la simpluloj konkerita per ĉiutaga labo-
rado, por ĝui minimumajn vivkondiĉojn antaŭ la 
interfrapiĝoj de la vivo cele ekzemple subteni la 
familion. La teorio, en la praktiko, ne ĉiam estas la 
sama afero, ĉar ĉiumomente oni estas pruvita per 
neatenditaĵoj. La saĝeco akumulita tra la jarmiloj 

iom post iom montros ke, al la intelekta konkero, 
oni devas kunigi la plejaltan instruon venintan el 
la lernado de la sufero de homamasoj. La surstrata 
homo havas multon por instrui al sia elitularo.

Cetere, kiam mi citas Karitaton en Edukado, mi 
ne rigardas ĝin nur admire, sed kun tiu aktivemo de 
iu kiu realigas surbaze de numeroj, kondiĉe ke same 
iluminita per la idealo de kompato. Izolaj statistikoj, 
senigitaj je nobla sento rilate al sia konsisto kaj utilo, 
ne baras la sagacan agadon de koruptado kaj ties kun-
rilatoj. Promocii Karitaton estas reeduki la Homojn. 
La Homaj Estuloj devas respekti la Homajn Estulojn! 
Kaj tion oni ne sukcesas nur per 
planoj kaj dekretoj.

Citindas tie ĉi, pro ĝia esen-
co, la vorto de la sudafrika 
ŝtatestro Nelson Mandela:

“— Edukado estas la plej 
potenca armilo kiun oni povas 
uzi por ŝanĝi la mondon”.

La maturiĝo de la Animo kunfratigas la Ho-
mojn kaj samtempe la surterajn kulturojn. Pro la 
komplekseco de la hodiŭaj dramoj, eĉ kiam ĉiuj 
sociaj problemoj estos solvitaj, Karitato, kiu en la 
sanskrita signifas “moviĝanta Amo”, estos same 
necesa kiel nun. Kaj sen ĝi neniu vivas, ĉar ĝi estas 
la nutraĵo por la Spirito, la plej valora donaco por 
la ekvilibro de la menso. Ĉar la gecivitanoj, krom 
la bona solvo por la problemoj koncernantaj al 
la Ŝtato, serĉadas solvon por siaj homaj dilemoj, 
moralaj kaj spiritaj. (...) 

De Helena Petrovna Bla-
vatski (1831-1891), rusa akti-
vulino, verkisto kaj teozofo, 
venas tiu ĉi konsidero:

“— Ĉiu el ni estas sub in-
fluo de aliulaj interkonsentoj, 
ĉar ĉiu el ni siavice influas sur 
ĉiujn aliajn. 

Enciklopedia senamo
En Folha de S.Paulo de la 10-a de aprilo 1988, 

mi skribis: Sen Amo ni neniam konos Pacon. Ĝi es-

speciala

��   |  TUTMONDIGO DE LA FRATA AMO

Revista Oito Objetivos Esperanto38   38 10/10/2007   18:26:03



Harvey

SemmelweisDante Alighieri

Baruch Spinozo
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Luiza Mahin

Galileu Galilei

tas “la ĉiela pano de la animoj, la nobla nutraĵo por 
la koroj”, laŭ la diro de Laura, patrino de Líseas*5. 
Kaj se iu argumentos, ke estas malŝparo de tempo 
paroli pri Amo nun, antaŭ tiom da perfortemo en 
la mondo, mi konvike diras, ke ĝuste nun estas la 
oportuna momento. Laŭdegi ĝin, se ĉiuj jam travi-
vus ĝin, tiam ja estus malŝparo de tempo... 

Ankoraŭ pri la temo Amo, la revuo BOA VONTA-
DE (BONA VOLO), publikigis: “Enciklopedioj — ĉe 
angla ĵurnalo oni observis, ke en la unua eldono de 
iu enciklopedio, publikigita en 1768, la vorto atomo 
estas klarigita per kvar linioj, dum al la vorto Amo 
oni dediĉis kvin tutajn paĝojn. En la lasta eldono de 
la sama enciklopedio, la difino pri atomo okupis kvin 
paĝojn kaj la vorto Amo eĉ ne estas menciita”. (...) 

Unu el la malbonoj ĉe iuj publikaj homoj estas, 
ke ili sin konservas en nescio pri tiaj noblaj temoj. 
Ili diras, ke tio estas sonĝo... Ili povas vekiĝi meze 
de inkubsonĝo...

Karitato kaj Politiko
Paiva Netto, menciita inter la gravaj antaŭantoj 

rilate al la ampleksa signifo de la vorto Karitato, 
plu montras tion en sia beletra eseo La Kapitalo 
de Dio:

Ĉirilate, Karitato, laŭ ties plej profunda signifo, 
devus esti unu el ĉefaj regularoj de Politiko, ĉar 
ĝi ne resumiĝas al la simpla kaj laŭdinda ago dis-
doni panon. Ĝi estas la sento kiu — iluminante la 
Animon de la ŝtatestro, parlamentano, kaj juĝisto 
— kondukos la Popolon al tiu reĝimo en kiu So-
lidareco estas la bazo de Ekonomio, laŭ ties plej 
ampleksa signifo. Tio postulas restrukturiĝon de 
la Kulturo, pere de Spiritualeco, ĉe la popolo kaj 
ĉe la studentaro kiel lernobjekto. Tamen, ĉe la in-
telektularo, ĝi estu akceptata sen iu ajn antaŭjuĝo 
kiu iel limigas, en iaj okazaĵoj, la persperktivon 
flanke de grandaj analizaj pensuloj pro la fakto ke 
kelkaj el ili submetiĝas al iuj ideologia kaj scienca 
dogmoj, afero neakceptebla se deveninta el mensoj 
supermezure ellaboritaj. Ĝuste pro tio Scienco 
abundas je konkeroj por ĉies bono. Sed ankaŭ ene 
de ĝi aperis tiuj kiuj multe suferis nekomprenon 
pro la tirana konvencio, eĉ de iuj paroj kiuj haste 
ilin antaŭjuĝis. Iliaj viktimoj estis: Sokrato, Bias, 

Baruch Spinozo, Dante Alighieri, Galileu Gali-
lei, Semmelweis, Harvey, Samuel Hahnemann, 
Maria Montessori, Luiza Mahin*6, D-ro Barry 
J. Marshall, D-ro J. Robin Warren kaj aliaj famaj 
nomoj tutmonde rekonataj. 

Resume, Karitato, sinonimo de Amo, estas specia-
la Scienco, la avangardo de mondo en kiu la Homo 
estos prizorgata kiel li meritas: humane do civilizece. 

*5 Líseas — Persono de Nia Hejmo, de André Luiz, psikografiita de Francisco 
Cândido Xavier, FEB.
*6 Luiza mahin — Patrino de la fama brazila poeto, ĵurnalisto kaj aboliciisto Luiz 
Gama. Klera kaj batalema sklavino, ŝi ludis gravan rolon ĉe la Ribelo de la Malês 
— serio de sklavaj ribeloj okazintaj duonkomence de la 19-a jarcento en Brazilo. 
La gvidantoj de la movado  estis persekutitaj kaj kruele punitaj, sed Luiza sukcesis 
fuĝi al Rio-de-Ĵanejro/RJ, kie ŝi plu batalis pro la libereco de sia popolo, kio rezultis 
en ŝia aresto kaj eventuala punekzilo en Afriko.
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Jean-Paul Sartre
(Foto ĝentile donacita 
de la nepino, s-ino Sônia 
Riedel Souza e Silva)
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stimuli la kolektivan memmor-
tigon de la nacioj. Ni travivas 
epokojn de transformiĝoj, de 
rompo kun la pasinto. Ĉu al 
plibona situacio? Dependas 
de nia koncepto pri humaneco 
nun. 

Ne senkiale la franca verkis-
to kaj filozofo Jean-Paul Sar-
tre (1905-1980) ĉi tiel difinis:

“— La Homon konsistigas siaj multoblaj elektoj 
kaj pri ili li tute respondecas” (...). 

Ekonomio de la Spirita kaj Homa 
Solidareco

El mia beletra eseo Sociologio de la Universo, 
laŭ nia kredo je la valoro de altruismo, mi reliefi-
gas, ke, ne pro tio ke ni kredas je ĝi, eĉ se temas 
pri negocadoj, oni devas konsideri nin stultaj. Ni 
plene konscias pri la malhelpaĵoj, eĉ en la ekono-
miaj kaj sociaj sferoj, kiujn iu ajn komunumo aŭ 
nacio bezonas senĉese alfronti kaj superi. Kiam mi 
proponis, antaŭ jardekoj, la Ekonomion de Spirita 
kaj Homa Solidareco kiel Strategion por Pluviva-
do, ni alianciĝis al la rigora rondo de homoj kiuj 
emas vidi tiujn multajn kontraŭojn, kiuj damaĝas al 
laborantoj, entreprenoj, socio kaj kredoj, estos fin-
fine korektitajn de tiuj kapablaj ilin plenumi, nome 
tiuj kiuj kalkulas nur je la apogo de la favorotaj 
de iliaj iniciatoj, unuvorte, la 
homamasoj.

Ju pli perforto ĝin minacas, 
despli la evoluado de iu Po-
polo ne povas senigi sin je la 
spirito de Karitato. La persoj, 
kiuj sekvis la doktrinon de 
Zaratustro (628-551 a.C.), 
instruadis:

“— Tiu kiu indiferentas al la bonfaro de aliuloj 
ne meritas esti nomata homo”. 

 Unu el la plej gravaj hispanaj filozofoj, José 
Ortega y Gasset (1883-1955), emfazas tiun anti-
kvan persan instruon, kiam li asertas:

Tiam ni starigus imperion de 
Bona Volo sur tiu ĉi planedo, la 
plej taŭga medio por la Kapitalo 
de Dio*7, kiu ĉie cirkuladas kaj 
kiu ne povas plu akcepti kriman 
spekuladon sianome. (...) 

Tiu ĉi pripenso de la brazila 
edukistino kaj verkisto Cinira 
Riedel de Figueiredo (1893-

1987) pravigas tion pri kio ni 
antaŭe parolis: 

“— El ĉiu viro kaj ĉiu virino dependas la 
perfektigo de ĉio kio naskiĝas, kreskas, vivas kaj 
transformiĝas sur la Tero, ĉar envere nenio mor-
tas. Ekzistas kontinua aliiĝo, kaj ni devas esti la 
gvidantoj por ke tiu transformiĝo iĝu konstanta 
ascendo pli kaj pli bela kaj pli perfekta por plibone 
reprezenti la vivon kiu ĝin vigligas”. 

Rompo kun la pasinto. Ĉu al pli bona 
situacio? 

Sekve, post prezento de tio, kion Paiva Netto 
substrekis en 1985, ni revenu al lia parolo, kiam 
li esprimas:

Danke al la solidara matureco de la mensoj, 
estingado de malsato de la korpo kaj de la Spirito 
fariĝis prizorgo ne nur enlanda, sed tutmonda. 
Kio povas malhelpi, ke la celoj, kiuj favoros ĉiujn 
landojn, estu senprokraste atingata, je tutmonda 
skalo? Inter aliaj obstakloj, oni emfazas la troan 
narcisismon, individualismo, ligitaj al la deziro pri 
potenco, kiu eble ekzistas en homaj mensoj cerboj 
nesentemaj al la sufero de aliuloj — kio tro multe 
fruktodonas en periodo de koruptado kaj libera 
senpuniteco — kaj krome al la manko de presisto 
kaj efika strategio ĉe multaj el tiuj, kiuj kontraŭas 
al tiu situacio. 

La batalo kontraŭ perfortemo en la mondo 
komenciĝas per batalado kontraŭ indiferenteco pri 
la sorto de la najbaro. Permesi la foroferon de la 
senton pri kompato inter la homoj estas same kiel 
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Cinira Riedel de Figueiredo

*7 La Kapitalo de dio — Tiel Paiva Netto difinas la Homon kaj ties eternan 
Spiriton. Temas ankaŭ pri titolo de unu el liaj eseoj.

Zaratustro

speciala
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ni proklamas, estas holistika, ĉar 
ĝi invitas nin ekvidi nian efekti-
van originon, kiu estas spirita. 
Nur tiel estiĝos la humanigo kaj 
spiritualigo de la Ŝtato kaj de 
la Homo mem, alivorte, sub la 
lumbrila influo de la Ekumena 
Karitato kiu ne distingas homojn, 
ĉar ĝi konsideras, ke — super koloro, kredo, malkredo, 
politika konvinko, sekso, aĝo — ni staras antaŭ Surteraj 
Estuloj petantaj helpon kaj komprenemon (...).

Ĝustatempe, dekalris la heroa Nelson Mandela:

“— La homa boneco estas flamo kaŝebla, sed 
neniam estingebla”. 

La familio de la nacioj
Ankoraŭ en La Kapitalo de Dio, la gvidanto de 

LBV pritraktas ian tiel nomatan “interpuŝiĝon inter 
kulturoj”, kiun iuj homoj antaŭvidas. Li substrekas:

Por la 21-a jarcento, pli kaj pli grava estas la neceso 
neniam ignori la multoblajn okazojn por elvolviĝo por 
la komuna bono, kiun moderna teknologio proponas.

Kaj li konsilas:

Tamen, estas oportune agi tiamaniere, ke iom post 
iom la progresoj de teknologia kono favoru rimedojn 

José Ortega y Gasset

Deng Xiaoping

Émile Durkheim
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V“— Ŝtato kaj vivoprojekto, 
programo por homa agado aŭ 
konduto estas nedisigeblaj. La 
malsamaj tipoj de Ŝtato naskiĝas 
el la manieroj laŭ kiuj la reganta 
grupo difinas la kunlaboradon 
kun la aliaj homoj”. 

Deng Xiaoping (1904-
1997), kiu komencis, en la 
dua duono de la 20-a  jarcento, 
serion de profundaj reformoj 
en Ĉinio, subtrekis lecionon 
pri kio oni ne devas fari por 
atingi konkordon: 

“— Estas homoj kiuj kritikas la aliajn cele akiri 
famon, surpaŝante aliulajn ombrojn cele ascendi 
al regpozicioj”.  

Paiva Netto, daŭrigante sian argumentadon 
pri kiel li komprenas la ameman senton, simile al 
antaŭenpuŝiga risorto ne nur sur la religia kampo, sed 
ankaŭ sur tiu socia, politika kaj scienca, klarigas: 

Tial la Karitato proponita de ni iras transe de tio 
kio inspiris la solidaran ekonomion esploritan de la 
eminenta sociologo Émile Durkheim (1858-1917). 
La Ekonomio de la Spirita kaj Homa Solidareco kiun 

Parta panorano de urbo Ĝenevo, Svislando.
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por plivastigi Kompaton kaj Solidarecon, por ke oni 
efektive kontraŭbatalu spiritan kaj moralan mizeron, kiu 
malhelpas la sukceson de ĉiu ajn socio. Tio estas ekume-
na penso pri la efektiva solvo por plialtigi la aĉetpovon 
kaj, plej fundamente, por demokratia alirebleco al bona 
instruado, ekzemple, ĉar la manko de ĉi tiu lasta nun-
tempe enfermas en almozulecon, ĉie en la mondo, tutajn 
homamasojn, barante al ili forigon de malsato. Tio estas 
vera malrespekto kontraŭ homa digno.

“Malsato estas malbona konsilanto” 
Se tia mensmaturiĝo ne okazos en konvena 

tempo, Paiva Netto, kies vortojn pravigas ties agoj, 
instigas ĉiujn homojn pensu, ke danĝero vere eble 
alproksimiĝos al tiuj, kiuj ne konsideros tiajn kon-
ceptojn, ĉar

(...) kiu malsatas, tiu volas manĝi, kiu soifas, tiu 
volas serĉas sensoifiĝon; kiu estas nuda, tiu bezonas 
veston; kiu malsanas, tiu atendas urĝan resaniĝon; 

senesperulo deziregas apogon. 
Ne morgaŭ, sed tuj! Kaj, antaŭ 
ol, delirante, la malsatantaj ho-
mamasoj forprenos kion ili ne 
havas, el la manoj de la havantoj. 
Post pli ol du miljaroj, la latina 
poeto Vergilio (70–19 a.K.) estas 
plu aktuala:

“ — Malsato estas malbona konsilanto” (...).

Antaŭ ol tia cirkonstanco definitive fariĝos 
starigita standardo por afliktitaj komunumoj, ĉar 
laŭ la aserto de la gvidanto de LBV “Ankaŭ nacioj 
vomas”, li invitas nin konsideri la penson de aliaj 
grandaj nomoj en la Historio:

Oni plej emfaze konsideru 
tion, kion skribis antaŭ pluraj 
jaroj la skoto Adam Smith 
(1723-1790). La patro de poli-
tika ekonomiko diras:

“— Malriĉeco neniun ma-
lhonoras, sed ĝi estas treege 

malkomforta”.

Tamen, ekzistas pli grava fakto, mia kara Adam, 
esprimita en tiu averto de Gandhi, la liberiginto de 
Hindio:

“— Plej granda krimo estas malsato”.

La Mahatmo pravas, ĉar malsato kaj la sekvaj 
malsanoj, interalie naneco, blindeco, mensa deficito 
(kiu malfaciligas la akiradon de scio) kaj aliaj — kiuj 
faligas milionojn da homoj en la Planedo ĉiujare 
— konsistigas ian silentan genocidon, kiun ni de-
vas rigore denunci, ekzemple de la romia generalo 
Scipiono Emiliano (184-129 a.K.), ĉe kiam li cin-
drigis Kartagon kaj pereigis ties 
loĝantaron en 146 a.K.  (...). Ne 
estas ia bona politika sistemo, 
dum la Homo estas malbona. 
Pro tio necesas serena kaj vigla 
cerbumado pri ĉi  tiu penso de 
la ĉina, saĝa Konfuceo (551-
479 a. K.):

“— Pagu Bonon per Bono, sed malbonon per 
Justeco”.

Mi aludas al vigla kaj serena cerbumado pri la 
penso de Konfuceo, por ke neniu krime miksu Jus-
tecon kaj venĝemon.

Timo estas malbona konsilanto
Ni povas vidi, kaŝita en tiu tragedio, kiun ni spektas 

tra la mondo, mesaĝon skribitan per fortegaj koloroj: 
same kiel malsato, ankaŭ timo estas malbona konsilan-
to. Evidente oni ne devas miksi timon kun prudento, ĉar 
ĉi tiu lumigas kaj impulsas la Bonan Volon flanke de la 
homoj pretaj transformi tian situacion, laŭ la propono 
de la angla filozofo kaj historiisto Bertrand Russell 
(1872-1970):

“ — En Edukado kaj en aliaj 
kampoj de la vivo, plej bezonata 
por la Homaro estas anstataŭigi 
timon per espero”.

Estas tuta vero, klera Rus-
sell, ĉar espero neniam mortas, 

Adam Smith

Bertrand Russell
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Mi pensas pri tio, kiel la giganto de Besançon. 
Kaj mi ripetas: la aŭtenta Demokrateco estas la 
reĝimo pri respondeco, pri la sincera respekto al 
racio, al inspiro kaj al la rajtoj de la Popoloj. (...) 

Libereco, Virto, Justeco
Charles de Secondat, Ba-

rono de Montesquieu (1689-
1755), aŭtoro de La Spirito de 
la Leĝoj, skribis:

“— La speciala principo 
de demokrateca regado estas 
virto”.

Pro tio, Libereco, Virto kaj Justeco devas kuniĝi en 
batalado kontraŭ koruptado kaj senpuniteco, damaĝaj 
al la pluvivado de demokrateco. Alziro Zarur prokla-

neniam! Tial ni tagnokte laboradas favore al solidara 
Edukado, neniam forgesante la nemalhaveblan Eku-
menan Spiritualecon, kiu inkluzivas Pedagogion de 
la Ekumena Civitano, Pedagogion de Estimo*8, ĉefe 
direktita al infanoj kaj junuloj, kiel kompason por la 
ideala vojo ĝis la revata tutmonda harmonio, pri kiu 
la malfacilaĵoj ĝin plenumi plifortigas la decidemon 
de tiuj, kiuj ne rezignas antaŭ la suferoj sur la vojo. 
Nur per spiritualigita Amo kaj iluminigo de Justeco 
eblas eduki la devojiĝojn de la Animo. 

La dua Ĝenerala Sekretario de UN kaj Nobel-
premiito pri Paco, Dag Hammarskjöld*9 (1905-
1961), konfesis:

“— Ĝis ne okazos ia spirita renaskiĝo, la mondo 
ne konos Pacon”.

Kaj la deklaro de D-ro Hammarskjöld — observas 
Paiva Netto  — meritas nian plej sinceran aplaŭdon.

Rilate al la povo de Bona Volo, Leĝo pri Soli-
dareco Spirita, Homa, Socia kaj Politika, mirakla 
fadeno kiu kunigas la partojn anakronisme apartigitaj 
de la organismo socio, venas al mia menso tiu ĉi 
manifestiĝo el la jam tie ĉi citita Charles Chaplin, 
la genia Carlito, kiam li deklaras: 

“— La mondo ne atingos Pacon per minaco de 
la bomboj fabrikataj surbaze de la atomo-diseriĝo. 
La mondo nur konos Pacon, kiam en la Homo 
vekiĝos la natura sento de Bona Volo”. 

Demokrateco: reĝimo pri respondeco
Ankoraŭ en La Kapitalo de Dio, la aŭtoro de Me-

ditadoj de la Animo*10 analizas:

La estiĝo de tutmondigo reliefe senvualigis, antaŭ 
la okuloj de la mondo, la ideon pri Demokrateco. 
Tamen ĝi prezentas ĝin nekompletan. Ĝis ĉio estos 

submetita al la avidemo, kie 
estos la vera emancipiĝo de la 
Homo?  Victor Hugo (1802-
1885) defendis:

— “Libereco estas, ĉe fi-
lozofio, la racio; ĉe arto, la 
inspiro; ĉe politiko, la rajto”.Victor Hugo
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Dag Hammarskjöld (memore)

*8 Pedagogio de la Ekumena Civitano, Pedagogio de Estimo — Temas pri avan-
garde eduka movado, proklamita de Paiva Netto, kies metodologio estas sukcese 
aplikata en la sociedukaj programoj kaj projektoj disvolvitaj de Legio de Bona 
Volo en Brazilo kaj Eksterlande, pere de lernejoj; hejmoj por infanoj, gejunuloj kaj 
triaĝuloj; Komunumaj kaj Edukaj Centroj; sportaj kaj kulturaj domoj. Ĝi baziĝas 
sur valoroj estigitaj el la Universala Amo, tial ke la individuo travivu la  Ekumenan 
Civitanecon firmitan ĉe la plena ekzercado de la Planeda Solidareco, super kredoj, 
malkredoj, tradicioj, etnoj aŭ iu alia motivo por diseriĝo de la Homa Estulo. Ĝi 
enoncas la Novan Ordonon de Jesuo, la Ekumena Kristo: “Amu unu la alian kiel Mi 
vin amis” (Evangelio, laŭ Johano, 13:34).
*9 Dag Hammarskjöld — Tragike mortis en aera akcidento, en 1961, en urbo 
Ndola, Zambio, loko kie li pridiskutos milito-haltigon en Kongo kun la separatisma 
gvidanto Moïse Tshombe. La DC-6B, kiu kondukis lin, falis iom post kiam ekvidiĝis 
la flughaveno. Multaj kredas, ke konspiro mortigis lin, malgraŭ tio ke la kaŭzoj de 
la akcidento neniam estas klarigitaj.
*10 Meditadoj de la Animo — Verko de Paiva Netto kiu jam alproksimiĝas al  200 
mil ekzempleroj venditaj.
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madis, ke “la unua granda reformo kiun oni devas fari 
estas tiu de la Homo”. Fakte, ĉar la Homo urĝe bezonas 
fariĝi pli humana kaj spiritualigita cele efektivigi la 
restarigon de la planeda vivado per Solidareco kiel efika 
strategio, ne nur kiel belega idealismo, sed kiel struktura 
kaj organiza agado neniam antaŭ imagebla. 

Animo estas la produktanto de ĉia 
progreso

Fine, estas oportune enmeti ĉi tien la artikolon 
“Sendependeco” de Paiva Netto, publikigitan de 
Folha de S. Paulo je la 7-a de Septembro 1986, 
enlanda celebrodato, kiun la aŭtoro aperigis ankaŭ 
en gravaj amaskomunikiloj:

(...) La Homo, kun sia eterna Spirito, estas la 
centro de Ekonomio, la produktanto de ĉia progre-
so. Sen li, en estas laboro, nek kapitalo.

La riĉeco de popolo staras en la koro de ĝia popolo. 
Tamen, tutaj nacioj ankoraŭ suferas mizeron. Estas 

oportune rememori, ke malple-
naj ventroj kaj elreviĝintaj Spi-
ritoj ĝenerale en emas aŭskulti. 
Eble po tio la rusa pensulo Fió-
dor Dostoiévski (1821-1881), 
aŭtoro de Krimo kaj Puno, 
avertas:

“ — Nutru ilin kaj nur poste 
vi rajtas pledi por iliaj virtoj!”.

La brazila verkisto kaj po-
litikisto José Américo (1887-
1980), en momento de amara 
animstato, ankaŭ asertis, ke

“ — Skandalo estas morti 
de malsato en Kanaano”.

Kaj Sankta Ambrozio 
(340-397), mentoro de Sankta 
Aŭgusteno (354-430), aser-
tadis:

“ — Se vi posedas grandajn 
havaĵojn kaj via frato malsa-

tas, vi estas ŝtelinto. Kaj se 
la necesbezonanto mortas, vi 
estas murdinto”.

