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4 – CONVITE: X WORLD PEACE FORUM, DO II YOUTH PEACE FORUM E  
DO IV FESTPAZ 

De 22 a 25 de Setembro de 2016, em Florianópolis - SC 
 

Dulce Magalhães* 
 
 

Olá Pescadores de Luz: 
 

É uma honra e um privilégio participar desta construção coletiva que é o X World Peace Forum, do 
II Youth Peace Forum e do IV FestPaz. 

 
O WPF é uma plataforma de encontro de agentes de paz, pessoas que acreditam nas 

possibilidades de outra forma de convivência e sociedade e que, mais que tudo, estão trabalhando 
para que essa realidade sonhada seja realidade vivida. É a própria Utopia Realizável, fazer 

acontecer o que queremos ver no mundo. 
 

Receberemos entre os dias 22 e 25 de setembro de 2016, em Florianópolis, delegações de 60 
países. Este é o maior e mais importante encontro de Cultura de Paz do planeta. 

 
Contar com sua adesão, entusiasmo, voluntariado, partilha e participação é uma alegria extra. 

Desde já agradeço a generosidade em compartilhar o fórum com sua rede. 
 

Sinta-se muito bem-vind@ ao templo do encontro, onde tudo pode acontecer, inclusive nossos 
sonhos mais preciosos. 

 
Lembre-se que somos todos filhos do universo e a maior descoberta do Século XXI será a 

constatação de uma humanidade única, compartilhando da mesma jornada que é a existência 
breve que recebemos para florescer nossa alma e cultivar nossos talentos. 

 
WE BELIEVE! 

 
Abraços fraternos e até breve. 

 
 

Dulce Magalhães 
Presidente 

X World Peace Forum 
 

 
_______________ 

 
* Dulce Magalães -  Filósofa, Educadora, Pesquisadora. Ph.D em Filosofia pela Columbia University. Tecelã da Rede UNIPAZ. 
Eleita uma das 100 lideranças da paz no mundo pela Gèneve for Peace Foundation; Recebeu o título de Embaixadora da Paz pelo 
programa Mil Milênios de Paz no Senado Argentino. Integra o comitê de 80 lideranças da Paz, coordenado pelo ex-presidente 

americano Bill Clinton para elaboração de um Programa Global de Cultura de Paz. http://www.dulcemagalhaes.com.br/  
www.clicrbs.com.br/sacerdotisa 
 

Uma oportunidade para o Livre Pensar 
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Notícias sobre os preparativos para este Forum, fornecidas em Maio/16: 
 
1. Fechamos parceria com o movimento de 
jovens Empresas Juniores e teremos um 
contingente de 4.000 jovens trabalhando pela 
divulgação do forum, além da presença de 
mais de 1.000 jovens de 23 países 
participando do fórum em Floripaz. 
 
2. Também tecemos uma linda parceria com 
o Instituto Paz & Mente, que promove a pós-
graduação de cultura de paz e transformação 
de conflitos da UNESCO no Brasil. é uma 
rede de 8.000 peacemakers em território 

brasileiro... 
 
3. Outra boa notícia é que a Secretaria 
Municipal de Educação fará um convite a 
todas as secretarias de educação dos 5.400 
municípios brasileiros para promover projetos 
de paz e enviarem representantes para o 
fórum para apresentar trabalhos e vivenciar 
cultura de paz. 
 
4. A Secretaria de Paz e Meio Ambiente de 
Campinas será a anfitriã de um encontro com 
as secretarias de Paz existentes no Brasil 
durante o fórum. 
 
5. Também o Rotaract - o movimento de 
jovens do Rotary está assumindo a 
coordenação brasileira do Youth Peace 
Forum para fazer um belíssimo encontro de 
jovens no fórum. 
 
6. Recebemos a inscrição de 456 
peacemakers da Argentina que virão para o 

fórum. 
 
7. Em março recebemos a confirmação, 
através do arcebispo de Buenos Aires, de um 
vídeo com uma mensagem exclusiva do 
Papa Francisco para o World Peace Forum, 
com isso a Igreja Ortodoxa também se 
manifestou para termos uma mensagem 
exclusiva do patriarca Bartholomeu de 
Constantinopla. Enviei um pedido a Kathy 
Jones, Gran Sacerdotisa de Avalon, para 
enviar mensagem em nome da Deusa. 
 
8. Temos a confirmação do Rabino Berger, 
ministro do meio ambiente da Argentina, do 
Rabino de Munich, que já é membro do 
conselho do fórum desde sua fundação e 
eles articularam um convite ao Rabino de 
Jerusalém, que aceitou o convite - só não 

virá se algum episódio conflituoso estiver 
ocorrendo em Israel em setembro - oremos 
para que tudo flua na paz. Também temos a 
confirmação do Imã da Turquia com uma 
delegação de 15 pessoas, teremos também 
sacerdotisas da Deusa, Hare Krishnas, 
Brahma Kumaris, budistas, o Arcebispo de 
Florianópolis e a comunidade católica, 
umbandistas, candomblé, hinduístas, 
muçulmanos, judeus, cristãos das mais 
diversas igrejas, enfim há uma lista 
maravilhosa de pessoas dedicadas ao 
sagrado - teremos um corredor de bênçãos 
no primeiro dia do fórum 22.09, por onde 
todos passaremos. 
 
9. Já temos mais de 200 voluntários 
cadastrados - precisamos de 300 - todos são 
muito bem-vindos e estamos felizes e 
ressoando gratidão por esse coração 
amoroso de todos. 
 
10. Já temos a parceria da ABIH, BPW, 
Rotary, Lyons, Palavras de Paz, ACI, CDL, 
AEMFLO, FIESC, Convention Bureau, 

Governo do Estado de Santa Catarina, 
Prefeitura Municipal de Florianópolis, 
Governo Federal, e mais uma centena de 
entidades.  
 
11. A rede de Transpessoal, tão irmanada e 
em sintonia, é uma parceira do WPF.  
 
Temos também alguns links de vídeos de 
divulgação: https://vimeo.com/141097260 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-
Q3by3OeRwU 

 
https://www.youtube.com/watch?v=xDbzjqdc
x5A&feature=em-upload_owner 
 

Estamos produzindo mensagens em vídeo 
em três idiomas - você pode gravar a sua 
respondendo a pergunta: O que é Paz para 
você? e nos enviar... Ficaremos felizes em 
divulgar na Grande Rede de Paz. 
 

Para fazer sua inscrição (e também 
doações para facilitar a participação de 
outras pessoas), visite o site 
www.worldpeaceforum.org. A partir da 
inscrição você recebe um formulário para 
inscrever  trabalhos,  vivências,  testemunhos  

https://vimeo.com/141097260
https://www.youtube.com/watch?v=-Q3by3OeRwU
https://www.youtube.com/watch?v=-Q3by3OeRwU
https://www.youtube.com/watch?v=xDbzjqdcx5A&feature=em-upload_owner
https://www.youtube.com/watch?v=xDbzjqdcx5A&feature=em-upload_owner
http://www.worldpeaceforum.org/
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ou ser voluntário para servir nas diversas 
atividades necessárias. 

O valor da inscrição contempla, além de 
toda a infraestrutura e material, nove 
refeições para uma sinergia e integração - 
vamos comungar o pão na mesa comum da 
vida. 
 
 

 
Beijos amorosos e abraços afetuosos a 
todos, 
 
Dulce Magalhães 
 
"Que a Chama da Paz ilumine, aqueça e 
habite o coração de toda a humanidade." 

 
 

 

               
 
 
 

               
 


