
Mostra Cultural e Artística 2021 
60 anos de Protagonismo 

Infantojuvenil da Boa Vontade 

Em celebração aos 60 anos de criação do Movimento 

Infantojuvenil da Boa Vontade (1961) 

Painel colaborativo  

Integrando a Mostra Cultural e Artística 2021 - 60 anos de Protagonismo Infantojuvenil da Boa 

Vontade há o Painel Colaborativo aberto à participação de artistas das diversas modalidades das 

linguagens visuais e ao público em geral. 

Consiste em uma oportunidade de utilizar a arte visual, para refletir sobre os 60 anos de criação 
do Movimento Infantojuvenil da Boa Vontade. Foi em setembro de 1961, que o jovem Paiva 
Netto propôs ao Irmão Zarur (1914-1979) a criação do Departamento Infantojuvenil da LBV para 
mobilizar e promover pioneiramente no Brasil ações de protagonismo juvenil. Aprovada a 
proposta, Paiva Netto é nomeado o responsável do departamento e passa a assumir novas 
responsabilidades. A carta-proposta foi publicada na Gazeta de Notícias de 15 de outubro de 
1961, intitulada “Receita de um jovem para os jovens”. Esse compromisso com a causa do Bem 
reafirmado por ele àquela época inspira, até hoje, o engajamento de milhares de Jovens 
Ecumênicos da Boa Vontade de Deus, do Brasil e do Mundo, na consolidação de uma Sociedade 
Solidária Altruística Ecumênica. 

Este conceito é o mote central para a elaboração das peças do Painel Colaborativo, neste 

direcionamento estão indicados eixos temáticos e páginas doutrinárias, de autoria de Paiva 

Netto, que podem inspirar o desenvolvimento e a criação artística das obras que devem buscar 

representar essa vanguarda. 

As obras doadas para a finalidade expositiva deverão ser inéditas e abordar a abrangência da 

temática proposta de forma fraterna e ecumênica. Consulte o regulamento geral para 

compreender a metodologia, o processo de inscrição e os critérios de avaliação.  

O presente direcionamento temático é fonte de estudo, inspiração e debate para a produção 

das obras. Não representa instrumento de classificação, organização ou delimitação das obras 

na exposição. 

Bom trabalho! 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO TEMÁTICO  

INFÂNCIA E JUVENTUDE INSPIRADA EM DEUS 



Páginas de estudo:  

✓ Coração e mente aliados — autêntico estado de lucidez (Sagradas Diretrizes Espirituais da 

Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, vol.1, pg. 188). 

✓ Os jovens acreditam no futuro. Ainda bem! (Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de 

Deus, do Cristo e do Espírito Santo, vol.1, pg. 286). 

✓ Ser como crianças (Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito 

Santo, vol.2, pg. 115). 

✓ A Família (Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, 

vol.3, pp. 199 e 200). 

✓ QUANTO AOS SOLDADINHOS DE DEUS, PRÉ-MOCIDADE E MOCIDADE LEGIONÁRIA DA BOA 

VONTADE (Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, 

vol.3, pg. 265). 

✓ A hora da escolha (Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito 

Santo, vol.3, pp. 265 e 266). 

✓ Ouvir o toque do Atalaia (Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do 

Espírito Santo, vol.3, pp. 266 e 267). 

✓ A ordem do CRISTO é trabalhar e orar (Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do 

Cristo e do Espírito Santo, vol.3, pg. 267). 

✓ O TBV inaugura o período Final do Ciclo (Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, 

do Cristo e do Espírito Santo, vol.3, pg. 268). 

✓ Entremos em Canaã (Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito 

Santo, vol.3, pp. 268 e 269). 

✓ AO JOVEM DE BOA VONTADE (Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e 

do Espírito Santo, vol.3, pp. 270 a 276). 

✓ As crianças não são bobas (Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do 

Espírito Santo, vol.3, pp. 276 e 277). 

✓ Os Dez Mandamentos dos Soldadinhos de Deus (Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de 

Deus, do Cristo e do Espírito Santo, vol.3, pp. 277 e 278). 

✓ Poema dos Soldadinhos de Deus (Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo 

e do Espírito Santo, vol.3, pp. 278 e 279). 

✓ Os Dez Mandamentos da Mocidade Legionária (Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de 

Deus, do Cristo e do Espírito Santo, vol.3, pg. 279). 

✓Poema da Mocidade Legionária (Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo 

e do Espírito Santo, vol.3, pp. 280 e 281). 

✓QUANTO AOS SOLDADINHOS DE DEUS, PRÉ-MOCIDADE E MOCIDADE LEGIONÁRIA DA BOA 

VONTADE (Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, 

vol.3, pg. 285). 



✓ O Brasil nasceu para iluminar o mundo (Somos Todos Profetas, pp. 140 a 142). 

✓ Idoso e jovem (Apocalipse sem medo, pg. 67). 
 

✓ Antônio Vieira, Descartes e o valor da crítica (Jesus, o Profeta Divino, pp. 183 e 184). 

✓ Tudo é questão de mentalidade (Tesouros da Alma, pp. 139 a 141). 

✓ 1956 - Início de uma Jornada (Paiva Netto e a Proclamação do Novo Mandamento 

de Jesus – A saga heroica de Alziro Zarur na Terra, pp. 223 a 225). 

✓A Mulher, a criança e a estabilidade do mundo (Jesus e a Cidadania do Espírito, pp. 

285 e 286). 

✓Futuro, idosos e jovens  (Jesus e a Cidadania do Espírito, pg. 97). 

✓ Futuras gerações esclarecidas (A Esperança não morre nunca, pg. 129). 

✓ Não se aposente da vida (A Esperança não morre nunca, pp. 230 e 231). 

 

REFERENCIAL JESUS 

Páginas de estudo:  

✓ A nobre missão conciliadora da Religião do Amor Universal (Sagradas Diretrizes Espirituais da 

Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, vol.1, pg. 126). 

✓Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo — uma Grande Família Fraternista (Sagradas 

Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, vol.1, pg. 212). 

✓ Pão material e pão espiritual (palavras do saudoso Irmão Alziro Zarur registradas na Sagradas 

Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, vol.1, pg. 404 e 405). 



✓ O sentido lato de cidadania (Somos Todos Profetas, pp. 125 a 127). 

✓ Desejo de Paz e Soberania sobre si próprio (Somos Todos Profetas, pp. 57 e 58). 

✓ Conhecimento profundo, convicção e atividade (Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade – 

O Poder do Cristo em nós, pp. 160 a 163). 

✓ O bom uso do tempo (Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade – O Poder do Cristo em 

nós, pp. 215 e 216). 

✓ Desarmar os corações (Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade – O Poder do Cristo em 

nós, pp. 264 a 267). 

✓ O Espírito-medida (Tesouros da Alma, pp. 184 e 185). 

✓ Jamais desistir do bem (A Esperança não morre nunca, pp. 19 e 20). 

✓ Idealismo com experiência (A Esperança não morre nunca, pp. 232 e 233). 

✓ Extremo exemplo de Coragem (A missão dos setenta e o “lobo invisível”, pp. 161 a 

163) 

✓ Quem determina o nosso destino (A missão dos setenta e o “lobo invisível”, pp. 335 

a 339) 

 

 

 

 

 

 

 