En tempo, kiam la tekno-
logio evoluis tiamaniere, ke la 
kalkuloj pri produktado estas 
superataj, malsato estas fakte 
ia skandalo! Ne nur la korpa 
malsato, sed ankaŭ la klereca, nome la Edukado, 
sen kiu neniu Popolo fariĝas forta. Anakronisme, 
neniam okazis kiel nun, ke la mondo vidas unu-
flanke tioman abundon kaj aliflanke tioman mize-
ron.  Mankas Solidareco al Ekonomio.

Ĝis lasta brazilano ne havos minimumajn 
kondiĉojn por ia digna vivo, iu ajn lando ne estos 
sendependa nacio, sed nur sklavo de limigoj, kiujn 
ĝi mem metas kontraŭ si mem. La internaj baroj 
estas pli malhelpaj kontraŭ progreso de Popolo ol la 
eksteraj (...).

Ankoraŭ rilate al la manko 
de Solidareco ĉe Ekonomio, 
konsekvence ĉe Politiko, Paiva 
Netto memorigis, en alia pre-
lego, penson de Blaise Pascal 
(1623-1662), per kiu la franca 
polemika fizikisto kaj matema-
tikisto asertas:

“— La plezuro de la grandaj homoj konsistas 
en tio ke oni povas igi la aliajn pli feliĉaj”. 

Laŭ tiu senco, emfazis la gvidanto de LBV:

Ĝustadire, la Homo ne estas ŝanĝo-monero. Lia 
graveco ne povas esti mezurata per ĉifraĵo sur la 
frunto. 

Kunlaborante kun UN
Demandite pri la kunlaboro kiun LBV plenu-

mas ĉe Organizo de Unuiĝintaj Nacioj ekde 1994, 
Paiva Netto respondis: 

 
Ni antaŭiras fidplenaj, sed ĉiam diligentaj cele 

al decidoj en tutlanda kaj tutmonda amplekso, 

Fiódor Dostoiévski

Ar
ki

vo
 B

V

José Américo

Sankta Ambrozio

Sankta Aŭgusteno
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ekzemple de la grandaj iniciatoj de UN. Kaj ĉe tia 
gravaj okazaĵoj ni nin prezentas kun nia sincera 
kunlaboro per institucioj, kiuj nakiĝis en la sino 
de la socio, kiu pli kaj pli konscias pri siaj rajtoj 
de civitaneco, laŭgrade kiel ili kreos ian pli bonan 
Brazilon kaj ain pli feliĉan Homaron. Ne en ia for 
estonteco, sed kiel eble plej proksime!

*          *          *

Virino ĉe la riparo de la nacioj *11 
Okaze de la 51-a Kunsido pri la Statuso de 

Virinoj okazinta de la 26-a de februaro ĝis la 9-a 
de marto 2007 en la sidejo de Unuiĝintaj Nacioj 
en Novjorko, Usono, Paiva Netto, per la doku-
mento sendita al la evento kaj tradukita de UN 
al ties ses oficialaj lingvoj, substrekis partojn de 
sia teksto “Virinoj ĉe la riparo de la nacioj” per 

kiu li faras justan omaĝon al ili, reliefigante la 
“esencan rolon de Virinoj por la pluvivado de 
la popoloj”. 

Tuj en la komenco li komentas: 
 
Antaŭ ĉio mi devas klarigi al vi pri la vorto “con-

serto”, skribita per “s” ĉe titolo de ĉi tiu artikolo [Noto 
de la tradukinto: en la portugala lingvo ekzistas la 
samsonaj vortoj “conSerto” (= riparo) kaj “concerto” 
(= muzikprezentado, organizo)]. Ne temas pri eraro aŭ 
mistajpo: temas ja pri riparo, ĉar kiel la mondo troviĝas 
sub preskaŭbrulado pro la tutmonda varmiĝo, pli bone 
estas, ke la geuloj interfratiĝu, kunigu siajn fortojn kaj 
urĝe faru la riparon, ĉar male ni ĉiuj eble fine kuiriĝos 
en grandega kaserolo: la planedo, kie ni vivas. (...)

Virino ĉe la 
riparo de la nacioj 
— Reprodukto de la 
dokumento ellaborita 
de LBV kaj tradukita 
de UN al ties ses 
oficialaj lingvoj. 

Kunsidejo de Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko, Usono. 

*11 riparo — La aŭtoro uzas vortludon per la portugalaj vortoj ”“conCerto” 
(muzikspektaklo, interkonsento – inkluzive politika -, harmonio) kaj ”“conserto” 
(reformo, riparo, restaŭro) netradukeblan al Esperanto.

Rusa
Ĉina

Hispana
Franca

AnglaAraba
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Mohammad Ali Jinnah

Clara Zetkin (M), apud Rosa Luxem-
burgo, du eminentaj, virinaj figuroj de 
la Homaro.

Ar
ki

vo
 B

V

Ar
ki

vo
 B

V

Pano kaj rozoj
La batalado por emancipiĝo de Virinoj — 

daŭrigas Paiva Netto — estas malnova. Jam en 
la klasikaj tempoj de Grekio, tiu libereciga spirito 
iamaniere serĉadis sian vojon ĉe la klopodoj kaj 
malfacilaĵoj de “Lizistrata”, kiu faris seksumstrikon, 
kun partopreno de virinoj en Ateno kaj Sparto, por 
haltigi la Militon en Peloponezo, laŭ la komedio de 
Aristofano (450-388 a.K.).

En 1857, centoj da laboristinoj en fabrikoj de tolaĵoj 
kaj vestoj en Novjorko komencis fortan proteston 
kontraŭ malaltaj salajroj, laborperiodoj de pli ol 12 
horoj kaj aĉaj laborkondiĉoj. En 1908, pli ol 14 mil el 
tiaj laboristinoj revenis surstraten en Novjorko. Sub la 
slogano “Panon kaj rozojn” – nome “pano simbolis 
ekonomian stabilecon kaj rozoj ian pli bonkvalitan vi-
von” – ili pledis por egalaj rajtoj kiel tiuj de laboristinoj 
de la 50-aj jaroj en la 19-a jarcento. Proksimume 130 el 
ili mortis okaze de mistera dombrulo. Sed la batalado 
ne limiĝis al tio. Post tri jaroj, ankaŭ en tiu urbo, okazis 
alia tragika fakto kaŭzita de inferaj kondiĉoj de malse-
kureco ĉe Triangle Shirtwaist Company. Je la 25-a de 
marto 1911, pli ol 140 geteksistoj, plej multe de juda kaj 
itala deveno, mortis bruligitaj (21 estis viroj). La faktoj 
estis registritaj en sia  tuta drameco: senesperaj Homoj, 
kiuj sin ĵetis de la brulantaj fenestroj. La manifestacioj 
okazintaj en la metropolo listiĝas kiel unu el la plej gra-
vaj ŝtupoj por Virina emancipiĝo, same kiel la strebado 
de multaj aliaj, kiel la germana Clara Zetkin (1857-
1933), unu el la plej famaj aktivulinoj 
favore al virinaj rajtoj, kiu en 1910, 
okaze de la II-a Internacia Kongreso de 
Socialistaj Virinoj, proponis la starigon 
de Internacia Tago de Virinoj.

Ilia kuraĝa sinteno per ilia vigla 
revolucio, sed kun tenero, kiel mon-
trita ekde la slogano “Panon kaj 
rozojn”, perfekte harmoniigita kun 
tiu eldiro de Helen Keller (1880-
1968):

 “Vivo estas ia aŭdaca aventuro, 
aŭ ĝi estas nenio!”

Evidente, la fama sociaktivulino 
aludas al la aŭdaco, kiu impulsas la 

pionirojn rekonsideri jam ne taŭgajn kutimojn kaj 
konceptojn, kiuj bremsas la evoluadon de Homoj kaj 
Popoloj (ĉefe en la nemalhavebla kampo de spirita 
kono). Ŝi mem estas ia modelo por tiu premiso. Blin-
da, surda kaj muta, kaŭze de malsano aperinta kiam ŝi 
estis 18-monata, ŝi rompis barojn kaj fariĝis unu el la 
plej respektataj virinoj en la Historio. Ŝi “vidis” kiom 
da paŝoj estas necesaj por la vojo al interkompreniĝo:

“— La plej valora rezulto de Edukado estas 
toleremo”.

La miraklo de dommastrinoj
Ĉe alia oportuno, Paiva Netto deklaris:

La vero estu dirita, neniu viro malmuton vere 
utilan realigas favore al Paco, se li iel ne kalkulas 
je la inspiro de virino, ĉefe sur la ekonomia kampo, 
kiu ne povas fali en la gravan krimon agadi for de 
la spirito de Solidareco. Ne 
estas plibona financisto ol fa-
miliestrino, dommastrino kiu 
devas prizorgi siajn idojn mul-
tefoje per eta buĝeto, farante 
miraklojn pri kiuj ni ĉiuj estas 
atestantoj, disde la plej influa 
Ministro pri Finacoj ĝis la plej 
simpla civitano. 

Mohammad Ali Jinnah (1876-1948), juristo kaj 
politikisto, fondinto de Pakistano, 
okaze de diskurso kiun li prezentis 
en 1944 ĉe Muslim University Union, 
substrekis: 

 “—  Neniu nacio povos glore 
elstariĝi, escepte se virinoj kunestos 
flanke ĉe flanke kun la registaroj”.

*          *          *

Klerigado, Edukado kaj 
Ekumena Spiritualeco 
kondukas al libereco

La karmemora ĵurnalisto Ibrahim 
Sued (1929-1995), konsiderata la 
brazila pioniro de gazetartikoloj pri 

speciala
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societuloj, intervjuis malmultajn kaj selektitajn 
personulojn, inter kiuj la usonan Prezidenton John 
Kennedy (1917-1963), la Papon Paŭlo la 6-a (1897-
1978) kaj, okaze de la inaŭguro de la brazila ĉefurbo 
Braziljo, la Prezidenton Juscelino Kubitschek (1912-
1976). En 1995, li elektis la gvidanton de LBV, Paiva 
Netto, por intervjuo pri la destinoj de Edukado, kiu 
konsistigis la lastan grandan raporton pri la longa 
kaj sukcesa kariero de Ibrahim. Paiva Netto, paro-
lante pri sia eduka propono, rememoris:

Post la Dua Mondmilito, Usono starigis por Eŭropo 
la faman Planon Marshall*12 kaj por la Japanio, kiu 
ricevis la teruran ŝokon de du atambomboj, la planon, 
ni diru, de la Generalo Douglas MacArthur (1880-
1964). Monsumoj senmezuraj eniris en Eŭropon kaj 
en la landon de la Naskiĝanta Suno. Sed envere kio 
levis tiujn naciojn estis, tiuepoke, la ekstrema zorgo 
pri Edukado de ilia junularo, de ilia popolo, aldone 
al la tujaj zorgoj pri ekonomia afero. Ili investis en 
Edukadon, krom plivigligi la korpon kaj promocii la 
labordungon. Kiel enkonduki en la labormerkaton 
civitanon kiu ne estas taŭge preparita? Kiel starigi 

Ibrahim Sued John Kennedy Papo Paŭlo la 6-a Juscelino Kubitschek
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patrujon, se la Popolo ne estas bone instruita? Estiĝas 
postenoj, oficoj; tamen kiel disvolvi ilin? Ne eduki 
virinojn, virojn, maljunulojn kaj infanojn estas same 
kiel malpermesi prosperon al iu nacio. 

Popolo instruita, klerigita kaj ekumene spiritualigita 
estas Popolo kiu rompas la katenojn de mizero kaj ilin 
ĵetas for. Tial delonge ni pensas, ke ĝis efika lernado 
por ĉiuj prudentaj homoj ne superregos, iu ajn nacio 
pereos katenita pro limigoj al si mem  truditaj. 

Kaj tiel li finis siajn dekla-
rojn al Ibrahim Sued.

La konstanta zorgo de LBV 
havigi al la suferantaj klasoj 
de la socio alireblecon al 
Edukado, kiu distingiĝas pro 
kunigo de instruado al Eku-
mena Spiritualeco, estas, laŭ 
diro de Profesoro Arnaldo 
Niskier, eksa Prezidanto de la Brazila Beletra Aka-
demio, “mirinda strebo. Paiva Netto estas portanto 

(1) Fasado de la konstruaĵo 
Triangle Shirtwaist Company 
dum la laboro kontraŭ la 
incendio kiu disvatiĝis tra ĝiaj 
instalaĵoj. Pli ol 140 gelabo-
ristoj (inter 13 kaj 23 jaraj) 
mortis en la tragedio pro la 
malbonaj sekureckondiĉoj. 
(2) Instalaĵoj de la fabriko 
antaŭ la akcidento. La laboris-
toj devis labori dum 12 horojn 
ĉiutage kaj ricevis malaltajn 
salajrojn.
(3) Bildo de la detruo post la 
incendio

Douglas MacArthur
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*12 plano marshall – Temo ofte analizita de la brazila veterana ĵurnalisto Hélio 
Fernandes. 

Arnaldo Niskier
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de nova lerneja metodologio kiu bezonas fakajn 
instruistojn ne disponeblajn en la merkato kaj tial 
ili devos sin prepari laŭ sistemigo originala kaj 
revolucia el la vidpunkto de pedagogio.”

Efika preparado
Antaŭ nelonge, parolante kun sia laborskipo pri 

la mesaĝo, kiun li sendis al la edukistoj de Legio de 
Bona Volo en 2000, ankaŭ publikigita en la revuo 
Solidara Socio kaj sendita al UN, Paiva Netto laŭdis 
la bone esprimitajn vortojn de la brazila aboliciisto 

kaj politikisto D-ro Bezerra de 
Menezes (1831-1900), merite 
rekonata kiel la Kuracisto de la 
Malriĉuloj. Tia penso, kiel re-
liefigas la Direktoro-Prezidanto 
de LBV, spegulas identiĝon de 
idealoj je la zorgo pri la funda-
menta temo pri instruado: 

“— Edukado kaj Klerigado estas la du kolonoj 
sur kiu kuŝas la domo de la homa perfekteco, 
de kie ni povas esplori la vastajn kaj senlimajn 
horizontojn, fermitajn per sep sigeloj al tiuj kiuj 
lasis senaga, en malfekunda ĝermo, la povon de 
sia Animo”. 

D-ro Bezerra estis avangarda parlamentano 
— sufiĉas vidi lian projekton kiu reguligis la 
servadon por domservistoj datigitan de la 27-a de 
julio 1883, jardekojn antaŭ ol la temo reveni kiel 
prizorgo en la lando.

Renovigo de generacioj
Sen instruado, kiu celas la esencon de la Homo, 

nenion konkretan oni povas konstrui aŭ transformi. 
Pri tiu temo valoras transdoni tie ĉi kion la brazila en-
treprenisto Elzimar Antunes parolis al la mikrofonoj 
de Superreta Radio Bona Volo 
la 13-an de Junio 2007, okaze 
de la Kongreso Dio kaj Etiko 
en Aferoj, aktivado kadre de 
la Forumo Spirito kaj Scienco 
organizita de LBV, en kiu li estis 
unu el la parolantoj:

“— Kiel ni superos la obs-
taklojn al evoluo, administri la aferojn, gvidi la 
landojn kaj lernadon? Ĉio dependas de la Homo, 
de la civitano. Per akompano de la procezo pri 
renovigo de generacioj en Legio de Bona Volo, 
kiu estas tre konstanta, ni vidas, ke tio vivigas ĝin. 
Kaj ni povas rezoni: ‘Nu, LBV estis fondita antaŭ 

D-ro Bezerra de Menezes

Paiva Netto parolas al usonaj gejunuloj 
okaze de vizito al LBV, en aŭgusto 2000. 
La grupo de adoleskantoj inter 12 kaj 16 
jaraj parolis kun la gvidanto de Legio de 
Bona Volo pri Ekonomio, Politiko, Solida-
reco kaj la estonteco, sur la verda areo de 
Hejmo kaj Parko Alziro Zarur, de LBV, en 
la brazila urbo Glorinha/RS, Brazilo, kiu 
edukas kaj profesiigas knabojn laŭ hejma 
reĝimo. 

Solidareco kaj 
Interŝanĝo

Elzimar Antunes
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“Amo estas la granda venkinto de la plej malfacilaj bataloj.”
Paiva Netto
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preskaŭ 60 jaroj’ kaj kiam vi vizitas ĝin, vi trovas 
nur genujulojn, ĉiuj amikiĝintaj kaj identigitaj al 
la sama celo, kun la sama celo. LBV estas daŭra 
kaj konstanta procezo de renovigado; pere de la 
Homo, ĝi preparas la individuon”.  

La analizo de la entreprenisto Elzimar kongruas 
kun la mesaĝo kiun Paiva Netto sendis al la ins-
truistaro de la Instituto pri Edukado de Legio de 
Bona Volo, en San-Paŭlo, Brazilo, pri la malfacila 
arto eduki en la nunaj tempoj:

La Spirito okupas reliefan lokon en nia laboro. 
Tamen ĉe la preparado de junuloj kaj plenaĝuloj cele 
al la vivopano en tiu ĉi materia mondo kun teknolo-
gio neniam imagebla kaj, paradokse, nuntempe tiel 
malstabila por tiuj kiuj perlaboras sian estontecon, ni 
devas plej konsideri tion ke edukatoj devas esti taŭge 
preparitaj por la konstanta bezono de la konkurenca 
labormerkato. Kaj plie: ili zorge elektu profesion kiu 
ne estingiĝu fine de la kurso. Nepras do ke ili ricevu 
efikan edukadon por ke ili estu aŭdacaj, entreprene-
maj, tial ke ili povu superi situaciojn kiuj, en iu ajn 
momento, defias la socion, timigante homamasojn. 
(...) Tial nenion valoras — ni diru argumentocele 
— aŭdacaj planoj, se ne estas homoj kiuj ricevis 
taŭgan preparon por plenumi ilin. Pro tio, zorgu pri 
la Spirito, reformu la Homon, kaj ĉio aliiĝos!

Amo estas la granda venkinto de la plej malfa-
cilaj bataloj.

Salutvortoj
En ĉi tiu oportuna okazo, Legio de Bona Volo sa-

lutas entuziasme ĉiujn, kiuj idealisme kunvenas al la 
Annual Ministerial Review — AMR (Jara Ministeria 
Revizio), kiu Ecosoc starigas okaze de la High-Level 
Segment 2007, en Ĝenevo, Svislando, ankaŭ starigan-
te je la unua fojo, la AMR Innovation Fair (Foiro de 
Novaĵoj). Nian respektoplenan estimon al la estimin-
daj reprezentantoj de Unuiĝintaj Nacioj, ŝtatestroj; 
Ministraj Konsilantaroj; aliaj partoprenantoj de la 
civila socio aŭ de la privataj sektoroj, fine, al ĉiuj, 
kiuj interesiĝas pri la enkonduko de la sociekonomia 
evoluo de nia planedo, surbaze de daŭraj rimedoj.

Se oni kunigas la klopodojn de tiuj je Bona Volo, 
ni havos ian pli bonan mondon por ĉiuj. 

TUTMONDIGO DE LA FRATA AMO  |  ��

Parolo pri Paco
Diris Jesuo: “Novan 
Ordonon Mi donas 
al vi: Vi amu unu 
alian, kiel Mi vin 
amis. (...) Neniu 
havas Amon pli 
grandan ol tio, 
ke iu demetus sian 
vivon por siaj amikoj.”

Evangelio de Jesuo, laŭ Johano,  
13:34 kaj 15:13).
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El Ĝenevo/Svisio, Danilo Parmegiani, 
reprezentanto de Legio de Bona Volo 
(LBV) ĉe UN, raportas, ke – “Kutimiĝintaj, 
bedaŭrinde, ofte vidi nian karan lan-

don montrata kun reliefo laŭ negativa aspekto, 
— ĝenerale pro perforto, kiu ŝokas, — tamen estas 
tre pozitive, kiam brazilanoj atingas elstarecon pro 
plej bonaj kvalitoj. Kaj tio okazis inter la 2-a kaj 5-a 
de julio, kiam LBV reprezentis – kiel Organizo kun 
konsulta statuso ĉe la Ekonomika kaj Socia Konsi-
lantaro (Ecosoc) de Unuiĝintaj Nacioj ekde 1999 
– Latinamerikon en la plej grava kunsido de tiu orga-
no: High-Level Segment 2007, ĉe Palais des Nations, 
nome la ĝenerala sidejo de UN en Ĝenevo. 

“Invitite de Unuiĝintaj Nacioj, LBV prezentis 
sian sperton pri socieduka agado farata jam de 
preskaŭ 60 jaroj, origine kreita en Brazilo, kaj ankaŭ 
la rezulton de la 1ª Foiro de Novaĵoj Reto Solidara 
Socio, organizita de LBV kaj UN, okazinta en mar-
to, en Brazilo kaj en Latinameriko, kun partopreno 
de 1124 organizaĵoj el tiuj regionoj. La foiro havis 
kiel temon ‘Tutmondaj Partnerecoj por evoluigado 
– Plifortigi penadon por forigo de malriĉeco kaj de 
malsato’, kun apogo de UN/Desa kaj de Informcen-
tro de Unuiĝintaj Nacioj en Brazilo (UNIC-Rio)”.

“La kunsido en Ĝenevo havis la noblan taskon dis-
vastigi agadon, kiu kunhelpas daŭropovan evoluadon 
kaj plibonigon de vivkvalito en nia planedo, per komu-
neco inter civila socio, ŝtatestroj, ministeriaj konsilantoj 
kaj alta komitato de UN, por ke taŭgajn praktikajn 

Brazilo ĉe

farojn oni multobligu, por ke oni realigu la novajn 
sociajn teknologiaĵojn kaj la intersektorajn strategiojn, 
cele al la ok Celoj por Evoluigo en la Jarmilo, precipe 
koncerne la forigon de malsato kaj malriĉeco. 

“La malferman ceremonion kondukis la Ĝenerala 
Sekretario de UN, Ban Ki-moon, kaj ĉeestis repre-
zentantoj de 192 ŝatatoj-membroj de Ecosoc. Post 
tiu programero, la sekretario vizitis la ekspozicion 
de laboraĵoj de ĉeestantaj institucioj. 

Ĉe la budo de LBV, li atente observis la  pane-
lojn, kiuj montris fotojn kaj raportojn pri sukcesaj 
faroj de la brazila organizo, li ĝuis la plurtemajn 
pentraĵojn kaj akceptis revuon Tutmondigo de Frata 
Amo (komence eldonitan en la portugala, angla kaj 
franca lingvoj), kiu montras la mesaĝon de Paiva 
Netto, kaj kiun speciale atentis la  ĉeestantoj. Ban 
Ki-moon subskribis sian renkonton kun LBV kaj la 
kovrilon de la eldonaĵo, konfirmante sian apogon al 
la agado entreprenata de Legio de Bona Volo. D-ino 
Hanifa Mezoui, estro de departemento de NRO-j de 
UN/Desa, akompanis la sekretarion dum la vizito. 

“La kvaran de julio, nome de LBV, Maria de 
Albuquerque, kiu nuntempe doktoriĝas pri edukado, 
paroladis ĉe la asembleo de High-Level Segment 
gvidita de la vicprezidanto de Ekonomika kaj Socia 
Konsilantaro, S-ro Hilário Davide. La prezento al la 
ŝtatestroj resumis la raporton de LBV, kies rekomen-
doj estis tradukitaj de UN mem al ties ses oficialaj 
lingvoj. (La tuton oni povas trovi en la paĝaro www.
redesociedadesolidaria.org.br). 

High-Level
Segment 2007,

de UN

speciala
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“Post la parolado de la edukistino, entuziasme 
akceptita de la publiko, D-ro Hilario komentis: 
‘Potenca estas la mesaĝo de LBV. Nur per tutmon-
digo de amo, laŭ ĝia plena senco, oni havos pacon, 
progreson kaj prosperon por la tuta homaro.’

“D-rino Michelle Billant-Fedoroff, adjunkta estro 
de la sekcio de NRO-oj de Ecosoc, sendis specialan 
mesaĝon la la estro de la Institucio: ‘Sinjoro Paiva 
Netto, la ĝenerala sekretario de UN, Ban Ki-moon, 
estis informita pri la eksterordinara agado, kiun vi 
plenumas en Brazilo. Li konas vin kaj vian grandan 
Organizon kaj kuraĝigis vin al plua agado, nun bone 
konata en la mondo.’

“En la unuaj tagoj de la evento, gravaj 
aŭtoritatuloj ĉeestis ĉe la budo de LBV, kiel la 
ambasadoro de Hindio en Svisio kaj Vatikano, S-ro 
Amitava Tripathi, kiu venis speciale el la urbo, kie 

li loĝas, Berno, por renkonti la anojn de LBV, kaj 
tiuokaze li esprimis sian entuziasmon pri la revuo 
Tutmondigo de Frata Amo. ‘La agado de LBV 
estas tre grava por la plenumiĝo de la Celoj por 
Evoluado en la Jarmilo, ĉar ĝi estas grava ne nur por 
Brazilo, sed por la tuta homaro. Malriĉeco, malsato, 
manko de baza eduko estas seriozaj problemoj, kiuj 
koncernas ĉiujn. Por evito aŭ prevento, oni devas 
konsideri ilin konsekvence, diskuti ilin en tutmonda 
amplekso, kaj pro tio mi gratulas al LBV.’”

La konsekvencoj de tiuj faktoj meritas de nia 
flanko amason da konsideroj, se oni atentas pri ilia 
graveco. Fine, longa vojo estas irenda, por ke oni 
atingu da deziratan ekumenan, altruisman, solidaran 
socion, en kiu “ĉiuj homoj povu naskiĝi liberaj kaj 
egalaj laŭ la digneco de rajtoj”, laŭ la postulo de 
Universala Deklaro de Homaj Rajtoj.

High-Level
Segment 2007,

Reprezentantoj de LBV, 
de maldekstre dekstren: 
Noys Rocha, Conceição 

de Albuquerque kaj 
Rosana Bertolin, kun 

la revuo de LBV. Meze 
la Ĝenerala Sekretario 

de UN, Ban Ki-moon, 
kaj je la dekstra flanko 

aperas S-ino Hanifa 
Mezoui, ekstrino de la 

departemento pri NROj 
de UN/DESA.

La Ĝenerala Seketario esprimis sian apogon 
al laboro de LBV,  subskribante la kovrilon de 
la revuo Globalization of Fraternal Love.

S-ro Amitava Tripathi, ambasadoro de Hindio 
en Svisio kaj Vatikano, kun Rosana Bertolin 
kaj Danilo Parmegiani de LBV.

LBV prezentas 
siajn agadojn 
ĉe Asembleo 
de High-Level 
Segment.

D-ro Hilario Davide, Vicprezidanto de Ekonomika 
kaj Socia Konsilantaro kun la revuo Globalization 
of Fraternal Love apud Danilo Parmegiani de LBV.
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Kulturo de Paco
en la mondo

Favore al
TBV kaj parlamundi de lBV
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La devizo de Legio de Bona Volo, Edukado 
kaj Kulturo, Sano kaj Laboro kun Ekume-
na Spiritualeco, spegulas la ampleksan 
klarvidecon de Paiva Netto, kiu asertas: 

“Ni bezonas travivu unuecon en diverseco por ke 
ni venku kontraŭecon”. Inspirite de tiuj ĉi vortoj, 
la gvidanto de LBV elpensis kaj konstruigis la 
Templon de Bona Volo (TBV), inaŭguritan en 
1989, kaj la Mondan Parlamenton de la Ekumena 
Frateco (ParlaMundi), inaŭguritan en 1994, ambaŭ 
en Braziljo, ĉefurbo de Brazilo, anoncante ilin kiel 

simbolon por kunfratiĝo de ĉiuj rasoj, kulturoj kaj 
religiaj kredoj. 

Iom post sia inaŭguro, TBV iĝis la plej vizitata 
monumento en Braziljo, akceptante 16 milionojn 
da pilgrimantoj, dum tiuj 17 jaroj de ekzistado, laŭ 
datumoj de Sekretariejo pri Turismo de la Federacia 
Distrikto — Setur.

La kreskanta pilgrimado al la Templo de LBV 
venas el tio, ke ĝi estas loko inspirita sur la Eku-
mena Spiritualeco, kiu devas reflektiĝi en Kulturo, 
Arto, Filozofio, Politiko,  Ekonomio,  Scienco, 

Kulturo de Paco
en la mondo

Ekumena ensemblo de LBV konsistanta el ParlaMundi 
(M), administra sidejo (C) kaj Templo de Bona Volo 

(D). Tiu ĉi estas la plej vizitata monumento en Braziljo, 
ĉefurbo de Brazilo, laŭ oficialaj datumoj de Sekreta-

riejo pri Turismo de la Federacia Distrikto (Setur). Ekde 
ĝia inaŭrugo fare de Paiva Netto, antaŭ 17 jaroj en 

21/10/1989, pli ol 16 milionoj da homoj jam vizitis ĝin. 
Adreso: Brasília/DF, Brasil (Brazilo) — SGAS,915, Lotes 

75/76. Tel.: (+5561) 3245-1070.

Revista Oito Objetivos Esperanto53   53 10/10/2007   18:26:27



Sporto, Ekologio kaj en ĉiuj branĉoj de homa 
aktivado.

La arkitekturo de la Monumento prezentas 
senkomparan koncepton. La ĉefa navo havas se-
pedran formaton. La ensemblo ankaŭ prezentas 
plurajn lokojn taŭgajn por praktikado de meditado 
kaj por okazigo de kulturaj aktivadoj, kiel la Art-
galerio, la Egipta Ĉambro, la Nobla Salono kaj la 
Memorigejo Alziro Zarur (dediĉata al la karmemo-

Ekde kiam ĝiaj pordoj estis malfermitaj al la Homaro en 1989, la 
Templo de Bona Volo ĉiam prestigis la fratojn indiĝenojn. Tiu ĉi spaco 
al la indiĝena kulturo akiras pli grandan signifon ĉe la 19-a de aprilo, 
dato dediĉata al la unuaj loĝantoj de la brazila teritorio. Okaze de tiu ĉi 
evento, tre sopirata de turistoj vizitantaj Braziljon, ili prezentas dancojn, 
folkloraĵojn kaj ritojn en la ĉefsalono al ili dediĉata. 

Donacoj el la Ĉefministro de Hindio, 
D-ro Manmohan Singh, kaj lia edzino, 
s-ino Gursharan Kaur, al la gvidanto 
de LBV: elefanto tajlita el ligno (mal-
desktre) kaj horloĝo manfarita el mar-
moro kaj puraj orfolioj. La memoraĵoj 
estas eksponataj en la Memorigejo Paiva 
Netto, situanta en TBV. 
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TBV kaj parlamundi de lBV
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“Mi feliĉas pro la Templo de Legio de Bona 
Volo kaj ĝiaj volontuloj, ĉar ili portas la Eku-
menismon al la mondo. Mi certas, ke ankaŭ mia 
avo tre fierus pri tio. Mi deziras ĉian sukceson 
al s-ro Paiva Netto”. 

Arun Gandhi kaj la Paco en la Templo 
de Bona Volo

La nepo de Gandhi, arun Gandhi, kiu gvidas la Instiuton Gandhi por 
Ne-Perforto, en Novjorko, kaj lia edzino Sunanda, partoprenis en 
omaĝo al la hinda gvidanto, en la Templo de Bona Volo. Sur la fono, la 
Panelo La Evoluado de la Homaro sur kiu troviĝas, laŭ peto de Paiva 
Netto, la bildo de Mahatmo kaj de aliaj eminentuloj de la Historio.  

TUTMONDIGO DE LA FRATA AMO  |  ��
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La Ambasadoro Celso Luiz Nunes amorim, Ministro pri Eksteraj Rilatoj, 
ricevas de Legianino de Bona Volo rosana Bertolin la revuojn de LBV Solidara 
Socio kaj Paco por la Jarmilo, en la angla, okaze de vespermanĝo per kiu la Minis-
tro pri Komerco kaj Industrio de la Registaro de Hindio, s-ro Kamal Nath, regalis 
la Ĉefministron de Hindio, D-ro manmohan Singh, okaze de vizito al Brazilo en 
septembro de 2006.

Gursharan Kaur (Helblue vestita) 
kun la geknaboj de la Ekumena Infana 
Koruso de LBV. Okaze de vizito al la 
Templo, la edzino de la Ĉefministro de 
Hindio esprimis la ĝojon pri sia ĉeesto: 
“Mi estas tre bonŝanca viziti la Templon 
de Bona Volo konstruita de Paiva Netto. 
Estis bela sperto aŭdi la infanojn kantan-
taj. La tuta medio estas tre trankvila! Ĉio 
kion ni volas nuntempe estas Pacon en 
la mondo. Mi esperas, ke tiu mesaĝo de 
Paco estu dissendata tra la tuta mondo, 
en tiu momento de tiom da tumulto kaj 
diversaj tipoj de perfortoj. Paco estas io 
kiu vere povas superi ĉiajn suferojn de la 
Planedo. (...) Mi tre dankas pro la honoro, 
respekto kaj varma sento kiun mi ricevis 
de vi. Mi estas tre dankema al ĉiuj”. 
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ra Fondinto de LBV), krom la Fonto de Magnetizita 
Akvo kaj la subteraj ĝardenoj.

Apud la Templo de Bona Volo, Paiva Netto starigis 
la Mondan Parlamenton de la Ekumena Frateco — la 
ParlaMundi de LBV —, forumon por debatoj destinataj 
kunfratigi ĉiujn homojn kaj instituciojn de Brazilo kaj 
el la tuta mondo, kiuj laboras por la Monda Paco.

Asertas la Direktoro-Prezidanto de Legio de Bona 
Volo: “La Monda Parlamento de Ekumena Frateco 
tenas siajn pordojn malfermitaj al ĉiuj Homoj de Bona 
Volo. Ĝi proponas la universalan akordigon de la tuta 
homa kaj spirita sciaro, per nevenkebla forto je serva-
do al la popoloj. Malkonsentoj, radikalaĵoj, ĉiaspecaj 
malamikiĝoj devas resti for de la debatoj kaj de la pro-
ponoj religiaj, filizofiaj, politikaj, sciencaj, ekonomiaj, 
artaj, sportaj kaj aliaj, ĉar la Homo naskiĝas sur la 
Tero por kunvivi en socio, en 
Solidara Socio”.

La fama brazila komponisto kaj orkestrestro tom Jobim 
(1927-1994), amiko de Frank Sinatra (1915-1998), 
dum registrado de muzikfilmo por la TV, en sia lasta publika 
prezentado, en kiu li esprimas sian apogon al la konstruado 
de ParlaMundi de LBV: “La Monda Parlamento de Ekumena 
Frateco estas la Simfonio de Universala Solidareco”.

��   |  TUTMONDIGO DE LA FRATA AMO

Trofeo liverita al la omaĝitoj per 
la Merita Ordeno de Ekumena 

Frateco de ParlaMundi de LBV. 
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Paiva Netto kreis la Meritan Ordenon de Ekume-
na Frateco, premion liveratan ĉiujare en la Monda 
Parlarmento (ParlaMundi) de LBV, ekde 1996, al 
tiuj kiuj, surbaze de la senlima Solidadeco,  plej 
elstariĝis en sia agadkampo.

Eminentaj personuloj jam ricevis la Ordenon de 
LBV (Monda Parlamento de Ekumena Frateco), 
pro sia laboro favore al la diskonigado de Paco 
kaj Solidareco en Brazilo kaj en la mondo. Inter 
ili, la ŝtatestroj Mário Soares (eksa Prezidento de 
Portugalio) kaj Nelson Mandela (eksa Prezidento 
de Sud-Afriko); la tibetana gvidanto Dalai-Lamao 
Tenzin Gyatso; la eksa Ĝenerala Sekretario de 
Unuiĝintaj Nacioj, Kofi Annan, kaj la Sportisto 
de la Jarcento, Pelé, krom aliaj gravaj nomoj de 
diversaj sektoroj de la brazila kaj monda socio.

La sudafrika eksa Prezidento Nelson mandela, lia edzino, Graça machel, 
kaj	Enaildo Viana, reprezentanto de la Direktoro-Prezidanto de LBV, en la 
solenaĵo en kiu Mandela estis omaĝita per la Ordeno de ParlaMundi en 1998. 

La ŝtatestro mário Soares (eksa Prezidento de Portugalio), la gvidanto 
de LBV, José de paiva Netto, kaj la Atleto de la Jarcento, pelé, dum 
liverado de la Ordeno en 1997.

Kofi annan, eksa Ĝenerala Sekretario de Unuiĝintaj 
Nacioj, kaj Conceição de Albuquerque, el LBV.

TUTMONDIGO DE LA FRATA AMO  |  ��

La majstro de soulmuziko kaj bluso, Billy paul, kune kun la reprezentantino de LBV, Conceição de 
Albuquerque, ĉe la livero de la Merita Ordeno de Ekumena Frateco okaze de la festivalo Brazilian Day 
en 2006, en Novjorko. “Mi estas kortuŝita kun tiu ĉi Premio de ParlaMundi, pro tio ke LBV estas la 
kerno de tiu laboro por helpo al malsatulo kaj la infanoj en la tuta mondo”, li diris. 

Ankaŭ Sueli Bonaparte, Ekzekutiva 
Estrino de la Usona — Brazila Komerco-
Ĉambro, estis aljuĝita per la premio, kiu 
estas ĉiujare liverita okaze de la tradicia 
festo Brazilian Day, en Novjorko (Usono).
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La usona profesoro Edgar 
mitchell, la sesa viro surpaŝinta 
la Lunon, vizitis Brazilon, en 
oktobro 2000, kaj prelegis en la 
1-a Monda Forumo Spirito kaj 
Scienco, organizita de LBV. En la 
okazo Mitchell estis aljuĝita per 
la Merita Ordeno de Ekumena 
Frateco kaj per la diplomo kiel 
Honora Ambasadoro de Bona 
Volo.  “Mi sentas min honorita, 
tre feliĉa pro tiu ĉi omaĝo, ĉar 
mia maniero pensi, interpreti la 
aferojn tre similas al tiu de LBV”, 
li deklaris. 

Ar
ki

vo
 B

V

Ar
ki

vo
 B

V

Ar
ki

vo
 B

V

G
ilb

er
to

 B
er

to
lin

Revista Oito Objetivos Esperanto57   57 10/10/2007   18:26:34



“Mi sentas grandan feliĉon kaj honoron pro la omaĝo farita de 
ParlaMundi de Legio de Bona Volo”. 

Nelson Mandela 
Nobel-premiito pri Paco en 1993, konsiderata kiel unu el la plej elstaraj per-

sonecoj en la XX-a jarcento, kaj estis omaĝita en la kategorio Hors-Concours, 
per la Merita Ordeno de Ekumena Frateco, en 1997.

“Estimata S-ro José de Paiva Netto, mi transdonas al vi 
miajn preĝojn por ĉiuj. Benoj de Dio estu ĉe vi en Legio 
de Bona Volo, kaj multaj homoj ekkonu la Amon de Jesuo 
pere de Monda Parlamento de la Ekumena Frateco kaj 
konservu vivanta la Bonan Mesaĝon de Lia Amo en la 
mondo, amante unuj la aliajn, same kiel Li amis nin. Dio 
vin benu.”

Monaĥino Tereza el Kalkuto (memore)
Nobel-premiito pri Paco en 1979
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“Mi dankas la afablan inviton por la inaŭguro de tiu ĉi monumento al Paco, Templo de 
Bona Volo. Al mi tre plaĉis la distingon. Mi transdonas miajn sincerajn bondezirojn kaj 
mi esperas, ke LBV ĝuu grandan sukceson en tiu granda evento (...).”

Jimmy Carter
Iom antaŭ la inaŭguro de la Templo de Bona Volo, la eksa Prezidento de Usono (Nobel-premii-

to pri Paco en 2002) manifestis per korespondaĵo sian admiron pri la entreprenado.

“Estas mirinde paroli pri la Templo de 
Bona Volo kaj pri la 
Monda Parlamento de 
la Ekumena Frateco. 
Ili reprezentas tion  
kion mi ĉiam kredis, 
nome ke la homoj kaj 
ĉiuj religioj havas la 
saman kapablon helpi 
la Homaron. Ĉiuj ili 
kunportas ene de si la 
mesaĝon pri kompato, 
Amo kaj pardono 
spirituala. Tio kion Legio 

de Bona Volo faras estas mirinda. Mi 
plene apogas tiun laboron kaj esperas, 
ke mia Spirito kaj Animo povos esti ĉiam 
ĉe vi”.

Dalai-Lama Tenzin Gyatso,
 tibeta religiestro, kiu ricevis Nobel-premion 

pri Paco en 1989, kaj la Meritan Ordenon de 
Ekumena Frateco de ParlaMundi de LBV en 

1999, en la  kategorio Hors-Concours, sin 
esprimas pri la arktektura ensemblo. 
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“(…) Mianome, nome de miaj Fratoj el 
la Plenuma Komitato de Organizaĵo 
por Liberigo de Palestino — OLP 
— kaj nome de nia palestina popolo, 
mi volas danki al via afabla invito 
por ke mi ĉeestu la inaŭguron de 
la Templo de LBV. Mi ĝojas pro la 
aktivadoj de Legio de Bona Volo 
plenumataj favore al malriĉuloj kaj 
protekte al la Homaro, al Justeco kaj 
al subprematoj (…)”.

Yasser Arafat (memore) 
Palestina Gvidanto kaj Nobel-premiito pri 

Paco en 1994
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 “La projekto de LBV estas fakte unika, konkreta, kreema, ĝi 
kunvenigas ĉiujn, kiuj volas Pacon, trankvilecon por religioj, por 
etnaj grupoj. Per ĝi, Legio de Bona Volo akceptas flankenmetitajn 
knabojn kaj donas al ili loĝejon, amon, Edukadon. Fine, ĝi 
estas eksterordinara programo, kiu devas inspiri registarojn kaj 
organizojn alilandajn fari la samon. Kulturo de Paco, de toleremo 
kaj de kunvivado inter etnaj grupoj kondukas al vera, daŭra paco 
kaj al socia progreso. (...) Mi emociiĝas pro ĉi tiu okazo viziti LBV-
n. Mi estas profunde ravita pro ĉi tiu oportuna okazo vidi tiom 
da artesprimoj, spiritaj valoroj, alvoko al Paco, al konsento inter 
la popoloj, inter la nacioj. Mi pensas, ke estus utile kaj bone, 
se militantaj landoj venus ĉi tien (al Templo de Bona Volo) kaj 
pripensadus por konstati la malutilecon de siaj konfliktoj. Ekzistas 
en la mondo tiom da belaĵoj homaj kaj spiritaj, kiujn oni detruas. 
Kaj la Templo de Legio de Bona Volo estas fakte unika. Mi pensas, 
ke la plej grava aspekto de la Institucio, en ĉi tiu projekto, en ĉi 
tiu arkitekturaĵo, estas la spirito de etna, kultura, religia frateco, 
en kiu ne ekzistas sociaj, ekonomiaj malsamecoj. Ĉi tie, ĉio 
reprezentiĝas, ĉiuj povas dialogi. Fakte, ĝi estas ege interesa”.

D-ro José Ramos Horta 
Ĉefministro de Orienta Timoro kaj Nobel-premiito pri Paco en 1996, okaze 

de vizito al Legio de Bona Volo en Brazilo

“Mi esperas, ke LBV povos kontribui al tio ke la brazila Popolo vivu 
en Paco, libera de timo kaj premo, kiujn trudas la vojoj de perforto.”

Shirin Ebadi
Internacia aktivulo pri Homaj Rajtoj kaj gajninto de Nobel-premio pri Paco 
en 2003, ĉe livero de la revuo Solidara Socio fare de reprezentanto de LBV, 

dum la evento en UN.
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Desmond Tutu, eĉ antaŭ ol li ekveturis Brazilon 
— laŭ raporto de la ĵurnalo Correio Braziliense, en 
la Federacia Distrikto, en Majo 1987 —, deklaris al 
diplomato el Itamaraty, la Ministrejo pri Eksteraj Rilatoj 
de Brazilo: “Post mia alveno en via lando, mi volas 
renkontiĝi kun miaj kredfratoj kaj revidi du grandajn 
amikojn: Dom Hélder Câmara kaj la Prezidanto de 
Legio de Bona Volo, José de Paiva Netto”. En la sama 
jaro, kiam li parolis al reprezentantoj de LBV, li asertis: 
“Mi volas laŭdi la Mondan Prezidanton de Legio de 
Bona Volo pro lia artikolo ‘Apartheid tie kaj apartheid 
ĉi tie’ (publikigita en la 30-a de Marto 1986 en la 
ĵurnalo Folha de S.Paulo), per kiu li klopodas konsciigi 
popolojn, ke ekzistas pluraj tipoj de rasismo en multaj 
mondopartoj, eĉ en Brazilo. (...) Mi ŝatus transdoni 
mian grandan dankon por lia agado. Dio benu lin 
kaj la estimatajn Legianojn de Bona Volo. Vi ĉiuj 
fariĝis, laŭlonge de via fruktodona agado, estimatajn 
laboristojn de Dio (...)”. En 2006, jaro en kiu la gvidanto 
de LBV memorfestis la Oran Jubileon da laboro por la 
Verko, la anglikana Ĉefepiskopo registris: “Dum tiuj 
50 jaroj Dio potence uzadis Paivan Netton. Ke Li povu 
beni kaj fortigi lin por ke li daŭrigu la dian laboron en la 
mondo, pro Amo al la Filoj de Dio.”

Desmond Tutu
Anglikana Ĉefepiskopo kaj Nobel-premiito pri Paco en 1984
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 “Ĉeesti la Templon de 
Bona Volo estas tre 
emociige kaj ankaŭ 
grave, ĉar vi agadas 
favore al la Popolo. 
Kaj mi pensas, ke 
ĉio celas konsciigon 
de junuloj, por ke ili 
estu preparataj. Kaj 
kune kun io tre grava: 
Spiritualeco.” (…) Mi 
volas saluti Paiva 
Netto pro liaj 50 jaroj 
de kuraĝo kaj laboro 
favore al la Bono de 
la Homaro kaj de la 
popoloj. Fratan solidaran 
gratulbrakumon kaj ke 
li daŭrigu sian iradon 
estigante Esperon 
kaj Solidarecon ĉe la 
homoj.”

Adolfo Pérez 
Esquivel 

(Argentina verkisto  
kaj Nobel-premiito pri Paco 

en 1980)
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elradikigi Malsaton

Strategiaj
LBV organizas 1-an Foiron 
de Novaĵoj Reto por 
Solidara Socio, helpe de 
Unuiĝintaj Nacioj.
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Teni Pacon kaj sekurcon en la mondo, 
promocii socian progreson, plibonigi 
vivkondiĉojn kaj zorgi pri homaj rajtoj 
estas kelkaj el la taskoj de Organizo 

de Unuiĝintaj Nacioj. Por sukcesigi tiujn aga-
dojn, la Ekonomia kaj Socia Konsilantaro (Eco-
soc), krom agadi flanke de la landaj registaroj,  
alproksimiĝanta pli kaj pli de la civila socio, ĉefe 
en la lasta dekjaro, kiam oni konstatis, ke nur tiel 
oni povos garantii la plenumon de la ok Celoj 
por Evoluado en la Jarmilo (ODMs).  

Realigi ĉi tiun helpon trans la registara nivelo 
postulis novajn parametrojn de UN. Plenume al 
ĉi tiuj reformoj en la institucio, pridiskutitaj en la 
lasta Ĝenerala Asembleo, Ecosoc akiris la gvidon 
de la Jara Ministeria Revizio (Annual Ministerial 
Review — AMR), kiu inter aliaj agadoj, starigis 
la Innovation Fair (Foiro de Novaĵoj). 

Legio de Bona Volo, en la avangardo de ĉi tiu 
ŝanĝiĝo, realigis en pluraj urboj la 1-an Foiron 
de Novaĵoj Reto por Solidara Socio, sub la apogo 
de la Informo-Centro de Unuiĝintaj Nacioj en 
Brazilo (UNIC-Rio) kaj de Departemento pri 
Sociaj kaj Ekonomiaj Aferoj de UN (UN/Desa), 
en Novjorko. La celo estis kundividi bonajn 
spertojn, kiuj povos multobliĝi kiel novaj sociaj 
teknologioj kaj stimuli la strategiajn intersek-
ciajn kunlaboradojn, kiuj pozitive influu sur la 
socitransformiĝon. 

elradikigi Malsaton

Lanĉita en urbo Porto Alegre la 13-an de Mar-
to, la iniciato ricevis apogon de reprezentiĝoj de 
centoj da sociaj institucioj, universitatoj, religiaj 
kaj junularaj movadoj, fondaĵoj, publikaj instan-
coj kaj internaciaj institucioj.

La kalendaro de eventoj okazis marte en Bra-
zilja/DF, San-Paŭlo/SP, Rio-de-Ĵanejro/RJ, kaj 
per regionaj trejnkunsidoj en Porto Alegre/RS, 
Belo Horizonto/MG, Arakaĵuo/SE, Santos/SP kaj 
Bonaero/Argentino.

Ĉi tiu agado estis konsiderata pionira de s-ino 
Hanifa Mezoui, Sekciestro de Neregistaraj Or-
ganizoj (NGO Section) de Ecosoc. “Mi volas pli 
kaj pli gratuli vin, ĉar per tio Brazilo iĝas la unua 
lando kiu promocias la Innovation Fair landskale. 
(…) Mi deziras informi la rezulton de ĉi tiu laboro 

Hanifa Mezoui, Sekciestro de Neregistaraj Organizoj (NRO Sekcio) de 
Ekonomika kaj Socia Konsilantaro (Ecosoc)
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Sur foto 1,  la partopreno 
de LBV en  Innovation Fair, 
februare. Bildoj 2 kaj 3 rilatas 
al la maja renkonto.

En la monatoj marto kaj majo, Legio de Bona 
Volo prezentiĝis al preparlaboroj por Innovation 
Fair de Ecosoc, en la sidejo de Unuiĝintaj Nacioj, 
en Novjorko/Usono. En la okazo, la patroprenantoj 
akompanis la rezultojn de la 1-a Foiro de Novaĵoj, 
kiun LBV organizis en la monato marto en Bra-
zilo, per Reto por Solidara Socio, kies intersekcia 
mobilizo kunigis ĉirkaŭ 1.200 gvidantojn en La-
tinameriko. La Prezidantino de la maja Kunsido, 
Shamina de Gonzaga, anoncis la laboron de LBV 
kiel sekvindan modelon.  
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Socio. LBV  starigas egan laboradon kaj mi emas 
danki pro tio ke mi partoprenis tian elstaran 
eventon. En pluraj prezentadoj hodiaŭ, ĉi tie, 
mi multe lernis el la prelegantoj. Mi tre miris 
pri la projektoj”. 

Ĉi tiu eldono de la Foiro estis naciskale els-
tarigita de A Voz do Brasil (dissendita de Agen-
tejo Brazilo al TV, interreto kaj radio) kaj tra la 
mondo pere de Radio UN (en Novjorko/Usono), 
krom de Folha On-line, Correio Braziliense, O 
Sul, O Globo On-line, reta paĝaro de ABI, Jornal 
do Brasil (rubriko de  ĵurnalistino Hildegard 
Angel), JB On-line, O Estado do Paraná, O Sul 
kaj O Dia; de TV-Kanaloj Nacional, Bandei-
rantes kaj Band News; de radistacioj Nacional, 
Bandeirantes AM kaj News FM, CBN (Brazilja), 
Tupi, Eldorado AM kaj Manchete kaj de miloj 
da aliaj gravaj amaskomunikiloj (vidu reprodu-
ton de kelkaj raportoj sur la paĝo 81), ekzemple 
Superreto Reto Bona Volo pri Komunikado (Boa 
Vontade TV, Rede Mundial de Televisão, Super 
Radia Reto Bona Volo, revuo 
BOA VONTADE (BONA 
VOLO) kaj reta paĝaro Bona-
Volo.com).

La Ekumena Infana Kuroso 
de LBV prezentiĝis en ĉiuj 
lokoj, kiel esperblovo por la 
generacio kreskanta jam kons-
cia pri la planeda Frateco. En la 
okazo, la juna Legiano Alziro de Paiva reprezentis 
la Direktoro-Prezidanto de la Institucio, José de 
Paiva Netto, portante lian mesaĝon speciale skri-
bitan por la evento.

Alziro de Paiva
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al AMR Innovation Fair, kiun Ecosoc okazigos 
en Julio, dum la Kunsido de la Supera Instanco 
de Unuiĝintaj Nacioj, en Ĝenevo (Svislando), kaj 
montri al ŝtatestroj, ministraj reprezentiĝoj kaj ce-
teraj partoprenantoj. Ili deziras vidi kion oni faras 
internaciskale. Kaj jen LBV, akirinta statuson de 
ĝenerala konsultanto ekde 1999, konkerante sian 
spacon kaj portante ĉion ĉi”. 

La dokumento al kiu aludas s-ino estis subskri-
bita per la kontribuo de 1.124 intersekciaj estroj 
partoprenantaj en la Reto por Solidara Socio (vidu 
liston de tiuj Organizoj sekvapaĝe) dum la Foiro 
de Novaĵoj. La listo konsuteblas ankaŭ en la re-
tejoj (www.lbv.org.br, www.boavontade.com kaj 
www.redesociedadesolidaria.com.br). 

D-ino Michele Billant-Fedoroff oficiale repre-
zentis la Departamenton pri Ekonomiaj kaj Sociaj 
Aferoj de Unuiĝintaj Nacioj en ĉiuj eventoj. En 
siaj prelegoj, ŝi  prezentis pririgardon de la Or-
ganizo kaj  kiel la civila socio povas interagi kun 
UN. Laŭ ŝi, “la regionaj spertoj, kiel tiu organizita 
de Legio de Bona Volo, identigos la sukcesintajn 
politikojn kiuj partoprenos la repertuaron de 
bonaj agadoj dum plenumado de la ok Celoj por 
la Jarmilo”. Laŭ Fedoroff, “la agado kontraŭ ek-
strema malriĉeco en Brazilo konsiderinde avancis 
kaj la lando strebas redukti la kvanton da homoj 
kiuj vivas per malpli ol unu dolaro tage ĝis 2015”. 
Malgraŭ tio, li reliefigis, ke la sociaj diferencoj 
ankoraŭ estas tre grandaj.

En intervjuo, ŝi reliefigis la gravecon de la 
tiea entrepreno: “Mi gratulas s-ro José de Paiva 
Netto kaj Legion de Bona Volo pro la organizado 
de la 1-a Foiro de Novaĵoj Reto por Solidara 

Reto por Solidara Socio
Per ampleksigo de sia propra reto pri socie-

duka agado, LBV, cele al plibona kontribuo 
por la plenumo de la ok Celoj por Evoluado 
en la Jarmilo, stimulas la  Reton por Solidara 
Socio, iniciaton kiu same celas fokusigi la 
laboron de organizaĵoj el diversaj sektoroj 
sub la standardo de Solidareco, komence de 

intersekciaj agadoj, per komuna strebado de la 
registaro, de socie respondecaj entreprenoj kaj 
de la civila socio. Ĝi agas regione por favorigi 
la inkludon de lokaj komunumoj en la socia 
daŭrpova disvolviĝado. Por tio, ĝi okazigas 
renkontojn, promocias kunrilatojn kaj motivi-
gas kunlaboradon ĉirkaŭ komuntemaj kaj pli 
ampleksaj celoj.

reto por solidara socio
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A Turma da Bahiana — Buenos Aires, Argentina; Abrigo Cristo Redentor — Aracaju/SE; Abrigo dos 
Idosos São Vicente de Paulo — Goiânia/GO; Abrigo Lar São José — Brasília/DF; Abrigo Maria Imaculada 
(IPPC) — Rio de Janeiro/RJ; Abrigo Provisório Municipal Antonio de Carvalho — Franca/SP; Ação Brasil 
— São Paulo/SP; Ação Comunitária do Brasil — Rio de Janeiro/RJ; Ação Comunitária do Loteamento 
Jardim Santa Madalena (Acoljam) — Aracaju/SE; Ação Cristã Vicente Moretti — Rio de Janeiro/RJ; Ação 
Esperança (Aesp) — Brasília/DF; Ação Social São Lourenço — Aracaju/SE; Ação Solidária contra o Cân-
cer Infantil — São Paulo/SP; Ação Voluntária Emergente (AVE) — Campinas/SP; Agência de Mobilização 
Social (Aracati) — São Paulo/SP; Agência de Notícias Esperança (Anote) — Fortaleza/CE; Albergue Do-
mingos Zahluth — Belém/PA; Albergue Noturno “Protetor dos Pobres” — São José do Rio Preto/SP; 
Aliança Beneficente Universitária (Abeuni) — São Paulo/SP; Amigos da Paz — Brasília/DF; Amigos 
Mãos Abertas — Juiz de Fora/MG; Apaco — Buenos Aires, Argentina; Apoio à Mulher, à Criança e ao 
Adolescente (Amca) — Teófilo Otoni/MG; Arca do Amor — Brasília/DF; Asilo Same — Aracaju/SE; 
Asilo São Vicente de Paulo — Maringá/PR; Asociación Conciencia Nacional — Buenos Aires, Argentina; 
Asociación de Padrinos de Alumnos y Escuelas Rurales (Apaer) — Buenos Aires, Argentina; Asociación 
Indígena de la República Argentina (Aira) — Buenos Aires, Argentina; Assembléia de Deus Ministério 
Planalto (ADMP) — São Paulo/SP; Assessoria ao Movimento Popular (Ispac) — Salvador/BA; Assistência 
à Família, Saúde e Cidadania — Rio de Janeiro/RJ; Associação “Os Garotos do Brooklin” — São Paulo/
SP; Associação 11 de Abril do Bairro de Roma — Salvador/BA; Associação ABA — Movimento Artístico 

En la brazila ĉefurbo la evento okazis la 
20-an de Marto en pluraj spacoj de la 
Tutmonda Parlamento de Ekumena Fra-
teco (ParlaMundi de LBV), kun la homoj 

amase plenigantaj la lokon. Aktivuloj kaj estroj el 
plej diversaj sektoroj kaj reprezentiĝoj de la brazila 

Parta aspekto de la aŭditorio Austregésilo de Athayde, no ParlaMundi da LBV, dum malfermo de la 1-a Foiro de Novaĵoj Reto por Solidara Socio en la brazila ĉefurbo.

Ekumena Solidareco
Intersekcia

registaro — Federacia Senatejo, Parlamentejo kaj 
Leĝantaro — diskutis pri la temo Tutmondaj kun-
laboradoj por Evoluado — kun emfazo al steboj 
por elradikigo de malriĉeco kaj malsato, laŭ reko-
mendo de Ecosoc por ke oni kundividu valorajn 
spertojn, kiuj povos esti multobliĝotaj. 

BRAzILJA/DF

Legio de Bona Volo dankas al ĉiuj intersekciaj 
gvidantoj kiuj, kune, kontribuis al la sukceso de la 
1-a Foiro de Novaĵoj Reto por Solidara Socio:

Partneroj en la evento 
organizita de LBV
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Professoro Silvio 
Lung, Prezidanto 
de Nacia Konsilio 

por Socia Asistado 
(CNAS), prelegis en 

la evento.
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e Cultural — São Paulo/SP; Associação Ação Social pela Vida — Ipatinga/MG; Associação Amigos Ca-
rentes do Jardim São Carlos — São Paulo/SP; Associação Amigos das Crianças Geração do Amanhã 
— Porto Alegre/RS; Associação Amigos de Bairro do Conjunto Paulistano — São Paulo/SP; Associação 
Amigos do Bairro Jardim Farah — São Paulo/SP; Associação Amigos do Jardim Paraná — São Paulo/SP; 
Associação Amigos Parque Raposo Tavares — São Paulo/SP; Associação Anti-Alcoólica de Paranaíba 
— Paranaíba/MS; Associação Apoio — São Paulo/SP; Associação Arca da Vitória — São Paulo/SP; As-
sociação Arte e Vida — Recife/PE; Associação Arte Natureza — Rio de Janeiro/RJ; Associação Asas na 
Ação Mulheres Evangélicas de Londrina — Londrina/PR; Associação Assistencial dos Moradores Jardim 
das Graças — São Paulo/SP; Associação Atlética Caldense — Poços de Caldas/MG; Associação Baiana 
de Bordadeira e Rendeira de Itapagipe (Abbori) — Salvador/BA; Associação Beneficente (Abadeus) — 
Criciúma/SC; Associação Beneficente 8 de Setembro — Uberaba/MG; Associação Beneficente Afro Sa-
bor da Vitória — São Paulo/SP; Associação Beneficente Amigos da Criança da Vila — Londrina/PR; As-
sociação Beneficente AOZC — Abaça de Oxum e Zé do Coco — São Paulo/SP; Associação Beneficente 
Arte e Cidadania — Salvador/BA; Associação Beneficente Assistencial São Gabriel — São Paulo/SP; 
Associação Beneficente Bate Coração — Rio de Janeiro/RJ; Associação Beneficente Batista Independen-
te de Brasília (Abbib) — Ceilândia Sul/DF; Associação Beneficente Bela — São Paulo/SP; Associação 
Beneficente Bravas Guerreiras — São Paulo/SP; Associação Beneficente Casa de Caridade Vovó Catari-
na — São Paulo/SP; Associação Beneficente Centro de Cultura Afro-Brasileira Axé Hoozoane — São 

Paulo/SP; Associação Beneficente Clube de Mães de São Miguel (ABC) — São Paulo/SP; Associação 
Beneficente Clube de Mães Maria Cândida — São Paulo/SP; Associação Beneficente Comunitária Auro-
ra — São Paulo/SP; Associação Beneficente Comunitária Bem-Querer — São Paulo/SP; Associação Be-
neficente Comunitária Educar para Vida — São Paulo/SP; Associação Beneficente Comunitária Praça 
Onze  — São Paulo/SP; Associação Beneficente Creche Tia Com — São Paulo/SP ; Associação Benefi-
cente Cristã (Paiva) — Bauru/SP; Associação Beneficente das Famílias Carentes da Vila Santa Catarina 
(Abevisc) — São Paulo/SP; Associação Beneficente de Assistência Social Anjos da Guarda — São Pau-
lo/SP; Associação Beneficente de Criança Ermelino Matarazzo — São Paulo/SP; Associação Beneficente 
de Mães Ordem e Progresso — São Paulo/SP; Associação Beneficente de Moradores da Vila Brasilândia 
e Adjacências — São Paulo/SP ; Associação Beneficente de Mulheres de Vila Espanhola — São Paulo/
SP; Associação Beneficente dos Moradores da Vila Gustavo e Bairros Adjacentes — São Paulo/SP; Asso-
ciação Beneficente e Clube de Mães de São Miguel — São Paulo/SP; Associação Beneficente e Cultural 
São Jerônimo — Uberaba/MG; Associação Beneficente Educacional Nova Esperança (Abene) — Rio de 
Janeiro/RJ; Associação Beneficente Espírita Nave da Saudade — Ribeirão Preto/SP; Associação Benefi-
cente Flor do Maia — São Paulo/SP; Associação Beneficente Kadoshi — São Paulo/SP; Associação Be-
neficente Metamorfose — Goiânia/GO; Associação Beneficente O Pequeno Nazareno — Fortaleza/CE; 
Associação Beneficente Parceiros do Amanhã — São Paulo/SP; Associação Beneficente São João (ABSJ) 
— Foz do Iguaçu/PR; Associação Beneficente São Pedro — Centro de Educação Infantil São Gabriel 

okulojn de Unuiĝintaj Nacioj. 
UN havas hodiaŭ en LBV gra-
van kunlaboranton en la batalo 
kontraŭ malriĉeco”. Kaj kom-
pletigis poste, en alia intervjuo: 
“Koncerne al la Tria Sektoro, 
LBV estas pioniro, ĝi rangas 
pri tio. Mi gratulas Legion de 
Bona Volo, reprezentata de 
Paiva Netto, pro tiu ĉi kaj ĉiuj aliaj eventoj, kiujn 
ĝi okazigis laŭlonge de sia historio”. Senatano 
Sérgio Zambiasi (Rio Grande do Sul) komentis: 
“Ni bezonas, ke grandaj fidelaj institucioj, kiel LBV, 
surprenu tiun gvidantecon kaj proponu la uzadon 
de ĉi tiuj modernaj rimedoj, por ke la brakoj de 
Solidareco povu vere brakumi tiujn senprotektajn 
lokojn, atingante  suferantan loĝantaron. LBV estas 
la domo de ĉiuj ni, demokrateca, kristana, amplek-
sa, kiu disponigas al ni ĉi tiun grandan horizonton 
de Solidareco”.

R
et

o 
po

r 
S

ol
id

a
ra

 S
oc

io

Sérgio ZambiasiMarianne Vicenthini

Multaj aŭtoritatuloj ĉeestis, ekzemple la Pre-
zidanto de Nacia Konsilio por Socia Asistado 
(CNAS), Profesoro Silvio Lung, kiu priparolis la 
rolon de la Foiro: “Mi emas efektive saluti plian 
renkontiĝon, kiun LBV promocias, partnere kun 
tiom da organizoj, por estingado de ĉi tiuj stig-
matoj de la Homaro: malriĉeco kaj malsato. Mi 
kredas, ke la utiligado de renovigoj kaj kunlabo-
radoj estas la solvo por nia propra Unika Sistemo 
por Socia Asistado (Suas). Dankon al LBV pro la 
iniciato, la invito kaj la strebo, kiun ĝi faras al 
la Lando”.

La Ŝtatestredzino de la Fe-
deracia Distrikto, s-ino Ma-
rianne Vicenthini Arruda, 
reliefigis la oportunon kiu 
estiĝas eĉ por tiuj homoj, kiuj 
ne organiziĝis en asocioj: 
“Vere mi ŝatus danki al la 
gvidanto de LBV, kiu de antaŭ 
dekkvin jaroj, kiam mi ko-

mencis asisti al virinoj metie laborantaj en siaj 
propraj hejmoj, vi estis la unuaj kiuj malfermis la 
pordojn disponigante tiun spacon, por ke ili povu 

havi la unuan ŝancon prezenti 
siajn varojn”. 

Laŭde sin esprimis la Se-
natano Mozarildo Cavalcanti 
(Roraima) okaze de intervjuo al 
Jornal do Senado, elsendita de 
Radiobrás: “Ĉi tiu inkludlabo-
ro venigas al Latinameriko la Mozarildo Cavalcanti
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elmontritaj en Artgalerio de TBV

La ok Celoj por la 
Jarmilo sur pentraĵoj

2-a CELo
Atingi universalan elementan edukadon.
Verko: Bonkvalita edukado por ĉiuj. 
Artisto: Adauto Pereira

3-a CELo
Antaŭenigi seksan egalecon 
kaj doni povon al virinoj.
Verko: Egaleco kaj paco 
inter viroj kaj virinoj. 
Artisto: Darlan Rosa

4-a CELo
Redukti la nombron de 
infanaj mortoj. 
Verko: Promeso por vivi. 
Artisto: Toninho de 
Souza

5-a CELo
Plibonigi patrinan sanon.
Verko: La kontakto kun la 

naturo plibonigas la sanon de 
la gravedulinoj.

Artistino: Marlene Godoy

1-a CELo
Elradikigi ekstre-
man malriĉecon 
kaj malsaton. 
Verko: Amo, la 
principo de vivo. 
Artistino: Hermí-
nia Metzler

6-a CELo
Kontraŭbatali HIV/aidoson, malarion kaj aliajn malsanojn.
Verko: Solidarulo.  Artisto: Omar Franco

7-a CELo
Certigi median 
daŭripovon. 
Verko: Bona semo, 
bonaj fruktoj, forti-
kaj radikoj. 
Artisto: Zello 
Visconti

8-a CELo
Starigi 
tutmondan 
partnerecon por 
evoluado. 
Verko: Ĉiuj labo-
rantaj. 
Artisto: Nazaré 
Martins

— Cascavel/PR; Associação Beneficente Social Estrela Guia — São Paulo/SP; Associação Beneficente 
Verdade que Liberta — Salvador/BA; Associação Beneficente Vila Araguaia e Adjacências — São Pau-
lo/SP; Associação Beneficente Vila Esperança e Adjacências — São Paulo/SP; Associação Brasileira de 
Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer (Abrace) — Brasília/DF; Associação Brasileira 
dos Organizadores de Festivais de Folclore e Artesanato (ABrasOFFA) — Santos/SP ; Associação Brasi-
liense de Esperanto — Brasília/DF; Associação Caridade, Humildade e Compaixão Jardim Elisa Maria 
— São Paulo/SP; Associação Casa de Apoio Esperança de Viver (Caesvi) — São Paulo/SP; Associação 
Casa Intumbençara Ilê Doia Mamerta Guelerj — São Paulo/SP ; Associação Cearense Pró Idoso (Acepi) 
— Fortaleza/CE; Associação Centro de Cultura Os Girassóis do Brasil — São Paulo/SP; Associação Civil 
Carmelitas da Caridade — Maringá/PR; Associação Civil Sociedade Alternativa — São Paulo/SP; Asso-
ciação Clube das Mães Unidas — Londrina/PR; Associação Clube de Mães Brilho da Noite — São Pau-
lo/SP; Associação Clube de Mães Caminho do Amanhã — São Paulo/SP; Associação Clube de Mães 
Coração de Jesus — São Paulo/SP; Associação Clube de Mães Coração de Jesus Jardim das Oliveiras 
— São Paulo/SP; Associação Clube de Mães do Jardim São Carlos Segundo — São Paulo/SP; Associação 
Clube de Mães Flor do Oriente — Centro Educacional Infantil (CEI) — São Paulo/SP; Associação Clube 
de Mães Jesus é o Caminho — São Paulo/SP; Associação Clube de Mães Luana Neta — São Paulo/SP; 
Associação Clube de Mães Raio de Sol — São Paulo/SP; Associação Clube de Mães Raios de Luar — São 
Paulo/SP; Associação Colégio Santa Inês — São Paulo/SP; Associação Comunitária Alfredo Lúcio — São 

Paulo/SP; Associação Comunitária Beneficente de Vila Buenos Aires — São Paulo/SP; Associação Comu-
nitária Beneficente Poder e Querer — São Paulo/SP; Associação Comunitária Campo da Tuca — Porto 
Alegre/RS; Associação Comunitária Casa Brisa de Nazaré — São Paulo/SP; Associação Comunitária Ci-
dade Pedra Branca do Bairro Frei Damião — Palhoça/SC; Associação Comunitária da Região Centro e 
Adjacências (ACRC) — São Paulo/SP; Associação Comunitária da Vila Biquinha — Belo Horizonte/MG; 
Associação Comunitária da Vila Clóris e Adjacências — Belo Horizonte/MG; Associação Comunitária de 
Apoio de Aracaju — Aracaju/SE; Associação Comunitária de Artes José Antonio de Araújo — São Pau-
lo/SP; Associação Comunitária de Moradores Parque do Gato — São Paulo/SP; Associação Comunitária 
do Bairro São Thomás — Belo Horizonte/MG; Associação Comunitária do Conjunto Mariquinhas — Belo 
Horizonte/MG; Associação Comunitária do Loteamento do Dendê — Aracaju/SE; Associação Comunitá-
ria do Setor Faiçal Vili — Goiânia/GO; Associação Comunitária dos Solidários de Vila Terezinha — São 
Paulo/SP; Associação Comunitária e Ação Social da Vila Princesa Isabel (Acasvpi) — São Paulo/SP; As-
sociação Comunitária e Beneficente Padre José Augusto Machado Moreira — São Paulo/SP; Associação 
Comunitária Fazenda do Carmo — São Paulo/SP; Associação Comunitária HAABI — São Paulo/SP; As-
sociação Comunitária José Antonio de Araújo — São Paulo/SP; Associação Comunitária Mensageiros da 
Paz e Alegria — São Paulo/SP; Associação Comunitária Nova Esperança Jardim Carumbé — São Paulo/
SP; Associação Comunitária O Sol Brilhou no Vale — São Paulo/SP; Associação Comunitária Pequenos 
Valentes — São Paulo/SP; Associação Comunitária Pró Moradia e Social Divina Flor — São Paulo/SP; 
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Lucian FagundesAssociação Comunitária Raios de Sol — São Paulo/SP; Associação Comunitária Recomeçar — São 
Paulo/SP; Associação Comunitária Recreativa e Esportiva Bom Fim Novo — Guaíba/RS; Associação Co-
munitária Regina Santos — São Paulo/SP; Associação Comunitária Renascer do Jardim Maravilha — 
São Paulo/SP; Associação Comunitária Um Novo Amanhecer — São Paulo/SP; Associação Cosmética 
Beleza & Cidadania — São Paulo/SP ; Associação Creche de Lívia — São José do Rio Preto/SP; Associa-
ção Cristã Beneficente O Filho Pródigo — São Paulo/SP; Associação Cristã de Moços do Rio de Janeiro 
(ACM) — Rio de Janeiro/RJ; Associação Cristã Paz e Esperança Adjacente — São Paulo/SP; Associa-
ção Cultural e Ambientalista Prometeu Acorrentado (Acampa) — Glorinha/RS; Associação Cultural e 
Beneficente Ilê Mulher — Porto Alegre/RS; Associação Cultural Resistência Afro-Brasileira (Acrab) 
— São Paulo/SP; Associação Cultural Ylê Nito Padejá — Rio de Janeiro/RJ ; Associação da Criança 
Excepcional (Ascep) — Brasília/DF; Associação da Juventude do Estado do Piauí — Teresina/PI; Asso-
ciação da Mulher Mastectomizada (Amma) — Nova Friburgo/RJ; Associaçãodas Abelhinhas de Santa 
Rita de Cássia —  Curitiba/PR; Associação das Creches Beneficentes do Rio Grande do Sul (Acebergs) 
— Porto Alegre/RS; Associação das Famílias Carentes da Vila Brasilândia (Afacabras) — São Paulo/SP; 
Associação das Famílias Sem-Teto do Barro Branco II — São Paulo/SP; Associação das Irmãs Beneficen-
te do Ministério Nova Canaã Jardim Leni Adibenminc — São Paulo/SP; Associação das Mulheres do 
Conjunto Habitacional Carvalho Pinto — São Paulo/SP; Associação das Obras Pavonianas de Assistência 
— Brasília/DF; Associação das Obras Pavonianas de Assistência — Patos de Minas/MG; Associação das 

Obras Pavonianas de Assistência — Vitória/ES; Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência Visual 
e Amigos de Gravataí (ADVA) — Gravataí/RS; Associação de Amigos e Moradores do Bairro do Uruguai 
— Salvador/BA; Associação de Apoio à Família, ao Grupo e à Comunidade (Afago-DF) — Gama/DF; 
Associação de Apoio à Renda e/ou Emprego do Cidadão — Belo Horizonte/MG; Associação de Apoio ao 
Fissurado Lábio-Palatal de Maringá (Afim) — Maringá/PR; Associação de Apoio aos Portadores do Vírus 
HIV (AAPV) — Volta Redonda/RJ; Associação de Apoio às Famílias, ao Grupo e à Sociedade (Afago-DF) 
— Brasília/DF; Associação de Apoio às Meninas e Meninos da Sé — São Paulo/SP; Associação de Apoio 
e Desenvolvimento Comunitário (Aadesc) — Uberaba/MG; Associação de Assistência à Pessoa com 
Deficiência de Araxá (Fada) — Araxá/MG; Associação de Assistência ao Canto da Criança do Jardim 
Lucélia II — São Paulo/SP; Associação de Assistência ao Educando Creche-Escola Municipal Professora 
Marília de Teves Moreno — Cabo Frio/RJ; Associação de Assistência Social do Instituto Yolanda Duarte 
— Petrópolis/RJ; Associação de Auxílio aos Necessitados de Santa Cruz do Sul — Santa Cruz do Sul/RS; 
Associação de Capoeira Filhos do Sol Nascente — Salvador/BA; Associação de Cegos do Rio Grande do 
Sul (Acergs) — Porto Alegre/RS; Associação de Crianças Especiais de Santos (Aces) — Santos/SP; Asso-
ciação de Defesa Homossexual de Sergipe (Adhons) — Aracaju/SE; Associação de Deficientes Físicos de 
Goiás — Goiânia/GO; Associação de Doceiras, Cozinheiras e Confeiteiras de Itapagipe (Adocci) — Sal-
vador/BA; Associação de Educação Católica do Brasil (AEC do Brasil) — Brasília/DF; Associação de 
Educação do Homem de Amanhã (Habra) — Brasília/DF; Associação de Entidades de Longa Permanên-

Laŭ la Federacia Deputi-
to Beto Albuquerque (Rio 
Grande do Sul), “Estas horo 
tutmondigi Solidarecon, la 
zorgon pri la aliulo. La mul-
tjara sperto de LBV montras, 
ke ni povas — ĉiu laŭ sia ma-
niero, kapablo, kredo — fari 
ion”.

Matene plursekciaj reprezentiĝoj montris 
siajn pritemajn panelojn sub la moderigado 
Lylia Galetti, el Ministerio 
pri Medioprotektado; Alzira 
Vieira, el Sebrae; kaj Arlete 
Sampaio, el Ministerio pri 
Socia Disvolviĝado (MDS). 
Per la paneloj ĉiuj organizaĵoj 
esprimis sian kontribuon al la 
temo de Foiro de Novaĵoj.

Vespere la evento translo-
kiĝis al la dua subetaĝo de 
ParlaMundi de LBV, kie 20 budoj el diversaj 
sektoroj montris siajn projektojn. Kulturaj agadoj 
riĉigis la eventon, post la partoprenantoj ĉeestis 
la trejnkunsidojn dividitajn 
laŭ tri subtemoj: “Edukado”, 
“Medio” kaj “Labordungo kaj 
Enspezigo”. 

Ĉe la fino de la tago, mal-
fermiĝis la ekspozicio “Faru 
la Diferencon” (vidu repro-
duktadon de la artaĵoj sur la 

Lylia Galetti

Alzira Vieira

Kelkaj el la budoj, kiuj prezentis projektojn kaj solvojn pri sociaj teknologioj. 

En la budo de Porinfana Paŝtistejo, de maldekstre dekstren, Dayane 
Mônica da Silva (Volontulino ĉe Porinfana Paŝtistejo), D-ino Michele 
Fedoroff, Eliane Maria (de LBV) kaj Vânia Lúcia Ferreira Leite, Internacia 
Asesorino de Porinfana Paŝtistejo/Nacia Konsilio de la Brazila Episko-
paro kaj konsilantino de CNAS.
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cia para Idosos — Uberlândia/MG; Associação de Equoterapia — Maceió/AL; Associação de Fiéis da 
Paróquia Santa Joana D’Arc (Afijodarc) — Teresina/PI; Associação de Formação e Reeducação Lua Nova 
— São Paulo/SP; Associação de Grupo de Mães da Vila Tabajara — Porto Alegre/RS; Associação de 
Juventude Construindo Sonhos — Natal/RN; Associação de Lideranças Femininas de Nova Friburgo 
“Anastácia” — Nova Friburgo/RJ; Associação de Mães Boa Nova — São Paulo/SP; Associação de Mães 
Trabalhadoras na Inclusão (Amat) — Campo Grande/MS; Associação de Misericórdia Divina Filantropia 
Assistencial e Educacional (Amidifae) — Belém/PA; Associação de Moradia Mulheres Unidas — São 
Paulo/SP; Associação de Moradores Beneficente, Recreativa e Cultural João Paulo II — Salvador/BA; 
Associação de Moradores da Bela Vista — São Paulo/SP; Associação de Moradores da Favela dos 
Operários da Zona Norte — São Paulo/SP; Associação de Moradores da Favela dos Operários Jardim 
Vista Alegre — São Paulo/SP; Associação de Moradores da Ponta do Leal — Florianópolis/SC; Associa-
ção de Moradores da Vila Tecnológica — Porto Alegre/RS; Associação de Moradores do Bairro Jardim 
Guanabara — Brasília/DF; Associação de Moradores do Bairro Vista Alegre — Juiz de Fora/MG; Asso-
ciação de Moradores do Conjunto Residencial Santa Rita — Londrina/PR; Associação de Moradores 
do Conjunto Santa Luzia — Salvador/BA; Associação de Moradores do Japãozinho (Amorjap) — Ara-
caju/SE; Associação de Moradores do Jardim Aero Rancho II — Campo Grande/MS; Associação de 
Moradores do Jardim Flores Astrais — São Paulo/SP; Associação de Moradores do Jardim Nova Espe-
rança — Goiânia/GO; Associação de Moradores do Jardim Paulistano — São Paulo/SP; Associação de 

Moradores e Amigos da Nova Brasília (Amanb) — Aracaju/SE; Associação de Moradores e Amigos de 
Itapagipe (Amai) — Salvador/BA; Associação de Moradores e Amigos do Bairro Nova Veneza — Araca-
ju/SE; Associação de Moradores e Amigos do Loteamento Marivan (Amovam) — Aracaju/SE; Associa-
ção de Moradores Francisco Nunes (AMFN) — São Paulo/SP; Associação de Moradores Jardim Vista 
Alegre em Ação Social (Avas) — São Paulo/SP; Associação de Moradores Mães e Senhoras do Parque 
Panamericano — São Paulo/SP; Associação de Moradores Nova Esperança — Goiânia/GO; Associação 
de Moradores Núcleo Residencial Jardim Paulistano — São Paulo/SP; Associação de Moradores Vale 
Verde — São Paulo/SP; Associação de Movimento Estrela Dourada de São Paulo — Assistência e De-
senvolvimento Social — São Paulo/SP; Associação de Mulheres da Vila Brasilândia — São Paulo/SP; 
Associação de Mulheres do Conjunto Rouxinóis — Campo Grande/MS; Associação de Mulheres do 
Jardim Bandeirantes — Londrina/PR; Associação de Mulheres do Sol Nascente — São Paulo/SP; Asso-
ciação de Mulheres em Ação da Vila Queiroz II — São Paulo/SP ; Associação de Mulheres Jardim Prince-
sa — São Paulo/SP; Associação de Mulheres Raça e Coragem — São Paulo/SP; Associação de Mulheres 
Rosa de Saron — Rio de Janeiro/RJ; Associação de Mutirão Vencedores em Cristo — São Paulo/SP; As-
sociação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Sergipe (Apada) — Aracaju/SE; Associação de 
Pais e Amigos dos Deficientes da Audição (Apada) — Volta Redonda/RJ; Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae) — Anápolis/GO; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) — Ara-
caju/SE; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) — Cascavel/PR; Associação de Pais e 

En Bonaero/Argentino, la 14-an de Mar-
to, helpe de Forumo pri Socia Sektoro, en 
Fondaĵo Navarro Viola, la evento havis la 
partoprenon de dekoj da organizaĵoj sociaj, 
registaraj kaj komercaj, kaj estis strukturita 
per prezentadoj de paneloj kaj trejnkursoj pri 
meditado kaj interŝanĝo. Elstariĝis la ĉeesto 
de la Vic-Ministro de la Socia Disvolvado por 
la Nacio, D-ro Daniel Arroyo. 

A R G E N T I N o

Arlete Sampaio Aylton GomesPerly Cipriano

paĝo 67). La elmontro prezentis ok elstarajn 
artistojn le la federacia ĉefurbo, kiuj utiligis 
malsamajn teknikojn por stimuli la observanto-
jn, pensigante ilin pri la ok Celoj por Evoluado 
en la Jarmilo. Ĉi tiun cirkulantan ekspozicion 
oni montros tra pluraj brazilaj urboj kaj Eks-
terlande.

La ĉefurbo de ŝtato Minas Gerais estis sidejo 
de la Foiro de Novaĵoj en la tago 14-a. La evento 
havis la specialan partoprenon de D-ro Tomáz de 
Aquino Resende, Jura Prokuroro kaj Kunordigan-
to de Gvidcentro por Helpado al la Tria Sektoro 
(Caots) de Publika Ministerio de Minas Gerais, 
D-ro Anfilófio Salles, Prezidanto de Fondaĵo 
Acesita, D-ro Márcio José Ferreira, Prezidanto 
de Asocio de Handikapuloj de Betim/MG kaj ano 
de la Nacia Konsilio pri Socia Asistado.
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En la ĉefurbo de la provinco San-Paŭlo, 
Brazilo, la programoj de la 1-a Foiro 
de Novaĵoj de Reto por Solidara Socio 
okazis en la edukejo de LBV, la 22-an de 

Marto. Krom la ĉeftemo, ankaŭ reliefiĝis la temo 
Edukado, konsiderata la ĉefa ŝlosilo por redukti 
malegalecojn. Pri tio D-ino Michele Fedoroff, 
reprezentanto de Unuiĝintaj Nacioj, asertis, ke 
rimedoj de la brazila registaro “plibonigis la nom-
brindikon pri alfabetigo en la tuta Lando (...), de 
91,8% en 1990 ĝis 96,6% en 2003. Alia bona 
novaĵo estas, ke la komenca 
nombrindiko koncerne al 
Edukado kreskis de 86% 
inter 1990 kaj 1991, ĝis 97% 
inter 2002 kaj 2003. Tamen 
nur 35% el la gejunuloj de 
Brazilo sukcesas diplomiĝi en 
la Mezgrada Instruado, sekve 

el kio estiĝas konsiderinda 
manko da kapablaj homoj 
sur la labormerkato”; tio 
montras kiom multe ankoraŭ 

estas por fari.

Amigos dos Excepcionais (Apae) — Gravataí/RS; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) 
— José Bonifácio/SP; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) — Paranaíba/MS; Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) — Patos de Minas/MG; Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae) — Santos/SP; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) — São José do 
Rio Preto/SP; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) — São Vicente/SP; Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) — Socorro/SP; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) — Torrinha/SP; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal (Apae) — Bra-
sília/DF; Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas (Apaea) — Santos/SP; Associação de Pais, 
Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade (Apabb) — 
Curitiba/PR; Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil 
e da Comunidade (Apabb) — São Paulo/SP; Associação de Parentes e Amigos das Vítimas de Acidentes 
de Trânsito (Apavat) — Rio de Janeiro/RJ; Associação de Portadores de Deficiências Físicas de Gravataí 
(APDF) — Gravataí/RS; Associação de Prevenção e Combate ao Câncer de Teófilo Otoni — Teófilo 
Otoni/MG; Associação de Promoção e Assistência Social Estrela do Mar — Santos/SP; Associação de 
Proteção e Assistência aos Condenados — Teófilo Otoni/MG; Associação de Serviço à Criança Excepcio-
nal de Goiânia — Goiânia/GO; Associação de Solidariedade aos Moradores do Jardim Icaraí — São 
Paulo/SP; Associação de Transformação Social Cristo Jesus — São Paulo/SP; Associação Democrática de 
União e Valor da Mulher Cristã — Centro de Educação Infantil Josefina da Cruz — Londrina/PR; Asso-

ciação Despertar da Família — Projeto Gênesis — São Paulo/SP; Associação do Amigo Aposentável 
— Rio de Janeiro/RJ; Associação do Bem-Estar (Abem) — Botucatu/SP; Associação do Corpo de Repre-
sentação e Ação Comunitária do Jardim Lapena — São Paulo/SP; Associação do Grupo Comunitário 
Limoeiro — Belém/PA; Associação do Movimento de Mulheres do Sol Nascente — São Paulo/SP; Asso-
ciação do Parque Everest — Rio de Janeiro/RJ; Associação do Voluntariado e da Solidariedade (Avesol) 
— Porto Alegre/RS; Associação dos Amigos do Parque Raposo Tavares — São Paulo/SP; Associação dos 
Amigos e Pais de Pessoas Especiais (Aappe) — Maceió/AL; Associação dos Aposentados e Pensionistas 
de Volta Redonda — Volta Redonda/RJ; Associação dos Artesãos de Frei Paulo — Aracaju/SE; Associa-
ção dos Artesãos dos Alagados de Salvador — Salvador/BA; Associação dos Artesãos e Culinaristas de 
Sobradinho — Brasília/DF ; Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais Recicláveis — Ara-
çatuba/SP; Associação dos Catadores de Resíduos Sólidos (Reciclar) — Volta Redonda/RJ; Associação 
dos Curadores dos Direitos da Criança e do Adolescente (Acudicria) — Aracaju/SE; Associação dos Defi-
cientes Físicos de Betim — Betim/MG; Associação dos Deficientes Físicos de Cascavel (Adefica) — Cas-
cavel/PR; Associação dos Deficientes Físicos de Uberaba (Adefu) — Uberaba/MG; Associação dos Dia-
béticos de Americana — Americana/SP; Associação dos Diabéticos de Nova Friburgo (Adinf) — Nova 
Friburgo/RJ; Associação dos Ex-Alunos do Colégio Stella Maris — Santos/SP; Associação dos Idosos da 
Zona Sul Rosa de Saron — São Paulo/SP; Associação dos Idosos de Lins (Asdil) — Lins/SP; Associação 
dos Idosos do Setor dos Funcionários — Goiânia/GO; Associação dos Moradores da Favela Santa Luiza 
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En Aracaju/SE, la trejnkurso okazis en la 
Aŭditorio de Leĝodona Lernejo, en la tago 
15-a, kaj kalkulis je la prelegoj de Maria Luci 
Silva, Prezidantino de Instituto Rekreado kaj 
reprezentanto de Ŝtata Forumo pri Defendo 
de Rajtoj de Infanoj kaj Adoleskantoj (Fo-
rumo DCA-SE), kaj de profesorino Magaly 
Nunes de Gois, de Universitato Tiradentes 
(Unit). Ankaŭ ĉeestis la renkonton Mariana 
Sarmento Netto da Silva, Reprezentantino 
de Entreprenisma Grupo GBarbosa, kaj Sônia 
Meire Santos de Jesus, Helpa Sekretariino de 
Ŝtata Sekretariejo pri Socia Asistado, Laboro 
kaj Batalo kontraŭ Malriĉeco.

A R A C A J U / S E La ceremonio, 
multnombre ĉeestata, 

kunigis aŭtoritatulojn kaj 
varian publikon, el plej diversaj pens- agadkampoj, 
por pridiskuti ĉi tiujn faktojn.

La reprezentanto de la gvidanto de LBV, Alzi-
ro de Paiva, klarigis, ĉe siaj salutvortoj, kiel tiu 
instruejo estas taŭga por tiu debato: “Mia patro, 
dum tiuj pli ol 50 jaroj da laboro en LBV, ĉiam 
estis granda kaj senlaca batalanto por Edukado, 

per Pedagogio de la Ekume-
na Civitano — propono lia, 
plensukcese aplikata al ĉiuj 
instruejoj de la Institucio, sub 
la devizo ‘Ĉi tie oni studas. 
Oni formas Cerbon kaj Ko-
ron’ — kies metodologio celas 
entute disvolvi la lernantojn, 
tiel ke la homaj interrilatoj 

povu pliboniĝi apoge de etikaj, sociaj kaj spiritaj 
valoroj”. 

La batalo kontraŭ socia malegaleco, kiu povas 
eviti, ke multaj estu kondukataj al marĝeneco, 
estis temo de la priparolo de la Prezidanto de la 

Dr. José Gregori

— Jardim Nordeste — São Paulo/SP; Associação dos Moradores da Vila Esperança (Amoviespe) — Por-
to Alegre/RS; Associação dos Moradores da Vila Liberdade (Amovil) — Porto Alegre/RS; Associação dos 
Moradores de Bairro Vivendo e Aprendendo — São Paulo/SP; Associação dos Moradores de Irecê Santo 
Inácio — São Paulo/SP; Associação dos Moradores do Bairro Monte Cristo — Florianópolis/SC; Associa-
ção dos Moradores do Bairro Taquaril — Belo Horizonte/MG; Associação dos Moradores do Centro 
Comunidade Novo Mundo — São José do Rio Preto/SP; Associação dos Moradores do Jardim das Gra-
ças — São Paulo/SP; Associação dos Moradores do Jardim Flores Astrais — São Paulo/SP; Associação 
dos Moradores do Jardim Guanabara — Centro de Educação Infantil Menino Jesus — Goiânia/GO; 
Associação dos Moradores do Jardim Pantanal I — São Paulo/SP; Associação dos Moradores do Núcleo 
Habitacional Joanes Leste — Salvador/BA; Associação dos Moradores do Parque do Gato — São Pau-
lo/SP; Associação dos Moradores do Portal das Laranjeiras — São Paulo/SP; Associação dos Moradores 
do Rio Verde — São Paulo/SP; Associação dos Moradores dos Condomínios do Parque do Gato — São 
Paulo/SP; Associação dos Moradores dos Jardins Vila Nova e Adjacências — São Paulo/SP; Associação 
dos Moradores e Amigos do Bairro 18 do Forte (Amaforte) — Aracaju/SE; Associação dos Moradores e 
Amigos do Loteamento Estrela do Oriente — Aracaju/SE; Associação dos Moradores e Amigos do Lote-
amento São Francisco — Nossa Senhora Socorro/SE; Associação dos Pais e Amigos dos Leucêmicos de 
Alagoas — Maceió/AL; Associação dos Recicladores de Belo Horizonte — Belo Horizonte/MG; Associa-
ção dos Renais de Brasília (Arebra) — Ceilândia Norte/DF; Associação dos Surdos de Goiânia — Goiâ-

nia/GO; Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos)  — Aracaju/SE; Asso-
ciação e Centro Recreativo Luz para Brilhar — São Paulo/SP; Associação Educacional Boa Vontade — São 
Paulo/SP; Associação Educacional Evangélica Luterana (AEEL) — Teófilo Otoni/MG; Associação Espaço 
Criança e Juventude da Melhor Idade dos Moradores de Capão Redondo — São Paulo/SP; Associação 
Espaço da Criança e Juventude — São Paulo/SP; Associação Espírita Casa do Caminho — Inhumas/GO; 
Associação Espírita Irmandade de Jesus — Cascavel/PR; Associação Espírita Yvonne Amaral Pereira — 
Cuiabá/MT; Associação Essência de Vida — Joinville/SC; Associação Estrela (Amleo) — Aracaju/SE; As-
sociação Estrela Brilhante — São Paulo/SP; Associação Estrela do Oriente — Aracaju/SE  ; Associação 
Evangélica Assistencial — Campinas/SP; Associação Evangélica El Shaddai — Goiânia/GO; Associação 
Evangélica Lar de Betânia — São José do Rio Preto/SP; Associação Família Brasil — Rio de Janeiro/RJ; 
Associação Família Fiel (Acre) — São Paulo/SP; Associação Federativa de Entidades e Clubes de Mães 
— São Paulo/SP; Associação Feminina de Assistência à Criança — Londrina/PR; Associação Filantrópica 
dos Moradores dos Bairros Laranjeiras e Portal — São Paulo/SP; Associação Fraternal Jardim Santa Te-
rezinha — São Paulo/SP; Associação Grupo Aids Apoio Vida e Esperança — Goiânia/GO; Associação 
Grupo Missão Divina — São Paulo/SP; Associação Habitat para Humanidade — Goiânia/GO; Associa-
ção Igreja Evangélica Pentecostal Vencendo em Jesus — São Paulo/SP; Associação Jamais Abortar 
“Somos Vida” — João Pessoa/PB; Associação Jardim São Carlos Segundo — São Paulo/SP; Associação 
João Paulo II — Salvador/BA; Associação Joinvilense de Obras Sociais — Joinville/SC; Associação Jovem 

Urba Komisiono pri Homaj Rajtoj kaj eksa Jus-
tecministro, D-ro José Gregori. “Tre emociita mi 
ĉeestas ĉi tie. Mi jam alkutimiĝis, ekde Brazilja en 
la malfacilaj registaraj tempoj, almenaŭ unufoje 
post ses monatoj viziti miajn geamikojn en Legio 
de Bona Volo. Kaj ankoraŭ foje mi estas ĉi tie por 
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Barroca City — São Paulo/SP; Associação Lar Criançarteira — Curitiba/PR; Associação Lar de Menores 
(Alarme) — São José do Rio Preto/SP; Associação Lar dos Idosos Dona Inês Maria de Jesus — Uberaba/
MG; Associação Leão de Judá — São Paulo/SP; Associação Liga de Amparo ao Necessitado (Asan) — 
Porto Alegre/RS; Associação Luz do Mundo — Jardim Felicidade — São Paulo/SP; Associação Luz do Sol 
— Aracaju/SE; Associação Mãe Mara — São Paulo/SP; Associação Maringaense de Apoio e Reintegra-
ção de Adolescentes (Amaras — Recanto Mundo Jovem) — Maringá/PR; Associação Meu Lar — Inhu-
mas/GO; Associação Missionária (Agape) Internacional — Rio de Janeiro/RJ; Associação Moradores da 
Vila Esperança — Porto Alegre/RS; Associação Moradores, Mães e Senhoras do Parque Panamericano 
— São Paulo/SP; Associação Moriá — São Paulo/SP; Associação Mulheres Empreendedoras Arrodean-
do o DF — Brasília/DF; Associação Mulheres Força e Coragem — São Paulo/SP; Associação Mulheres 
Fortes do Jaraguá — São Paulo/SP; Associação Mulheres Unidas do Jardim Zaíra — São Paulo/SP ; As-
sociação Mulheres: Artes Palmeiras — Rio de Janeiro/RJ; Associação na Luta por Benefícios e Melhora-
mentos Cravo Amarelo — São Paulo/SP; Associação Nacional Portadores de Psoríase (Psorisul) — Porto 
Alegre/RS; Associação Não-Governamental Projeto Integração Comunitária  — Rio de Janeiro/RJ; Asso-
ciação Nossa Senhora de Fátima — Franco da Rocha/SP; Associação Nossa Senhora de Fátima — Ribei-
rão Preto/SP; Associação Nove de Julho (MSTC) — São Paulo/SP; Associação Pão com Sopão — Nova 
Friburgo/RJ; Associação para a Saúde (Salus) — Belo Horizonte/MG; Associação para Desenvolvimento 
Local Co-Produzido (Adelco) — Fortaleza/CE; Associação para o Desenvolvimento do Ser Humano — 

ne nur per preĝo, per tio kion plibonan ni havas, 
nome kunaldoni nian penson — tio jam estus multo 
—, sed ankaŭ plej konkrete koncerne al la faktoj. 
Tiuj infanoj tiel harmoniiĝintaj, tiel feliĉaj ĉar ili 
trovis eblecon de progreso kaj integrado en la vivo, 
estas elmontro pri tiu alia laborflanko de Legio de 
Bona Volo.”

“Mi restis tre feliĉa ekscii pri la streboj, pri 
la laboroj de Legio de Bona Volo, diskonigante 
al ĉiuj programon el la plej gravaj de Unuiĝintaj 
Nacioj: la Celoj por la Jarmilo. UN konstatas, 
ke ili eĥas en Latinameriko, en urbo kiel San-
Paŭlo, ĉar LBV strebas por ke Brazilo donu sian 
kontribuon, des pli se temas pri lando kiel la nia, 
kiu travivas ege gravan kaj maltrankviligan kri-
zon pri perforto. La solvo venki tian krizon estas 
ĝuste disvolvi sociajn programojn, kiel tiu pri la 
celoj por la jarmilo, sen forgeso por preĝo kaj 
nobligo de penso, kiel faras Legio de Bona Volo. 
Kaj ni ne forgesu, ke infano devas esti prioritato 
de ĉiuj. Kiel tre bone diris la gvidanto de LBV, 
Paiva Netto: ‘Infano plaĉas al la okuloj. Infano 
plaĉas al la koro!’”, li konkludis.

Laŭ la Unua-Sekretario de la Urba Konsilantaro 
de San-Paŭlo, Konsilanto kaj 
ĵurnalisto José Américo Dias 
(San-Paŭlo), la entrepreno 
estas laŭdinda: “Estas plezure 
doni mian ateston pri la gra-
veco per kiu LBV antaŭenigas 
ĉi tiun bataladon. Mi feliĉas, 
ke Legio de Bona Volo, per ĉi 

Taguatinga/DF; Associação para Valorização e Promoção de Excepcionais (Avape) — São Paulo/SP; 
Associação Paranaense de Combate ao Câncer de Mama (Apacam) — Belém/PA; Associação Paulista 
de Amparo à Mulher (Apam) — São Paulo/SP; Associação pela Cidadania e Cooperação Vigiense (Aci-
copv) — Vigia/PA; Associação Pestalozzi de Maricá — Maricá/RJ; Associação Peter Pan — Fortaleza/CE; 
Associação Prestes Maia — São Paulo/SP; Associação Projeto Cidadão do Futuro — Vitória/ES; Associa-
ção Projeto Psicopedagógico Mosaico — Rio de Janeiro/RJ; Associação Projeto Videiras — Ipatinga/MG; 
Associação Pró-Moradia Esperança — São Paulo/SP; Associação Prudentina para Prevenção dos Vícios 
e Recuperação de Vidas — Esquadrão da Vida — Presidente Prudente/SP; Associação Recanto Garra 
Feminina do Conjunto José Bonifácio — São Paulo/SP; Associação Rede Criança — Campo Grande/MS; 
Associação Regional do Movimento Amor-Exigente — Londrina/PR; Associação Reiki com Você — Rio 
de Janeiro/RJ; Associação Religiosa Oomoto do Brasil — Brasília/DF; Associação Renovar Saúde Criança 
— Petrópolis/RJ; Associação Ressurgir — Escola de Família — Rio de Janeiro/RJ; Associação Reviver de 
Assistência ao Portador do Vírus HIV — Ponta Grossa/PR; Associação Riopretense de Promoção do 
Menor (Arprom) — São José do Rio Preto/SP; Associação Roça de Candomblé Caboclo Sete Flechas e 
Ylê de Iansã — São Paulo/SP; Associação Santa Catarina de Sena — São Paulo/SP; Associação Santa 
Luzia do Uruguai — Aracaju/SE; Associação Santa Rosa (MSTC) — São Paulo/SP; Associação Santa Zita 
— São Paulo/SP; Associação Sergipana de Equoterapia — Aracaju/SE; Associação Sergipana de Prosti-
tutas (ASP) — Aracaju/SE; Associação Social Beneficente Vila Bancária — São Paulo/SP; Associação 

José Américo Dias

LBV invitis plurajn reprezentantojn de la 
civila socio por studrondo en Santos/SP, en la 
tago 17-a, celante kolekti sugestojn kaj ideojn 
por la AMR Innovation Fair. Prelegis en la 
okazo la psikologino Juliana Assef Pierotti, 
kunordiganto de Agentejo pri Socia Mobiliza-
do; Patrícia Limeres, Kultura Instituto Usi-
minas (Usicultura); Célio Nori, Kunordiganto 
de Forumo pri Civitaneco; kaj Márcio Lara, 
Registara Sekretario de Urbodomo Santos.

S A N T o S / S P

renovigi mian estimon kaj apogon al la laboroj de 
tiu movado, kiu vere estas edifa en Brazilo. Hodiaŭ, 
speciale, oni povas konstati per vido, per aŭdado, 
preskaŭ tuŝe, tion, kion tiu movado efektive faras, 
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tiu tradicio, ĉi tiu kompetenteco, povas surpreni 
ĉi tiun rolon de batalanto kontraŭ malriĉeco kaj 
mizero niaurbe kaj nialande. Ĉar LBV havas plej 
altvaloran asistadon, amemon travideblan ne nur 
en tiuj laboroj de asistado pri la bazaj necesoj, per 
kiuj la homo integrale instruiĝas. Nuntempe, ni 
bezonas fari tion, por ke la junuloj trovu bonfaran 
vojon, sen perforto, sen krimo”.

La Ŝtata Deputito Aparecido Sério da Sil-
va (San-Paŭlo) ĥore diris: “La Foiro estas tiel 

mirinda, laŭdinda, ke ĝi nur 
povus unuafoje okazi en ĉi 
tiu Domo, LBV, kiun mi ko-
nas kaj frekventas. Profesoro 
Paiva Netto, efektive helpas 
al ŝanĝiĝo de la mondo, al 
ĝia pli bona transformiĝo, mi 
konvinkiĝas pri tio. La laboro 
farita ĉi tie  — laŭ la ekumena 

vidpunkto, altigi la Spiriton, porti la Parolon de 
Jesuo per efektiva agado elaĉeti vivojn, eduki 
infanojn — estas nepre necesa”.

Krom prelegoj kaj raportoj, kun granda 
interŝanĝo de spertoj pri sukcesintaj projektoj el 
la Tria Sektoro, la evento en San-Paŭlo havis la 
specialan partoprenon de studentoj pri Interna-
ciaj Rilatoj de la Pontifika Katolika Universitato 
(PUC) kaj de lernantoj el Instituto pri Edukado 
José de Paiva Netto (IEJPN), kiuj ellaboris kultu-
ran elmontron pri la ok Celoj por la Jarmilo, kun 
fotoj, videoj, gluitaĵoj, skulptoskizoj, tonditaĵoj 
kaj muzikoj.  

Social e Cultural Letras Mágicas — São Paulo/SP; Associação Sonhar e Acreditar — São Paulo/SP; Asso-
ciação Tia Nilma — São Paulo/SP; Associação Une Ação Cidadania Paulistana — São Paulo/SP; Asso-
ciação União Farol do Alvorecer da Zona Leste — São Paulo/SP; Associação Unidos de Santo Expedito 
— São Paulo/SP; Associação Unidos do Conjunto Habitacional Garagem — São Paulo/SP; Associação 
Zona Norte de Porto Alegre — Porto Alegre/RS; Atendimento Social Regional Pampulha de Belo Hori-
zonte — Belo Horizonte/MG; Auta Caminit — Brasília/DF; Banco de Alimentos — Guaíba/RS; Banco 
Municipal de Alimentos — São José do Rio Preto/SP; Bom Samaritano — Brasília/DF; Brasil Soka Gakkai 
Internacional (BSGI) — Rio de Janeiro/RJ ; Brigada Nacional de Defesa Civil — São Paulo/SP; Brilho do 
Sol Energia Solar — Brasília/DF; Brinquedoteca Brinca Santa — Faculdade de Pedagogia (Unisanta) — 
Santos/SP; Café Três Corações S/A — Belo Horizonte/MG; Caixa Cultural — Caixa Econômica Federal 
— Brasília/DF; Cámara de Comercio Argentino Brasileña — Buenos Aires, Argentina; Cámara de Comer-
cio de Escobar y Foro de Seguridad de Escobar — Buenos Aires, Argentina; Câmara Legislativa — Bra-
sília/DF; Câmara Municipal de Maricá — Maricá/RJ; Câmara Municipal de Porto Alegre — Porto Alegre/
RS; Câmara Municipal de Santos — Santos/SP; Cantinho do Girassol Centro Social Luterano — Brasília/
DF; Cáritas da Diocese de Estância — Estância/SE; Casa da Acolhida Amor e Alegria — Pastoral do 
Menor — Araxá/MG; Casa da Criança Meimei — Campinas/SP; Casa da Sopa — Associação Beneficen-
te N. R. Jardim Paraíso — Campinas/SP; Casa da Visão — Associação de Amigos dos Cegos de Santos 
— Santos/SP; Casa de Apoio aos Portadores de HIV/Aids — Cuiabá/MT; Casa de Apoio da Criança com 

Câncer Vida Divina (Cavid) — São Paulo/SP; Casa de Apoio Esperança de Viver — São Paulo/SP; Casa 
de Assistência Social e Espiritual Irmão Fritz — Brasília/DF; Casa de Eurípedes — São José do Rio Preto/
SP; Casa de Oração Mariazinha — Salvador/BA; Casa do Bom Samaritano — Londrina/PR; Casa do 
Caminho — Londrina/PR; Casa do Caminho — São José do Rio Preto/SP; Casa do Menino Jesus de 
Praga — Porto Alegre/RS; Casa do Paraplégico de Santos — Santos/SP; Casa do Pequeno Polegar — 
Brasília/DF; Casa do Pobre de Maceió — Maceió/AL; Casa Menina Mulher (CMM) — Recife/PE; Casa 
Menino Jesus de Praga — Porto Alegre/RS; Casa Renê Pessa — Cabo Frio/RJ; Casa República Amai — 
Rio de Janeiro/RJ; Casa Santa Zita — Aracaju/SE; Casa São Camilo de Lelis — Franca/SP; Cata-Ventos 
Juventude e Cidadania — Sobradinho II/DF; Célia Regina Scherdien M.E. — Brasília/DF; Central Única 
de Favelas (Cufa) — Rio de Janeiro/RJ; Centro Acadêmico de Relações Internacionais Barão do Rio 
Branco (Cari) — PUC-SP — São Paulo/SP; Centro Camará de Pesquisas e Apoio à Infância e Adolescên-
cia — Santos/SP; Centro Comunitário Assistencial e Educacional Aníbal Difrância — Bauru/SP; Centro 
Comunitário Assistente Social Terezinha Meira — Aracaju/SE; Centro Comunitário da Criança — Brasí-
lia/DF; Centro Comunitário de Apoio (Cecap) — Rio de Janeiro/RJ; Centro Comunitário de Bela Vista 
— Vitória/ES; Centro Comunitário de Vila Penteado — São Paulo/SP; Centro Comunitário do Lobato 
— Salvador/BA; Centro Comunitário e Educacional da LBV — Aracaju/SE ; Centro Comunitário e Educa-
cional da LBV — Belo Horizonte/MG; Centro Comunitário e Educacional da LBV — Brasília/DF; Centro 
Comunitário e Educacional da LBV — Porto Alegre/RS; Centro Comunitário e Educacional da LBV — 

Aparecido Sério da Silva
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En la ĉefurbo de Rio Grande do Sul, 
kiu estis la unua brazila urbo kiu gastigis 
la Foiron de Novaĵoj, la 13-an de Marto, 
la renkontiĝo okazis en la Komunuma kaj 
Eduka Centro de LBV, kun la partopreno 
de jenaj prelegantoj: D-ro Carlos Manoel 
Farias, Superintendanto de Nacia Kompa-
nio pri Provizado (Conab-RS); de Clódis 
Xavier Silva, ekzekutivo de Instituto Ger-
dau — Mastrumanto de Fonduso Helpe al 
Infaneco de Profesiuloj ĉe Gerdau Brasil; 
kaj de Paulo Albuquerque, Doktoro pri 
Sociologio, fakulo pri la Tria Sektoro kaj 
profesoro de la Federacia Universitato de 
Rio Grande do Sul (UFRGS).
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Santos/SP; Centro Comunitário, Educacional e Cultural Dr. Osmar Carvalho e Silva — São Paulo/
SP; Centro Cultural e Social Nova Era — Rio de Janeiro/RJ; Centro da Juventude da Zona Noroes-
te (Seas-PMS) — Santos/SP; Centro de Alianças de Saberes e Ações Solidárias da Leopoldina 
(Casasol) — Rio de Janeiro/RJ; Centro de Apoio ao Doente de Aids — Aparecida de Goiânia/GO; 
Centro de Apoio ao Menor e ao Adolescente Carente — Salvador/BA; Centro de Apoio Social à 
Adolescência — Cáritas — Vitória/ES; Centro de Artes e Meio Ambiente (Cama) — Salvador/BA; 
Centro de Articulação Retome sua Vida — Recife/PE; Centro de Atenção Psicossocial para Álcool 
e outras Drogas (Caps-Ad) — Prefeitura Municipal de Florianópolis — Florianópolis/SC; Centro 
de Convivência Ômega (CCO) — São Paulo/SP; Centro de Cultura “Os Girassóis do Brasil” — São 
Paulo/SP; Centro de Cultura e Desenvolvimento de Paranoá (Cedep) — Paranoá/DF; Centro de 
Cultura Negra do Maranhão (CCN) — São Luís/MA; Centro de Defesa da Criança e do Adolescen-
te (Cedeca) — Fortaleza/CE; Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza (CDVHS) — Fortaleza/
CE; Centro de Defesa dos Direitos Humanos — Petrópolis/RJ; Centro de Desenvolvimento Susten-
tável (UNB) — Brasília/DF; Centro de Educação Infantil Boa Esperança — Londrina/PR; Centro de 
Educação Infantil Criança Cidadã — Porto Alegre/RS; Centro de Educação Infantil Emanuel (Nu-
selon) — Londrina/PR; Centro de Educação Infantil José de Paiva Netto — Curitiba/PR; Centro de 
Educação Infantil Josefina da Cruz — Londrina/PR; Centro de Educação Infantil Passionista João 
Paulo II — Cascavel/PR; Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe — Londrina/PR; Centro de 

Civitaneco kaj Sano
Komuna Agado pri

R I o - D E - Ĵ A N E J R o / R J

Post du tagoj, estis la vico por ke Eduka, 
Klereca kaj Komunuma Centro de Legio 
de Bona Volo, en la ĉefurbo de Rio-
de-Ĵanejro, kunigu gvidantojn el pluraj 

sektoroj, emfazante la komunuman agadon per 
sociekonomiaj kunalaboradoj.

Komuna Agado pri Civitaneco kaj Sano mal-
fermis la aktivadojn de Innovation Fair, per pluraj 
sanasistadoj. La agado ankaŭ disponigis servojn 
pri korpobeligado (hartondado, manikuro kaj 
pedikuro), trejnkursojn pri enspezigo; orienta-
dojn pri Juro kaj Medio, krom pluraj prelegoj pri 
edukado. Por la infanoj, spektaklo pri magiaĵo kaj 
fluor-aplikado.

Apogis la komunan agadon la Universitata 
Centro Augusto Motta —  Unisuam, Universitato 
Celso Lisboa, Corbi (Bonfara Centro pri Orientado 
kaj Rehonorigo de Inhaúma), Komunuma Agado 
de Brazilo, Kunordigejo por Kontrolo pri Sanin-
fektado, la organizo Asistado al Familio, Sano kaj 
Civitaneco, CEAD, Arto kaj Naturo, SENAC (Na-
cia Servo pri Komerca Lernado), Apiberj (Asocio 
de Profesiuloj de Instituto pri Korpobeligo de Ŝtato 

Rio-de-Ĵanejro), Aganta Komunumo, Salono Fra-
tino Idalina Cecília de Paiva (kunordigantino Val-
dete Trotta), Direktejo pri Politikoj por Prevento 
kontraŭ konsumado de Kemiaĵo/CEAD, Municipa 
Sekretariejo pri Sano — SMS — Kontrolo pri Sa-
ninfektado kaj Volontuloj de LBV. 

S-ro Carlos dos Santos, de Informo-Centro 
de Unuiĝintaj Nacioj en Brazilo (UNIC-Rio), 
komentis pri la pligranda signifo de la okazintaĵo: 
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“Ĉi tiu Socia Foiro estas 
gravega ĉar ĝi estas 

rekte identiĝas kun 
la Ekonomia kaj 

Socia Konsi-
l a n t a ro  d e 
U n u i ĝ i n t a j 
Nacioj kaj ha-
vos multe da 
praktikaj su-
gestoj pri kiel 

promocii la so-
cian integriĝon. 

Ĉi tiu laboro de 
LBV estas ege grava, 

ĉar la Ŝtato per si mem jam 
ne povas fari ĉion ĉi, la civitano devas pli kaj pli 
engaĝiĝi kaj zorgi pri la ĉiutago de sia Lando”.

La Reprezentanto de Oi Futuro — Telemar, Pe-
dro Prata, emfazis la kreskon de 
entreprenoj socie respondecaj: 
“Estas granda ĝojo partopreni 
eventon de LBV, kiu estas serio-
zega institucio kaj kiu, pli frue ol 
ni, jam rekone plenumadis tian 
laboron je granda stimulo por 
la Lando. (...) Ni kredas, ke nur 

okazos disvolviĝo kaj socia justeco kiam malsamaj 
homoj kaj organizoj unuiĝos”.

Deise Gravina, Prezidantino de Federacio 
de Bonfaraj Institucioj (FIB), asertis, ke per ĉi 
tiu dialogo oni aspiras al nova Homaro: “Kiam 

LBV kaj UN promocias tian 
renkonton, ĝi ĝuste venas 
renkonte al la deziroj, kiujn 
ĉiuj ni havas, sendistinge ĉu 
temas pri la unua, dua aŭ tria 
sektoro”.

La Kunordiganto de Refe-
renco-Centro al Religia Di-
verseco (CRDR), César Bastos, same emfazis: 
“Estas plezure renovigi tiun kompromison kun 
LBV. La Celoj por la Jarmilo estas maniero por 
ke la organizaĵoj, la religiaj tradicioj kaj ĉiuj 
interesatoj dezirantaj ĝui pli 
bonan mondon organiziĝu. Tia 
iniciato ne povus esti de alia 
institucio, ĝuste ĉar per LBV 
oni havas Ekumenismon, kun la 
karmemora Alziro Zarur (1914-
1979). (...) LBV konkretigas 
tiun Reton de Solidareco”. 

Pedro Prata
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Educação Infantil Pindorama (Nuselon) — Londrina/PR; Centro de Educação Infantil Tia Lana — Londri-
na/PR; Centro de Educação Infantil Victória Mazetti Dinardi — Londrina/PR; Centro de Ensino Desportivo 
(CED) Folha Verde — Rio de Janeiro/RJ; Centro de Estudos do Menor e Integração na Comunidade Re-
nato Festugatto (Cemic) — Cascavel/PR; Centro de Estudos e Ação Cultural Quilombo — Aracaju/SE; 
Centro de Formação para a Cidadania Akoni — São Luís/MA; Centro de Formação Profissional Alzira de 
Aleluia — Rio de Janeiro/RJ; Centro de Integração da Cidadania (CIC) — São Paulo/SP; Centro de Inte-
gração dos Amigos da Terceira Idade do Damasceno — São Paulo/SP; Centro de Integração Social Cida-
dania para Todos — São Paulo/SP; Centro de Medicina da Floresta — Brasília/DF; Centro de Orientação 
e Reabilitação Beneficente de Inhaúma (Corbi) — Rio de Janeiro/RJ; Centro de Recuperação de Vidas e 
Apoio à Criança e Adolescente (Cervir) — São Paulo/SP; Centro de Recuperação Renovo — São Paulo/
SP; Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Menor Santa Cruz (Departamento Geral de Ações 
Socioeducativas) — Rio de Janeiro/RJ; Centro de Referência à Discriminação Religiosa (CRDR) — Rio de 
Janeiro/RJ; Centro de Referência da Assistência Social (Cras) — Niterói/RJ; Centro de Referência de As-
sistência Social (Cras) — São Luís/MA; Centro de Referência Especializada de Assistência Social do Novo 
Gama — Novo Gama/GO; Centro de Trabalho e Renda de Cabo Frio — Cabo Frio/RJ; Centro de Valori-
zação da Criança (CVC) — Belém/PA; Centro de Valorização da Mulher Consuelo Nasser — Goiânia/GO; 
Centro de Voluntários do Recife — Recife/PE; Centro Dom José Brandão de Castro (CDJBC) — Aracaju/
SE; Centro Educacional e Cultural de Produções Artísticas de Brasília (Prodartes) — Brasília/DF; Centro 

Civitaneco kaj Sano

D-ro Carlos dos 
Santos, Direktoro 

de Informo-Centro 
de Unuiĝintaj 

Nacioj en Brazilo.

Educacional Infantil Cantinho do Progresso — São Paulo/SP; Centro Educacional Infantil Coração de 
Jesus — São Paulo/SP; Centro Educacional Profissional Coroadinho — São Luís/MA; Centro Educacional 
Terra Santa — Petrópolis/RJ; Centro Educacional, Cultural e Comunitário José de Paiva Netto — Rio de 
Janeiro/RJ; Centro Especializado em Reabilitação (CER) — Recife/PE; Centro Especializado Neuro-Psico-
lógico — Recife/PE; Centro Espírita “Ismênia de Jesus” — Casa dos Pobres — Santos/SP; Centro Espí-
rita Alfredo Júlio Fernandes — Uberlândia/MG; Centro Espírita Amor e Caridade — Bauru/SP; Centro 
Espírita Dr. Bezerra de Menezes — Poços de Caldas/MG; Centro Espírita Esperança e Fé — Franca/SP; 
Centro Espírita Jésus Gonçalves — São Sebastião do Paraíso/MG; Centro Esportivo e Educacional Jorgi-
nho — Bola pra Frente — Rio de Janeiro/RJ; Centro Infantil Renascer da Esperança — Porto Alegre/RS; 
Centro Integrado de Ação Social Comunitária (Ciasc) — Belo Horizonte/MG; Centro Integrado de Ação 
Social em Comunidade Carente (Ciasec) — Rio de Janeiro/RJ; Centro Marista Circuito Jovem — Brasília/
DF; Centro Ocupacional dos Familiares, Amigos e Deficientes Mentais de Gravataí (Cofameg) — Grava-
taí/RS; Centro Sergipano de Educação Popular (Cesep) — Aracaju/SE; Centro Social Batista Nova Espe-
rança — Belém/PA; Centro Social Luterano Cantinho do Girassol — Brasília/DF; Centro Social Novo 
Amanhecer — Rio de Janeiro/RJ; Centro Social Padre Arnaldo Jansen — São José dos Pinhais/PR; Centro 
Social Parque Estoril — São José do Rio Preto/SP; Centro Social Santa Cruz — São José do Rio Preto/SP; 
Centro Universitário Celso Lisboa — Rio de Janeiro/RJ; Centro Universitário Lusíada — Santos/SP; CIEP 
Brizolão 150 — Professora Amélia Ferreira dos Santos Gabina — Cabo Frio/RJ; Círculo de Amigos do 
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Alkutimiĝinta vojaĝi tra la mondo serve 
de Organizo de Unuiĝintaj Nacioj, 
D-ino Michele Billant-Fedoroff, kiu 
oficiale reprezentis la Departementon 

pri Ekonomiaj kaj Sociaj Aferoj de UN en la 1-a 
Foiro pri Novaĵoj Reto por Solidara Socio, orga-
nizita de Legio de bona Volo, alvenis en Brazilon 
la 19-an de Marto por plenriĉa programo. Krom 
la kompromisoj antaŭe plenumitaj en la Foiro, 
ŝi rezervis parton de sia tempo por profundigi la 
kontakton kun la agadoj de LBV en Braziljo/DF, 
San-Paŭlo/SP, Glorinha/RS kaj Rio-de-Ĵanejro/
RJ. Kion ŝi vidis kaj sentis, resume aperas en ĉi 
tiu raporto.

Menor Patrulheiro (Camp-VR) — Volta Redonda/RJ; Círculo Operário Porto-Alegrense (Copa) — Porto 
Alegre/RS; Clube Cooperativista das Mães da Camboa (Comacam) — São Luís/MA; Clube de Mães Bri-
lho da Noite — São Paulo/SP; Clube de Mães Caminho do Amanhã — São Paulo/SP; Clube de Mães Flor 
do Oriente — CEI (Centro Educacional Infantil) — São Paulo/SP; Clube de Mães Jesus é o Caminho — 
São Paulo/SP; Clube de Mães Raio de Luar — São Paulo/SP; Clube de Mães Unidos da Ilha Grande dos 
Marinheiros — Porto Alegre/RS; Clube de Reciclagem Morro da Cruz — Porto Alegre/RS; Clube Sorop-
timista Internacional de Santos — Santos/SP; Colégio São Francisco de Sales (Diocesano) — Teresina/PI; 
Coletivo Jovem de Meio Ambiente de Goiás — Goiânia/GO; Coletivo Jovem do Litoral — Santos/SP; 
Coletivo Jovem do Meio Ambiente — Brasília/DF; Comissão Jovem Gente como a Gente — Planaltina/
DF; Comissão Municipal de Emprego de Porto Alegre — Porto Alegre/RS; Comitê Estadual de Enfrenta-
mento Tráfico de Seres Humanos — Campo Grande/MS; Comitê Jardim Bom Retiro — São Gonçalo/RJ; 
Comitê para Democratização da Informática (CDI) — Salvador/BA; Comitê Paraibano Brasil Sem Aborto 
— João Pessoa/PB; Companhia Vale do Rio Doce — Aracaju/SE; Comunicação e Cultura — Fortaleza/
CE; Comunidade Arca do Amor — Aopa — Brasília/DF; Comunidade Assistencial Espírita Lar Veneranda 
— Santos/SP; Comunidade dos Herdeiros da Luz — Goiânia/GO; Comunidade em Ação — Uma Nova 
Visão — Rio de Janeiro/RJ; Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília — Centro Social 
Luterano Cantinho do Girassol — Ceilândia/DF; Comunidade Kolping Bela Vista — Vitória/ES; Comuni-
dade Morro Fazenda das Palmeiras — Rio de Janeiro/RJ; Comunidade Terapêutica Ancoradouro — Foz 

do Iguaçu/PR; Comunidade Transformar — Ribeirão Preto/SP; Conciencia Sin Barreras — Buenos Aires, 
Argentina; Confederação Nacional das Associações de Moradores (Conam) — Porto Alegre/RS; Congre-
gação das Irmãs de Santa Elisabete (Centro de Convivência de Idosos Casa Santa Ana) — Blumenau/SC; 
Congregação de Assistência das Irmãs de Nossa Senhora da Glória — Recife/PE; Consciência pela Cida-
dania (Concidadania) — Santos/SP; Consejo de Paz — Cancillería de la Nación — Buenos Aires, Argen-
tina; Conselho Central de Presidente Prudente — Sociedade São Vicente de Paulo — Presidente Pruden-
te/SP; Conselho Comunitário de Segurança do Bom Retiro (Conseg) — São Paulo/SP; Conselho 
Comunitário do Centro de Apoio Comunitário Serrano (Concacs) — Belo Horizonte/MG; Conselho Co-
munitário do Itaum — Centro Social Urbano “Henrique Meyer Júnior” — Joinville/SC; Conselho Cultural 
Comunitário da Madre Deus — São Luís/MA; Conselho de Assistência Social (CAS) — Brasília/DF; 
Conselho Escolar da Escola Municipal de Educação Especial Cebolinha — Gravataí/RS; Conselho Esta-
dual de Defesa dos Direitos Humanos — Campo Grande/MS; Conselho Estadual dos Direitos da Mulher 
— Campo Grande/MS; Conselho Estadual dos Direitos do Negro (Cedine) — Campo Grande/MS; Con-
selho Municipal Anti-Drogas — Maringá/PR; Conselho Municipal da Juventude — São Vicente/SP; 
Conselho Municipal das Associações de Moradores de Nova Friburgo (Comamor) — Nova Friburgo/RJ; 
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) — Goiânia/GO; Conselho Municipal de Assistência 
Social (CMAS) — Montes Claros/MG; Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) — São Sebas-
tião do Paraíso/MG; Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) — Uberaba/MG; Conselho Muni-

En la templo de Bona Volo, la 
Ekumena Spiritualeco

Post kiam ŝi konatiĝi kun la evento, kiu okazos 
en la brazila ĉefurbo, D-ino Michele, en la tago 
20-a, konis la Templon de Bona Volo (TBV), 
monumento starigita al Paco kaj kompreniĝo 
inter ĉiuj popoloj. Ŝi tre miris pro la arkitekturo 
de la loko, registrante tiun momenton per fotoj. 
Respektplene kaj solene, ŝi trinkis  Magnetizitan 
Akvon kaj, alveninte la Tronon kaj Altaron de 
Dio, ŝi legis la penson de la Direktoro-Prezidanto 
de LBV, José de Paiva Netto: “Ĉiu tago estas 
tago por renovigi nian destinon”, tie eksponatan 
plurlingve.
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En la Egipta Ĉambro, alia rimarkinda spaco de 
TBV, la reprezentanto de UN reliefigis la fidelecon 
de la reproduktoj de relikvoj trovitaj en la loko, pro 
la simileco kun la originaloj de la malnova Egiptio. 
Nenio eskapis de ŝiaj okuloj, eĉ la detaloj, kiel la 
presitaĵoj disponeblaj en pluraj partoj de la Templo 
en malsamaj lingvoj, samkiel la rimarkinda ĉeesto 
de la ambasadejoj en la Artgalerio, kie vidiĝas artaj 
donacoj el la kulturo de multaj landoj.

Ĉe la Akvfonto de LBV, ŝi resumis la senton, 
kiun ŝi travivis ĉe la franca skulptaĵo de Jesuo, la 
Ekumena Kristo: “Mi ĵus spertis spiritan prome-
nadon tra TBV kaj mi kredas, ke ni havas tie ĉi 
ĉiujn elementojn de Paco kaj harmonio, kiuj povas 
helpi al la plenumo de la Celoj por Evoluado en 
la Jarmilo en la mondo. Mi tre miris pro la tuta 
strukturo, laŭ vidpunkto de Arkitekturo kaj Spiri-
tualeco. Estas mirinde esprimi ĉiujn elementojn 
de kredoj kaj principoj en unu sola loko”.

Laŭ ŝi, “estas necese mirinda homo (kiel Paiva 
Netto) por ke oni havu tiel brilan ideon kaj konkre-
tigu ĝin larĝskale”.

Kun la infanoj de LBV en San-Paŭlo, 
stimulo por daŭrigo

La sekvantan posttagmezon, D-rino Michele 
jam troviĝis en la ĉefurbo de San-Paŭlo vizitante 
la Instruejon de Legio de Bona Volo, kie ŝi estis 
varme salutata de la geknaboj de Ekumena Infana 
Koruso LBV. Angle la etaj kantistoj kantis la mu-
zikon Bonvenon al nia lernejo. Infano regalis ŝin 
per speciala karto, verkita de la gelernantoj mem 

cipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente — Moreno/PE; Conselho Municipal de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Idosa — Campo Grande/MS; Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Ne-
gro (Comdedine) — Rio de Janeiro/RJ; Conselho Municipal de Saúde (Comusa) — Guaíba/RS; Conselho 
Municipal do Idoso — Montes Claros/MG; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te (CMDCA) — Aracaju/SE; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) — 
Belém/PA; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) — Belo Horizonte/
MG; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) — Glorinha/RS; Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) — Ipatinga/MG; Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS) — Brasília/DF; Conselho Nacional de Segurança Alimentar (Consea) — Brasí-
lia/DF; Conselho Nacional dos Umbandistas do Brasil (Conub) — Faculdade de Teologia Umbandista 
(FTU) — Brasília/DF; Conselho Tutelar — Glorinha/RS; Conselho Tutelar — Microrregião 1 — Porto 
Alegre/RS; Conselho Tutelar — Novo Gama/GO; Conselho Tutelar 4º Distrito — Aracaju/SE; Conselho 
Tutelar 5º Distrito — Aracaju/SE; Consórcio Social da Juventude — Ministério do Trabalho e Emprego 
— Brasília/DF; Convención Evangélica Bautista — Buenos Aires, Argentina; Cooperativa de Coleta Se-
letiva e Reciclagem de Resíduos Sólidos com Formação e Educação Ambiental (100 Dimensão) — Ria-
cho Fundo/DF; Cooperativa de Coleta Seletiva, Processamento de Plástico e Proteção Ambiental (Cama-
pet) — Salvador/BA; Cooperativa de Formação Profissional Ltda. (NetCoop) — Porto Alegre/RS; 
Cooperbrazil — São Paulo/SP; Coordenação de Controle de Vetores — Secretaria Municipal de Saúde 

— Rio de Janeiro/RJ; Coordenação de Projetos do Estado de Minas Gerais — Belo Horizonte/MG; Cora-
ção de Maria — Cascavel/PR; Corpo de Bombeiros Militares do DF (CBM-DF 3º BI) — Brasília/DF; Corpo 
Voluntário de Socorro e Resgate — Gravataí/RS; Creche Comunitária Criança Cidadã — Porto Alegre/
RS; Creche Comunitária do Guará — Guará/DF; Creche Comunitária Dona Marta Carneiro — Uberaba/
MG; Creche e Orfanato Minha Vó Flor — Salvador/BA; Creche Espírita Melo Jesus — Uberaba/MG; 
Creche Eurípedes Barsanulfo — Franca/SP; Creche Imaculada Coração de Maria do Jardim Princesa — 
São Paulo/SP; Creche Jesus, Maria e José — São Paulo/SP; Creche Lar Meninos São Domingos — Belo 
Horizonte/MG; Creche Mães Cristina — Campinas/SP; Creche Marista Tia Jussara (Usbee) — Porto 
Alegre/RS; Creche Pé de Pilão — Porto Alegre/RS; Creche Sagrada Família — Leme/SP; Creche Sagrado 
Coração de Jesus — Goiânia/GO; Creche Santa Clara de Assis — Araçatuba/SP; Crescer Crédito Solidário 
— Ribeirão Preto/SP; Criança e Liberdade (Criliber) — Aracaju/SE; Criança Segura Safe Kids Brasil — 
Curitiba/PR; Crianças e Adolescentes Esportes Radicais (Caer) — Campo Grande/MS; Cruz Vermelha 
Brasileira — Belém/PA; Cruz Vermelha Brasileira — Volta Redonda/RJ; Delegacia Regional de Trabalho 
(DRT-DF/TEM) — Brasília/DF; Delegacia Regional do Trabalho (DRT) — Aracaju/SE  ; Dental Line Robo-
dente Ltda. M.E. — Ribeirão Preto/SP; Desenvolvimento de Projetos Comunitários (Devas) — Rio de 
Janeiro/RJ; Diocese —  Aracaju/SE; Diretoria Regional de Ensino — Santos/SP; Distorção ZN — Santos/
SP; Eduardo Coutinho — Belo Horizonte/MG; Educafro — Pré-Vestibular Comunitário — São Paulo/SP; 
Educandário Menino Jesus de Praga — Uberaba/MG; Educando para a Vida — Taguatinga/DF; Elo 
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D-rino Michele Fedoroff ricevas la kareson de infanoj de la lernejo de 
LBV, en San-Paŭlo/SP, Brazilo.

Revista Oito Objetivos Esperanto77   77 10/10/2007   18:28:01



R
et

o 
po

r 
S

ol
id

a
ra

 S
oc

io

��   |  TUTMONDIGO DE LA FRATA AMO

dum siaj aktivadoj. “Dankon pro la bonvenoj”, di-
ris la omaĝitino, kaj kompletigis: “Mi dankas pro 
la bela maniero kiel vi kantas kaj por kanti tiom 
flue en la angla”. Ŝi nepre volis foti sin brakumita 
al la infanaro: “Mi gardos la bildon de ĉiuj vi en 
mia menso kaj en mia koro”, ŝi asertis.

Post la prezentado, ŝi vizitis la ĉambrojn de Super-
vartejo Jesuo kaj de Instituto pri Edukado de LBV. Ŝi 
pli kaj pli raviĝis pro la socieduka servo de la Institu-
cio: “Mi portos al Novjorko tion, kion vi hodiaŭ faris 
al mi. Mi parolos al la homoj pri kiom vi kuraĝigis 
min daŭre labori, sekve de ĉi tiu belega bildo”.

D-rino Michele vizitis la lernoĉambrojn, flegejon, 
manĝejojn, dentisto-konsultejon, laboratoriojn pri 
informadiko, ĥemio, fiziko kaj biologio, bibliotekon, 
kaj atestis: “La infanoj estas tre bonŝancaj frekventi 
LBV-on”. Pro la kvalito de la ĉambroj kaj la amplek-
saj ĝardenoj, ŝi denove emfazis: “Ĉio ĉi nur povus 
veni de homo kun granda klavideco, kia estas Paiva 
Netto”. Kaj registris tion en la Libro de Opinioj: “Mi 
tre miris pro la laboro realigita de LBV al la malpli 
favorataj infanoj de la urbo São Paulo. Ĉi tiu lernejo 
de Legio de Bona Volo aliigas tiujn malfavoratajn 
infanojn al tre privilegiaj gelernantoj, havigante al 
ili la oportunon ricevi la plej bonan edukadon en la 
Lando. Mi deziras multan sukceson en viaj vivoj kaj 
estontaj klopodoj. Mi emas reesprimi mian profun-
dan respekton al LBV”.

En Rio Grande do Sul, la renkonto kun 
la gvidanto de LBV

La ĉefa el ĉi tiuj renkontoj okazis en Glorinha/

RS, la 23-an de Marto, kiam la gaŭĉaj tradicio 
kaj kulturo kuniĝis al famaj simboloj de Francio, 
naskiĝlando de la vizitantino, por saluti ŝin. La 
gvidanto de LBV akceptis ŝin, post kiam la re-
prezentanto de UN konis la Hejmon kaj Parkon 
Alziro Zarur, per la franca Nacihimno, La Mar-
seillaise kio profunde kortuŝis ŝin. En la franca 
lingvo, Paiva Netto salutis ŝin kaj, preskaŭ subite, 
tre plaĉa babilado disvolviĝis, en kiu oni longe 
priparolis pri la spertoj de la du landoj. D-ino 
Michele, per danko al la ĝentila akceptado, petis 
de la gastiganto: “Vi daŭrigu vian gravan mision 
ĉi tie, en Brazilo, kaj en la mondo”. 

En la okazo, ŝi povis paroli kun kelkaj el la 
knaboj kaj tre ŝatis la asiston, kiun la geknaboj 
havas en la institucio. “Ĉi tiu estas perfekta loko 
por la familia integriĝo”.

Okaze de la akceptado, ŝi spektis spektaklon de 
Grupo Raízes do Rio Grande do Sul, konsistanta 
el gejunuloj de la trupo, kiu prezentis la dancojn 
Eu Sou do Sul, Chimarrita, Balaio, Dança dos 
Facões kaj Chula, kun la partopreno de la eta 
dancisto Emanuel Wolff Raber (9-jara), kiu venis 
el Cambará do Sul/RS speciale por la ceremonio. 
Ŝi ankaŭ ricevis el la manoj de la Soldateto de 
Dio Guilherme Caetano (8-jara) pakaĵon kun 
tradiciaj eroj de la gaŭĉa kulturo.

D-ino Fedoroff montriĝis ravita pro la loka 
naturo kaj la kvalito de la profesiuloj, kiuj prepa-
ris la infanojn por la socia reintegriĝo. Ŝi ankaŭ 
parolis kun la instruistoj David Cafruni kaj Mara 
Fernandes, el Programo de Mediprotektado Blua 

Agência de Apoio Social e Ambiental — Curitiba/PR; Em Cena Arte e Cidadania — Recife/PE; Embaixa-
da do Peru — Brasília/DF; Emissoras Riograndenses Ltda. — Pelotas/RS; Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) — Brasília/DF; Entidade Mulher Comunidade (EMC) — Foz do Iguaçu/PR; Es-
cobar — Curso Voluntariado Foro del Sector Social — Buenos Aires, Argentina; Escola Aquarela — Ta-
guatinga Norte/DF; Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca — Guarda-Mirim — Franca/SP; 
Escola de Educação Infantil Alziro Zarur — Taguatinga/DF; Escola de Educação Infantil Jesus — Belém/
PA; Escola Dom Bosco de Artes e Ofícios — Recife/PE; Escola Estadual Dona Luiza Macuco — Santos/SP; 
Escola Estadual dos Andradas — Santos/SP; Escola Estadual Dr. Antonio Ablas Filho — Santos/SP; Es-
cola Estadual Jaime João Olcese — Santos/SP; Escola Estadual Nova Contagem I — Contagem/MG; 
Escola Estadual Professor Bolivar de Freitas — Belo Horizonte/MG; Escola Municipal Minervina Augusta 
— Belo Horizonte/MG; Escola Municipal Professora Geni Chaves — Uberaba/MG; Escola Municipal 
Themira Palmer — Cabo Frio/RJ; Escola Portuguesa — Educação Infantil — Santos/SP; Esfera Agência 
Social Ltda. — Porto Alegre/RS; Esquadrão da Vida — Presidente Prudente/SP; Faculdade de Educação 
(UnB) — Brasília/DF; Faculdade de Teologia Umbandista (FTU) — São Paulo/SP; Faculdades Alves Faria 
(Alfa) — Goiânia/GO; Federação Brasileira Amor Exigente — Campinas/SP; Federação das Cooperativas 
Habitacionais do Estado de São Paulo (Fecoohesp) — São Paulo/SP; Federação das Mulheres Gaúchas 
— Porto Alegre/RS; Federação de Instituições Beneficentes (FIB) — Rio de Janeiro/RJ; Federação Nacio-
nal das Apaes — Brasília/DF; Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Fe-

deral (Fenae) — Brasília/DF; Federação Nacional de Assistência Pessoal (CEF) — Brasília/DF; Fercal — 
Brasília/DF; Foro del Sector Social — Buenos Aires, Argentina; Fórum da Assistência Social da Cidade de 
São Paulo (FAS) — São Paulo/SP; Fórum de Cooperativismo de Economia Solidária — Rio de Janeiro/RJ; 
Fórum Goiano de Luta contra Aids — Goiânia/GO; Fórum Habitacional dos Imigrantes do Estado de São 
Paulo — São Paulo/SP; Fórum Juvenil da Agenda 21 (Forja 21) — Santos/SP; Fraternidade e Assistência 
a Menores Aprendizes — Goiânia/GO; Frente Comunitária e Cidadania (FCC) — São Paulo/SP; Frente 
Popular de Assistência a Família — São Paulo/SP; Frente Popular de Habitação de São Paulo — São 
Paulo/SP; Fundação Barbosa Rodrigues — Campo Grande/MS; Fundação Casa dos Sonhos — Porto 
Alegre/RS; Fundação CSN para o Desenvolvimento Social e a Construção da Cidadania — Volta Redon-
da/RJ; Fundação da Infância e Adolescência (FIA) — Rio de Janeiro/RJ; Fundação de Assistência ao 
Menor Inhumense — Inhumas/GO; Fundação de Pais Pró-Saúde Mental Infantil (Fupasmi) — Porto 
Alegre/RS; Fundação Educacional de Montes Claros (Femc) — Montes Claros/MG; Fundação Fé e Ale-
gria do Brasil — Montes Claros/MG; Fundação Fé e Alegria do Brasil — Porto Alegre/RS; Fundação 
Gabriel de Campos de Assistência à Criança e Adolescente — Presidente Prudente/SP; Fundação Gota 
de Leite de Assistência à Criança — Poços de Caldas/MG; Fundação José de Paiva Netto (FJPN) — São 
Paulo/SP; Fundação Lusíada — Santos/SP; Fundação Nacional de Cultura Negra e Miscigenação Brasi-
leira — São Paulo/SP; Fundação Octacílio Gualberto — Fase-FMP (PSF Boa Vista) — Petrópolis/RJ; 
Fundação Pauli Madri Pró-Solidariedade e Vida — Joinville/SC; Fundação Riopretense de Assistência 

reto por solidara socio
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Social (Fras) — São José do Rio Preto/SP; Fundação Sol — Porto Alegre/RS; Fundação Sônia Ivar — Mu-
lheres Empreendedoras — Brasília/DF; Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) — 
Uberlândia/MG; Fundação Universitária do Cerrado — Anápolis/GO; Fundación Adelfos — Buenos Ai-
res, Argentina; Fundación Apna — Buenos Aires, Argentina; Fundación de Asistencia Social del Hospital 
de Clínicas J.S.M. — Buenos Aires, Argentina; Fundación Emanuel — Buenos Aires, Argentina; Funda-
ción Junior Achievement — Buenos Aires, Argentina; Fundo Social de Solidariedade — São José do Rio 
Preto/SP; Girassolidário — Agência em Defesa da Infância e Adolescência — Campo Grande/MS; Gota 
de Leite Sinhá Junqueira Lemos (Galpão de Artes) — Poços de Caldas/MG; Governo do Distrito Federal 
— Brasília/DF; Grêmio Beneficente Recreativo Jesus e Esperança — São Paulo/SP; Grêmio Recreativo 
Cultural Bloco Carnavalesco Folha Verde (GRCBC) — São Paulo/SP; Grupo Anew — São Paulo/SP; 
Grupo Art’Escama — Coopeixe Z5 — Porto Alegre/RS; Grupo Assistencial Solar do Acalanto — Belém/
PA; Grupo Assistencial SOS Vida — Petrópolis/RJ; Grupo Bailarinos de Cristo Amor e Doações (BCAD) 
— Fortaleza/CE; Grupo Cuíra do Pará — Belém/PA; Grupo Cultural Bagunçaço — Salvador/BA; Grupo 
Cultural Cobra Organizado e Banda Os Cobras das Estrelas — São Luís/MA; Grupo Cultural Itapagipe 
Canta — Salvador/BA; Grupo de Ação Pesquisa e Orientação a Projetos Sociais — Niterói/RJ; Grupo de 
Apoio aos Soropositivos (Gasp) — Ipatinga/MG; Grupo de Apoio e Prevenção à Aids no Ceará (Gapa-CE) 
— Fortaleza/CE; Grupo de Aposentados e Pensionistas Unidos Venceremos — Volta Redonda/RJ; Grupo 
de Estudos e Apoio à Adoção de Goiânia (Geaago) — Goiânia/GO; Grupo de Mães Solidárias Marins 

Pererê — São Paulo/SP; Grupo de Mulheres Negras Malunga — Goiânia/GO; Grupo de União e Cons-
ciência Negra — Salvador/BA; Grupo de Voluntários Arco-Íris — São Sebastião do Paraíso/MG; Grupo 
Ecológico Guardiões do Verde — Goiânia/GO; Grupo Espírita Fraternidade — Leme/SP; Grupo Evangé-
lico Missionário (Siloe) — Salvador/BA; Grupo Hipupiara — Santos/SP; Grupo Junte-se a Nós — Belém/
PA; Grupo para Vida — Integração e Dignificação do Doente de Aids/DST — Belém/PA; Grupo pela Vida 
— Fórum Goiano de Luta contra Aids — Goiânia/GO; Grupo Voluntário de Socorro e Resgate RGS — 
Gravataí/RS; Guaianazes Futebol Clube — São Paulo/SP; Habitat para a Humanidade — Brasília/DF; 
Horta Comunitária Joana D’Angelis — Novo Hamburgo/RS; Hospital Bom Jesus — Ponta Grossa/PR; 
Hospital de Dermatologia Sanitária Santa Marta (HDS) — Goiânia/GO; Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo 
Bezerra de Menezes — Paranaíba/MS; Igreja Apostólica Ministerial Templo El Shaddai — São Paulo/SP; 
Igreja Católica Apostólica Brasileira — Brasília/DF; Igreja Estrela Dalva Ampla de Deus — São Paulo/SP; 
Igreja Evangélica Assembléia de Deus — Ministério Jesus Vem — São Paulo/SP; Igreja Evangélica As-
sembléia de Deus — Ministério Planalto — São Paulo/SP; Igreja Evangélica Pentecostal Vencendo em 
Jesus — São Paulo/SP; Igreja Operando Deus, Quem Impedirá? — São Paulo/SP; Igreja Perfect Liberty 
— Brasília/DF; Iniciativa das Religiões Unidas (URI) — Brasília/DF; Instituição Beneficente Emmanuel 
— Aracaju/SE; Instituição de Assistência à Criança Professora Edna Souza — Santos/SP; Instituição São 
Luís Scrosoppi — São Sebastião do Paraíso/MG; Instituto Adventista Sul-Brasileiro de Educação e Assis-
tência Social — São José/SC; Instituto Afonso Toledo — Araçatuba/SP; Instituto Algar de Responsabili-

Post kiam la reprezentanto de UN konis la Hejmon kaj Parkon de LBV, en Glorinha/RS, Brazilo, 
la gvidanto de Legio de Bona Volo akceptis ŝin sub la sono de la franca Nacihimno, kio tre 
kortuŝis ŝin. La gastiganto parolis kun la elstara vizitanto en ties gepatra lingvo (la franca).

D-rino Fedoroff 
en la Navo de la 
Templo de Paco, 
en Brazilja /DF, 
Brazilo.
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Sfero, de la Luterana Brazila Universitato (Ulbra), 
kunlaboranto de Legio de Bona Volo. La parolado 
temis pri la Agendo 21 kaj pri la programoj kaj 
projektoj disvolvitaj de la du Organizoj en la 
aplikado de efikaj programoj al la socio.

Ĉe la adiaŭo el urbo Glorinha/RS, ŝi plu regis-
tris: “Per vizito al LBV mi konis la aktivadojn kaj 
la programojn, kiujn s-ro Paiva Netto disvolvadas. 

Preskaŭ ĉe la fino de mia vizito, mi malkovris 
la energifonton de tiu dinamismo kaj la homon 
kun koro kaj cerbo kiu sukcesis ampleksigi tiun 
mirindan Organizon kaj tiujn programojn, kiuj 
portas tiom da ĝojo al tiom da infanoj, familioj 
kaj maljunuloj. Mi esperas, ke Prezidanto Paiva 
Netto povu daŭrigi ĉi tiun laboron dum multaj 
jardekoj”.

“Mi estas treege ravita, ĉar per la eventoj, kiujn Paiva Netto organizis kaj per la 
streboj de sia Institucio, mi vidis la firmigon de kohera strukturo kaj programon por 
konstanta evoluado, kapabligo kaj laborreto fokusanta Edukadon kaj precipe la tiujn 
lokojn, kie infanoj ankoraŭ suferas pro malriĉeco kaj malsato.”

D-rino Michele Fedoroff
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dade Social — Uberlândia/MG; Instituto Amigos de Lucas — Porto Alegre/RS; Instituto Arte no Dique 
— Santos/SP; Instituto Brasileiro de Estudos Cooperativistas (Ibec) — Florianópolis/SC; Instituto Brasilei-
ro de Incentivo ao Mérito (Ibim) — São José do Rio Preto/SP; Instituto Brasileiro de Inovações Pró-Socie-
dade Saudável — Campo Grande/MS; Instituto Caliandra — Brasília/DF; Instituto Círculo de Giz — Bra-
sília/DF; Instituto Comércio Ético e Solidário (Ices) — Rio de Janeiro/RJ; Instituto Cultural e 
Profissionalizante de Pessoas Portadoras de Deficiência — Brasília/DF; Instituto Cultural Profissionali-
zante (ICP) — Brasília/DF; Instituto Cultural Usiminas (Usicultura) — Cubatão/SP; Instituto de Apoio ao 
Desenvolvimento Humano — Riacho Fundo/DF; Instituto de Assistência e Proteção à Infância (Iapi) — 
Porto Alegre/RS; Instituto de Capacitación Docente Educación y Economía  — Buenos Aires, Argentina; 
Instituto de Cegos do Brasil Central — Uberaba/MG; Instituto de Desenvolvimento Ações Implementa-
res Sociais — Rio de Janeiro/RJ; Instituto de Desenvolvimento Social Casa Verde — Vitória/ES; Instituto 
de Educação José de Paiva Netto — São Paulo/SP; Instituto de Educação Teológico Vida — São Paulo/
SP; Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento dos Municípios do Nordeste (IPDN) — Maceió/AL; Instituto 
de Pesquisa e Ensino da Cultura Espírita (Ipece) — São Paulo/SP; Instituto de Pesquisas e Educação para 
o Desenvolvimento Sustentável — Iguaba Grande/RJ; Instituto de Saúde Ocular Ltda. (Isoolhos) — Uber-
lândia/MG; Instituto do Conhecimento e Ciências Aplicadas (ICPA) — Brasília/DF; Instituto Dom Helder 
Camara (IDHeC) — Recife/PE; Instituto Edna Souza — Santos/SP; Instituto Educacional de Desenvolvi-
mento Humano e Responsabilidade Empresarial do Terceiro Setor (IEDHRE) — Vitória/ES; Instituto 

Educarte de Educação e Arte — Taguatinga/DF; Instituto Educativo y Cultural José de Paiva Netto — 
Buenos Aires, Argentina; Instituto Espírito-Santense de Direito (Projures) — Sociocomunitário e Assistên-
cia Jurídica — Serra/ES; Instituto G. Barbosa — Aracaju/SE; Instituto Indígena Brasileiro para Proprieda-
de Intelectual (Inbrapi) — Brasília/DF; Instituto Lar de Jesus — Pelotas/RS; Instituto Lelia Gonzalez 
— Aracaju/SE; Instituto Luadrix — Brasília/DF; Instituto Marista de Assistência Social — Brasília/DF; 
Instituto Marista de Solidariedade — Taguatinga/DF; Instituto Missionário São Francisco de Assis (Icab) 
— Brasília/DF; Instituto Nacional de Ensino Profissionalizante (Inep) — Brasília/DF; Instituto Nacional de 
Tecnologia Industrial (Inti) — Buenos Aires, Argentina; Instituto Nair Valadares — Riacho Fundo II/DF; 
Instituto Pestalozzi — Goiânia/GO; Instituto Pró-Viver — Nova Iguaçu/RJ; Instituto Reagente — Promo-
ção e Defesa dos Direitos Humanos — Blumenau/SC; Instituto Recriando — Aracaju/SE; Instituto Rober-
to Naval — Petrópolis/RJ; Instituto Social das Medianeiras da Paz (ISMFP) — Aracaju/SE; Instituto Tec-
noarte — Rio de Janeiro/RJ; Instituto Vital Brasil — Rio de Janeiro/RJ; Instituto Voluntários em Ação 
— Florianópolis/SC; Instituto Yara Brandizzi de Amparo ao Menor — Brasília/DF; Instituto Zilah Spósito 
para o Desenvolvimento Humano e Social — Belo Horizonte/MG; Integra — Instituto de Integração 
Social e de Promoção da Cidadania — Brasília/DF; Integração Comunitária Associação Não-Governa-
mental Projetos — Rio de Janeiro/RJ; Interagir — Brasília/DF; Irmandade Nossa Senhora das Mercedes 
— Montes Claros/MG; Juventude Ecumênica da LBV — Brasília/DF; Juventude Ecumênica da LBV — 
Santos/SP; Lar Alziro Zarur — Teófilo Otoni/MG; Lar Alziro Zarur — Uberlândia/MG; Lar da Caridade 

En la lasta loko, kiun ŝi vizitis antaŭ ol vojaĝi 
al Novjorko, okazo kiam ŝi povis vidi la agojn 
de la Eduka, Kleriga kaj Komunuma Centro de 
la Institucio, en la ĉefurbo de Rio-de-Ĵanejro, ŝi 
lasis kuraĝigan mesaĝon: “La programoj de LBV 
estas mirindaj. Mi esperas, ke ili povu pli kaj 
pli ampleksigi tiun laboron, konon kaj lertecon 
al aliaj landoj kaj jen kio stimulas UN-on. Mi 
portos al Unuiĝintaj Nacioj, al registaroj kaj 
partoprenantoj de tiu Foiro (AMR — Ĝenevo, 
Svislando) tion, kio estas la programoj de LBV, 
kiuj meritas esti prezentitaj ĉe la Ekonomia kaj 
Socia Konsilantaro en Julio, cele influi, pasigi 

la sukcesajn spertojn al aliaj organizaĵoj en la 
mondo”.

Apenaŭ ŝi alvenis en Novjorkon (Usono), post 
plenumi sian vojaĝagendon tra Brazilo, D-rino Mi-
chele Billant-Fedoroff, Helpa Sekciestrino de NRO-
j/Departemento pri Ekonomiaj kaj Sociaj Aferoj de 
UN, resume skribis al la gvidanto de LBV: “Mi estas 
treege ravita, ĉar per la eventoj, kiujn vi organizis kaj 
per la streboj de via Institucio, mi vidis la firmigon 
de kohera strukturo kaj programon por konstanta 
evoluado, kapabligo kaj laborreto fokusanta eduka-
don kaj precipe la tiujn lokojn, kie infanoj ankoraŭ 
suferas pro malriĉeco kaj malsato.”
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“Ĉi tiu lernejo de Legio de Bona 

Volo aliigas tiujn malpli favoratajn 

infanojn al tre privilegiaj gelernantoj, 

havigante al ili la oportunon ricevi la 

plej bonan edukadon en la Lando. 

Mi deziras multan sukceson en viaj 

vivoj kaj estontaj klopodoj. Mi emas 

reesprimi mian profundan respekton 

al LBV.”

D-rino Michele Fedoroff
Parta panoramo de la korto de Instituto pri Edukado de LBV en San-Paŭlo/SP, Brazilo. Sur 
la fasado, Paiva Netto skribigis ĉi tiun maksimon de aristotelo: “Ĉiuj kiuj pripensis la arton 
regi la homon fine konvinkiĝas, ke la sorto de imperioj dependas de edukado de la junularo”.
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— Uberaba/MG; Lar das Crianças de Tanabi — Tanabi/SP; Lar de São José — Cascavel/PR; Lar dos 
Meninos São Domingos Obra Social (LMSDOS) — Belo Horizonte/MG; Lar e Escola Recanto Cristão 
(Lerc) — São Paulo/SP; Lar e Escola Recanto das Crianças — Volta Redonda/RJ; Lar e Parque Alziro Zarur 
— Glorinha/RS; Lar Escola da Criança de Maringá — Maringá/PR; Lar Espírita Irmã Zilá — Volta Redon-
da/RJ; Lar Fabiano de Cristo — Aracaju/SE; Lar Fabiano de Cristo — Florianópolis/SC; Lar Fabiano de 
Cristo — Porto Alegre/RS; Lar Fabiano de Cristo — Unidade de Proteção Integral (UPI) — Fortaleza/CE; 
Lar Fabiano de Cristo — Unidade de Proteção Integral (UPI) Joana D’Arc — Curitiba/PR; Lar Infantil 
Cristo Redentor — Aracaju/SE; Lar Infantil Nossa Senhora Santana — Aracaju/SE; Lar Pedacinho do Céu 
— São Sebastião do Paraíso/MG; Lar São Domingos — Maceió/AL; Lar São Francisco de Assis — Ara-
raquara/SP; Lar Segovias (Acsur) — Porto Alegre/RS; Lar Vovó Ássima e Vovô Elias Zarur (Terceira Idade) 
— Volta Redonda/RJ; Legión de la Buena Voluntad (LBV) — Buenos Aires, Argentina; Liga de Amigos e 
Moradores dos Setores dos Funcionários, Centro-Oeste, Aeroporto e Adjacentes — Goiânia/GO; Liga 
Guaianazense de Futebol — São Paulo/SP; Lions Clube Patos de Minas Centro — Patos de Minas/MG; 
Métodos de Apoio a Práticas Ambientais e Sociais (Mapas) — São Paulo/SP; Mil Milenios de Paz — Bue-
nos Aires, Argentina; Ministério da Justiça — Brasília/DF; Ministério das Relações Exteriores — Brasília/
DF; Ministerio de Salud — Secretaria de Programas Sanitarios — Buenos Aires, Argentina; Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome — Brasília/DF; Ministério do Meio Ambiente — Carteira 
Indígena — Brasília/DF; Ministério do Meio Ambiente — Secretaria Nacional do Desenvolvimento Sus-

tentável — Brasília/DF; Mocidade para Cristo do Brasil — Projeto Amar — Goiânia/GO; Movimento 
Capixaba de Voluntários — Vitória/ES; Movimento Cidadãos pela Vida — Rio de Janeiro/RJ; Movimen-
to Cristão de Cidadania e Dignidade da Associação Beneficente Amigos de Santo Antonio — Londrina/
PR; Movimento das Mulheres de Ermelino Matarazzo — São Paulo/SP; Movimento de Ação Política e 
Social (Maps) — Belo Horizonte/MG; Movimento de Amor ao Próximo (MAP) — Rio de Janeiro/RJ; 
Movimento de Mulheres Vila Dom Luís — São Luís/MA; Movimento do Bem — Ribeirão Preto/SP; 
Movimento Educacional da Baixada Santista (Movebas) — Santos/SP; Movimento Inter-Religioso pela 
Cidadania — Santos/SP; Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) — Aracaju/SE; Movimento 
Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR) — São Luís/MA; Movimento Negro — Aracaju/SE; 
Movimento Paz Espírito Santo — Vitória/ES; Movimento pela Libertação de Vidas — Cascavel/PR; Mo-
vimento Popular de Saúde (Mops) — Aracaju/SE; Movimento República de Emaús — Belém/PA; Movi-
mento Rosas Negras —  Aracaju/SE; Movimento Sem-Teto Centro (MSTC) Barão de Piracicaba — São 
Paulo/SP; Movimento Social Beneficente (Mosobe) — São Paulo/SP; Mulheres Negras Malunga — Bra-
sília/DF; Mundo Orgânico — Brasília/DF; Núcleo Ação Solidária à Aids (Nasa) — Foz do Iguaçu/PR;  
Núcleo  Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis (Neimfa) — Recife/PE; Núcleo Espírita de 
Assistência e Profissionalização — Aparecida de Goiânia/GO; Núcleo Social e Evangélico Casa Lar (Nu-
selon) — Londrina/PR; Núcleo Verde e Amarelo — Franca/SP; Obra Social Nossa Senhora das Graças 
— Vitória/ES; Obra Social Nossa Senhora Sant’Ana — Paranaíba/MS; Obra Social Wantuil de Freitas 

Estis ĉirkaŭ 21 mil 
reklamoj en la brazilaj 
amaskomunikiloj kaj 
eksterlande reliefigantas 
la intersektoran 
renkonton, kiu estis 
la ĉeftemo de pluraj 
Radio- kaj TV-stacioj, 
krom ĵurnaloj, revuoj 
kaj TTTejoj. Ĉi tie kelkaj 
el tiuj, kiuj apogis la 
iniciaton.

rEEĤo

1-a Foiro de 
Novaĵoj Reto por 
Solidara Socio 
de LBV en la 
amaskomunikiloj:
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— Cuiabá/MT; Obras Sociais do Centro Espírita Sementeira de Luz — Manaus/AM; Oficina Profissiona-
lizante Clube de Mães do Brasil — Rio de Janeiro/RJ; Oficina Profissionalizante Clube de Mães do Brasil 
— São Paulo/SP; Oi Futuro (Centro Cultural da Telemar) — Rio de Janeiro/RJ; ONG “Projeto Gusmão” 
— São Paulo/SP; ONG Brasileira Inter-Religiosa — Brasília/DF; ONG Homeopatia Ação — Rio de Janei-
ro/RJ; ONG Moradia e Cidadania — Brasília/DF; ONG Moradia e Cidadania — Porto Alegre/RS; ONG 
Parceiros Voluntários — Pelotas/RS; ONG Pró-Crianças e Jovens Diabéticos (ONG JD) — Santos/SP; 
ONG Segurança — Candangolândia/DF; ONG Ser Alzira de Aleluia — Rio de Janeiro/RJ; ONG Via Brasil 
— Rio de Janeiro/RJ; Organização de Auxílio Fraterno (OAF) — Recife/PE; Organização de Serviço Evan-
gélico Internacional de Assistência Social (Oseias) — Rio de Janeiro/RJ; Organização para Direitos Huma-
nos e Cidadania (Humanitas) — Rio de Janeiro/RJ; Organização Produção Solidária (Prosol) — Volta 
Redonda/RJ; Órgão Gestor de Assistência Social Municipal — Anápolis/GO; Pão da Vida — Recife/PE; 
Parceiros Voluntários — Porto Alegre/RS; Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica (ParlaMundi) 
— Brasília/DF; Pastoral da Criança — Araçatuba/SP; Pastoral da Criança — Cascavel/PR; Pastoral da 
Criança — Paróquia Navegantes — Porto Alegre/RS; Pastoral da Criança — Ponta Grossa/PR; Pastoral 
da Criança — Porto Alegre/RS; Pastoral da Criança — Taguatinga Norte/DF; Pastoral da Criança (CNBB) 
— Brasília/DF; Pastoral da Criança da Ilha dos Marinheiros — Porto Alegre/RS; Pequena Casa da Crian-
ça — Porto Alegre/RS; Petrobrás — Rio de Janeiro/RJ; Policlínica Regional Dr. March — Niterói/RJ; 
Prefeitura de Belo Horizonte — Gerência de Inserção Especial — Belo Horizonte/MG; Prefeitura de Patos 
de Minas — Secretaria Municipal de Saúde — Patos de Minas/MG; Prefeitura de Poços de Caldas — Se-
cretaria de Assistência Social — Poços de Caldas/MG; Prefeitura de São Leopoldo — Secretaria Munici-
pal de Assistência, Cidadania e Inclusão Social — São Leopoldo/RS; Prefeitura do Rio de Janeiro — Se-
cretaria Municipal da Saúde — CAP 32 — Rio de Janeiro/RJ; Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
(Smaas) — Belo Horizonte/MG; Prefeitura Municipal de Cuiabá — Projeto Centro da Juventude — Cuia-
bá/MT; Prefeitura Municipal de Dobrada — Dobrada/SP; Prefeitura Municipal de Maricá — Secretaria 
de Desenvolvimento Social — Programa de Atendimento Integral à Família (Paif) — Maricá/RJ; Prefei-
tura Municipal de Santos — Seas-Sejuv — 2L/RCH — Santos/SP; Previdência Social INSS — Nova Fri-
burgo/RJ; Pró-Arte Cultural de Capacitação e Cidadania — Cabo Frio/RJ; Pró-Emprego Juiz de Fora — 
Juiz de Fora/MG; Programa Agente Jovem — Novo Gama/GO; Programa Esfera Azul — Universidade 
Luterana do Brasil (Ulbra) — Gravataí/RS; Programa Muriki — Prefeitura de Belo Horizonte — Belo 
Horizonte/MG; Programa Nacional de Incentivo à Leitura (Proler) — Universidade Santa Cecília (Unisan-
ta) — Baixada Santista — Santos/SP; Programa Picasso Não Pichava — Secretaria de Segurança Públi-
ca — Brasília/DF; Programa Plantão Social da Prefeitura de Belo Horizonte — Regional Norte — Belo 
Horizonte/MG; Programa Saúde da Família (PSF) da Ilha da Pintada — Posto de Saúde — Porto Alegre/
RS; Programa Saúde da Família Manoel Corrêa — Cabo Frio/RJ; Programa SOS Família — Serviços de 
Obras Sociais (Provopar) — Cascavel/PR; Pró-Hab — Associação de Ação Social de Habitação — São 
Paulo/SP; Projeto Aconchego — Grupo de Apoio à Doação e Apadrinhamento Afetivo — Cruzeiro Ve-
lho/DF; Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano — São Sebastião do Paraíso/MG; 
Projeto Brinquedoteca Lugar de Brincar — Cabo Frio/RJ; Projeto Casa do Piá (Abase) — Ponta Grossa/
PR; Projeto Centro Camará de Pesquisa e Apoio à Infância e Adolescência — São Vicente/SP; Projeto Cia 
da Terra — São Paulo/SP; Projeto Crescer — Niterói/RJ; Projeto de Economia Solidária (PPDLES) — Ara-
caju/SE; Projeto Educacional de Conscientização e Orientação (Proeco) — Santos/SP; Projeto Empreen-
der — Cabo Frio/RJ; Projeto Eu, Você e a Escola — Belém/PA; Projeto Fala Aí — Santos/SP; Projeto Jo-
vens Avantes com Cristo — Vitória/ES; Projeto Minha Casa — Belo Horizonte/MG; Projeto Mudando a 
História — Baixada Santista — Santos/SP; Projeto Murialdo — Liberdade Assistida e Prestação de Ser-
viços à Comunidade — Londrina/PR; Projeto Podicrêr! (Buddy X) — Guarujá/SP; Projeto Recicla Centro 
de Desenvolvimento Sustentável da UnB — Brasília/DF; Projeto Vem-Ser — Programa de Medida Socio-
educativa em Meio Aberto — São Sebastião do Paraíso/MG; Projeto Vida Ativa — Secretaria Executiva 
do Estado de Esporte e Lazer (Seel) — Belém/PA; Projeto Viver Legal —  Aracaju/SE; Promotoria Pública 
—  Aracaju/SE; Província Brasileira da Congregação das Irmãs Filhas de Caridade São Vicente de Paulo 
— Londrina/PR; Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil — Centro Social Franciscano 
— Curitiba/PR; Quilombo/Fórum de Mulheres Negras — Aracaju/SE; Recanto dos Velhinhos da Socie-
dade de São Vicente de Paula — Volta Redonda/RJ; Recuperação e Assistência Cristã (Rasc) — Bauru/
SP; Red de Apoyo al Trabajo Popular — Instituto Nacional de Tecnología Industrial — Buenos Aires, 
Argentina; Rede de Tecnologias Sociais — Ministério de Ciência e Tecnologia — Brasília/DF; Religião de 
Deus — São Paulo/SP; Renascer da Esperança — Porto Alegre/RS; RIO — Livre Promoção Artística & 
Cultural — Rio de Janeiro/RJ; Rio Voluntário — Rio de Janeiro/RJ; Rotary Club — Santos/SP; Secretaria 
da Justiça e Segurança Pública do Estado de São Paulo — São Paulo/SP; Secretaria de Ação Cultural do 
Município de Caieiras — Centro Cultural Izaura Neves — São Paulo/SP; Secretaria de Administração 
Regional Municipal — Venda Nova de Belo Horizonte — Belo Horizonte/MG; Secretaria de Assistência 
Social de Santos — Santos/SP; Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho (GDF Sedest) — Brasí-
lia/DF; Secretaria de Educação de Santos — Santos/SP; Secretaria de Estado de Assistência Social e Di-
reitos Humanos — Rio de Janeiro/RJ; Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência Social e Economia 
Solidária — Setor do Idoso (Setass) — Campo Grande/MS; Secretaria de Governo de Santos — Santos/
SP; Secretaria de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social do Estado — Aracaju/SE; Secretaria de 
Trabalho do Estado do Rio de Janeiro (Setrab) — Rio de Janeiro/RJ; Secretaria de Turismo do Distrito 
Federal — Brasília/DF; Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Caieiras — São Paulo/SP; Secreta-
ria Especial de Direitos Humanos — Brasília/DF; Secretaria Estadual de Justiça e da Defesa da Cidadania 
— São Paulo/SP; Secretaria Municipal de Assistência Social — Belo Horizonte/MG; Secretaria Municipal 
de Assistência Social — Glorinha/RS; Secretaria Municipal de Educação em Glorinha — Glorinha/RS; 
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia — Diretoria de Esporte — Anápolis/GO; Secre-

taria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer — Patos de Minas/MG; Secretaria Municipal de Planejamen-
to Urbano e Meio Ambiente — Uberlândia/MG; Secretaria Municipal de Saúde CAP 32 — Rio de Janei-
ro/RJ; Secretaria Municipal do Bem-Estar Social (Sebes) — Bauru/SP; Seminário Maior Padre Júlio Maria 
— IMSNS — Belo Horizonte/MG; Ser Humano Organização para Eqüidade Social — São Paulo/SP; 
Servicio Interparroquial de Ayuda Mutua — Hogar Monteagudo — Buenos Aires, Argentina; Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-DF) — Brasília/DF; Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) — Rio de Janeiro/RJ; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae) — Escritório Regional — Anápolis/GO; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae) — São Paulo/SP; Serviço Comunitário de Apoio Pedagógico e Social 
(Secaps) — Rio de Janeiro/RJ; Serviço de Assistência e Movimento de Educação (Same) — Aracaju/SE; 
Serviço de Ensino Profissionalizante ao Trabalhador (Sepat) — São José do Rio Preto/SP; Serviço Na-
cional de Aprendizagem Comercial (Senac) — Anápolis/GO; Serviço Social da Indústria (Sesi) — Bra-
sília/DF; Serviço Social do Comércio (Sesc Ramos) — Rio de Janeiro/RJ; Serviço Social do Comércio 
(Sesc Rio) — Rio de Janeiro/RJ; Serviço Social do Comércio (Sesc Tijuca) — Rio de Janeiro/RJ; Serviço 
Social do Comércio (Sesc) — Aracaju/SE; Serviço Social do Comércio (Sesc) — Programa Mesa Brasil 
— São José/SC; Shekiná Associação Filantrópica de Assistência à Família — São Paulo/SP; Sindicato 
dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais — Belo Horizonte/
MG; Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de São Paulo — Fundo 
de Assistência (Faat-Sated) — São Paulo/SP; Sindicato dos Trabalhadores Domésticos, Arrumadores 
e Camareiros dos Municípios de Belém e Ananindeua (Sintdac) — Belém/PA; Sistema Integrado de 
Ensino Cassimiro de Amorim Ltda. — Ipatinga/MG; Sociedade Amigos da Água Limpa e do Verde 
(Saalve) — Viamão/RS; Sociedade Amigos de Vila Portuguesa — São Paulo/SP; Sociedade Amigos 
do Bom Retiro (Sabre) — São Paulo/SP; Sociedade Beneficente Cultural Baixa do Petróleo — Sal-
vador/BA; Sociedade Beneficente da União Movimento das Mulheres de Ermelino Matarazzo — 
São Paulo/SP; Sociedade Beneficente dos Cegos do Recife — Recife/PE; Sociedade Beneficente e 
Recreativa 31 de Dezembro — Salvador/BA; Sociedade Beneficente Sagrada Família — Niterói/RJ; 
Sociedade Beneficente União Moradores Ermelino Matarazzo — São Paulo/SP; Sociedade Coope-
rativa Assistência Criança Feliz Ltda. — Bairro Nossa Senhora das Graças — Juiz de Fora/MG; So-
ciedade Cooperativa Assistencial Criança Feliz Ltda. — Bairro Santo Antonio — Juiz de Fora/MG; 
Sociedade das Religiões de Matrizes Africanas em Sergipe (Somaes) — Aracaju/SE; Sociedade de 
Assistência à Criança — Projeto Sancristo — Bauru/SP; Sociedade de Assistência Social, Trabalho 
e Cidadania — Lages/SC; Sociedade de Educação Integral e de Assistência Social Obra Social 
Nossa Senhora de Fátima (Seias) — Montes Claros/MG; Sociedade de Esclerose Múltipla de Brasí-
lia (Sembra) — Taguatinga/DF; Sociedade de Homeopatia Ação pelo Semelhante — Rio de Janei-
ro/RJ; Sociedade de Melhoramentos do Bairro da Encruzilhada — Santos/SP; Sociedade de Mulhe-
res Aracajuanas (Somara) — Aracaju/SE; Sociedade de Promoção do Humano e das Iniciativas 
Empreendedoras (Sophie) — Rio de Janeiro/RJ; Sociedade dos Amigos dos Bairros Tangará, Viena, 
Alba e São Francisco (SAB-TAVS) — São José do Rio Preto/SP; Sociedade dos Artistas Plásticos — 
Brasília/DF; Sociedade Educacional Casinha da Emília — Maricá/RJ; Sociedade em Defesa dos 
Moradores do Bairro Getúlio Vargas — Aracaju/SE; Sociedade Eunice Weaver de Aracaju — Ara-
caju/SE; Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas (Sofee) — São Paulo/SP; Sociedade Humana 
Despertar — Sumaré/SP; Sociedade Jardim Filho Terra — São Paulo/SP; Sociedade Lar Teresa Spi-
nelli — Paranaíba/MS; Sociedade Literária e Caritativa Santo Agostinho — Centro Infantil Madre 
Teresa — Porto Alegre/RS; Sociedade Pestalozzi — Goiânia/GO; Sociedade Pestalozzi — Maceió/
AL; Sociedade Porto-Alegrense de Auxílio aos Necessitados (Spaan) — Porto Alegre/RS; Sociedade 
São Vicente de Paulo — Belo Horizonte/MG; Sociedade União de Amigos do Morro da Esperança 
(Suame) — São Paulo/SP; Subdelegacia do Trabalho (DRT-RJ) — Cabo Frio/RJ; Subdelegacia do 
Trabalho (DRT-RJ) — Rio de Janeiro/RJ; Subsecretaria de Estado da Defesa Civil — Cabo Frio/RJ; 
Subsecretaria de Programas Comunitários (Suproc) — Brasília/DF; Summit Lighthouse do Brasil 
— Brasília/DF; Superintendência das Políticas de Prevenção a Dependência Química do Estado do 
Rio de Janeiro (Cead-RJ) — Rio de Janeiro/RJ; Superintendência de Limpeza Urbana — Belo Hori-
zonte/MG; Supervisão Regional do Estado do Rio de Janeiro — Capital III — Rio de Janeiro/RJ; 
Templo Budista Terra Pura — Brasília/DF; Templo da Boa Vontade (TBV) — Brasília/DF; Themis 
— Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero — Porto Alegre/RS; Timing International — Buenos 
Aires, Argentina; Tina Academia de Natação e Ginástica Ltda. — Uberlândia/MG; Trio e Bloco Pa-
pelão — Aracaju/SE; TV Nativa — Pelotas/RS; União Brasileira de Mulheres — Aracaju/SE; União 
das Associações de Moradores de Guaíba (UAMG) — Guaíba/RS; União de Moradores da Vila dos 
Frades — São Luís/MA; União dos Escoteiros do Brasil — Região do Distrito Federal — Brasília/DF; 
União dos Moradores da Vila Nova Cachoeirinha — São Paulo/SP; União dos Paraplégicos de Belo 
Horizonte — Belo Horizonte/MG; União Municipal dos Estudantes Secundaristas — Santos/SP; 
União Planetária — Brasília/DF; Unidade de Atendimento ao Trabalho (Sine) — Anápolis/GO; 
Unidade de Saúde Grande Vitória — Vitória/ES; Unidade Semiliberdade de Progressão (Febem) 
— São Paulo/SP; Universidade Bandeirante de São Paulo (Uniban) — São Paulo/SP; Universidade 
da Paz (Unipaz) — Brasília/DF; Universidade de Brasília — Centro de Desenvolvimento Sustentável 
— Brasília/DF; Universidade do Distrito Federal (UNIDF) — Brasília/DF; Universidade do Rio de Ja-
neiro (UNIRIO) — Rio de Janeiro/RJ; Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) — Porto 
Alegre/RS; Universidade Federal do RJ — Rio de Janeiro/RJ; Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) 
— Porto Alegre/RS; Universidade Tiradentes (Unit) — Aracaju/SE; Valores para Vivir — Buenos Aires, 
Argentina; Vila Vicentina Abrigo para Velhos — Bauru/SP; Voluntárias Sociais de Franca (Vosf) — 
Franca/SP.
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P A R L A M U N D I  D E  L B V

L A  S u k C E S O  D E  v i A  E v E N T O  E S TA S  Ĉ I  T I E !

Apud la Templo de Bona Volo staras ParlaMundi de LBV: kun sia privilegia arkitekturo, ĝi estas 

loko kun internacia nivelo por eventoj je malgranda, meza kaj granda dimensioj. Kvinetaĝa, klimatizita 

konstruaĵo, aŭditorioj por 100 (Tom Jobim), 200 (Austregésilo de Athayde) kaj 500 homoj (José de Paiva 

Netto), nobla salono, ĉambroj por trejnkunsidoj kun 30, 60 kaj 80 sidlokoj, biblioteko, studareoj, speciala 

bufedo kun kafoservo, koktelo, brunch kaj vespermanĝo, grafik- kaj komputilservoj kun eblo al disvastigo 

de eventoj, modernaj aŭdvidaj rimedoj.

SGAS 915 - Lotes 75/76 | 1-a etaĝo de ParlaMundi de LBV | Braziljo/DF | CEP 70390-150
Telefonoj.: (+55 61) 3245-8420 / 3346-1836 | Fakso: (+55 61) 3345-1050 | Retejo: fenix.eventos@terra.com.br | www.parlamundi.com.br.

Revista Oito Objetivos Esperanto83   83 10/10/2007   18:28:15



Centra Sidejo

Rua Sérgio Tomás, 740 — Bom Retiro — São Paulo/SP— Brazilo  
CEP 01131-010 — Tel.: (55xx11) 3225-4500 

www.lbv.org • www.boavontade.com

LBV de Argentino: Calle José Mármol, 964 • Boedo • Buenos Aires 
CP C1236ABL • Tel.: (5411) 4925-5000 • www.lbv.org.ar

LBV de Bolivio: Calle Cuba, 1905 •  Miraflores • La Paz 
Casilla de Correo 5951 • Tel.: (5912) 222-5749 • www.lbv.org.bo

LBV de Usono: 20 Calumet Street, 1st floor 
Newark/NJ • Zip Code 07105 • Tel.: (1973) 344-5338 • www.legionofgoodwill.org

LBV de Paragvajo: Ruta Mariscal Estigarribia, 1.534, km 9  
Fernando de la Mora • Tel.: (59521) 520-630/1 • www.lbv.org.py

LBV de Portugalio: Rua Alexandre Herculano, 355 • Freguesia da Sé 
CP 4000-055 • Porto • Tel.: (35122) 208-6494 • www.lbv.pt

LBV de Urugvajo: Av. Agraciada, 2.328 • Aguada 
Montevideo • CP 11800 • Tel.: (5982) 924-2790 • www.lbv.org.uy

LEGIO DE BONA VOLO – LBV

Apogo: 
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