MAIOR DESASTRE NATURAL DO BRASIL — SOS CALAMIDADES
Com a força do voluntariado, a Legião da Boa Vontade, em poucos dias, em parceria com o povo, com empresas
e com a mídia, arrecada e distribui mais de 544 toneladas de doações às vítimas das chuvas de janeiro de 2011

Paiva Netto escreve:
”O Milênio das Mulheres"

LBV

Conheça os programas
socioeducacionais
desenvolvidos pela LBV

A Legião da Boa Vontade, organização não governamental com status consultivo geral no
Conselho Econômico e Social (Ecosoc), das Nações Unidas, apresenta suas recomendações aos
participantes da 55a Comissão sobre o Status da Mulher (de 22 de fevereiro a
4 de março de 2011), na Sede da ONU, em Nova York/EUA.

Photos.com

O Milênio
das

Mulheres

2

| BOA VONTADE Mulher

João Preda

José de Paiva Netto, escritor, jornalista, radialista, compositor e
poeta, nasceu em 2 de março de 1941, no Rio de Janeiro/RJ, Brasil.
É diretor-presidente da Legião da Boa Vontade (LBV), membro
efetivo da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), da Associação
Brasileira de Imprensa Internacional (ABI-Inter). Filiado à Fede
ração Nacional dos Jornalistas (Fenaj), à International Federation
of Journalists (IFJ), ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais do
Estado do Rio de Janeiro, ao Sindicato dos Escritores do Rio de
Janeiro, ao Sindicato dos Radialistas do Rio de Janeiro e à União
Brasileira de Compositores (UBC). Integra também a Academia de
Letras do Brasil Central.

“A Mulher, o lado mais formoso da
Humanidade, singulariza o alicerce
de todas as grandes realizações.
Aquilo que fisicamente nos constitui
é gerado em seu ventre (...). Nossos
primeiros passos no desenvolvimento
da cidadania são por ela guiados,
ao nos conduzir pelas mãos. A
estabilidade do mundo começa no
coração da criança. Por isso, na
LBV, há tantos anos, aplicamos a
Pedagogia do Afeto e a Pedagogia
do Cidadão Ecumênico.”

N

uma justa homenagem ao ente humano
que dentre tantas virtudes possui o dom de
trazer-nos à vida, separei trechos do meu
livro O Capital de Deus (Editora Elevação). Antes de
transcrevê-los, quero destacar que há muitas formas
de ser mãe, como escrevi no Correio Braziliense,
em 1987: mesmo quando não seja pela feição carnal, porquanto há outras sublimes maneiras de o ser,
inclusive dar à luz grandes realizações em prol da
Humanidade. Espero que apreciem.
É notável a sensibilidade feminina também
para com os assuntos transcendentais. Mirando as
perspectivas dos próximos anos, em que, por força
do instinto de subsistir, as consciências poderão
mostrar-se mais fecundas a tudo o que diz respeito
à ascensão espiritual e moral, convidei os que me
privilegiaram com seu apreço — nas diversas oportunidades em que me dirigi à plateia, nos dias 30 e
31/12/1999, no Templo da Boa Vontade, na sede do
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Vista parcial do histórico “Bem-Vindo, Ano 2000!”
Em frente ao Conjunto Ecumênico da LBV, em Brasília/DF, ocorreu o
grandioso Congresso que contou com a presença, segundo informações oficiais, de cerca de 200 mil pessoas, de todas as partes do
Brasil e do exterior, para saudar a chegada do ano 2000. Sob a liderança de Paiva Netto, o povo presente reuniu-se pela Paz mundial.
Divulgação

ParlaMundi da LBV e na Praça
Alziro Zarur*1, em Brasília/DF,
Brasil — a dar boas-vindas ao
Milênio das Mulheres.
Com atenção assisti, àquela
altura, à entrevista concedida à
Boa Vontade TV pela saudosa
Heloneida Studart
escritora Heloneida Studart
(1932-2007), que dissertou sobre o relevante papel
que elas vêm assumindo no âmbito da melhoria da
qualidade de vida:
“O feminismo tem sido sempre o mesmo, mas
enriquecido de novas reivindicações. Existe uma ala
dele, principalmente no Primeiro Mundo, que agora
está engajada na luta contra a pobreza,
um fenômeno crescente, ao contrário
do que se podia antes imaginar, que
atinge, de maneira muito dura e cruel,
as mulheres, muito mais do que os homens.
Elas trabalham em casa e fora de casa e têm

de assistir, de viva voz, olho no olho, todas as carências de sua família (...). Fica cuidando do filho doente
que não tem remédio, preocupa-se por não poder dar
vitamina às crianças e não ter como comprar frutas,
vê mais vezes a conta da luz que está atrasada...
“A ONU tem uma estatística mostrando que a
mulher pobre trabalha mais que o homem, porque
atua em várias frentes: no lar, na rua, na empresa,
enfim, estão ativas em grande quantidade de tempo
por dia. Em geral, quando saem para o emprego,
já têm duas ou três horas de serviço executadas no
próprio lar e, ao voltarem para casa, ainda têm
tarefas a cumprir. O aumento dos espaços de lazer
para elas, com a diminuição da carga trabalhista,
é uma reivindicação do chamado novo feminismo”.
Touché, cara Heloneida.

A Mulher e a estabilidade do mundo

Não há como impedir — consoante ainda hoje
alguns de forma simulada gostariam — a destacada
e frutífera participação delas nos vários setores da
sociedade para que o progresso alcance pleno êxito em magnífica cruzada de resgate da cidadania,
conforme o exposto pela dra. Heloneida. Adesão
que naturalmente inclui os que gerenciam as ações
político-governamentais, em que é essencial o alento
renovador da Espiritualidade Ecumênica, sem o que a
eficiência permanecerá aquém dos anseios populares.
A Mulher, o lado mais formoso da Humanidade,
singulariza o alicerce de todas as grandes realizações.
Aquilo que fisicamente nos constitui é gerado em
seu ventre (...). Componentes do gênero feminino
se traduzem em elemento preponderante para a sobrevivência das boas causas. Organizações estáveis
contam com mulheres estáveis. (...) O meu fito aqui é
ressaltar quanto é primacial para a evolução humana
e a segurança planetária a missão da Mulher (...).
Nossos primeiros passos no desenvolvimento
da cidadania são por ela guiados, ao nos
conduzir pelas mãos. A estabilidade
do mundo começa no coração da
criança. Por isso, na LBV, há tantos

*1 Praça Alziro Zarur — Iniciativa de Paiva Netto que contou com a colaboração do Casal Legionário Noys e Haroldo Rocha, atualmente
em Portugal.
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Há muito que aprender com o próximo

Em Globalização do Amor Fraterno*3, mensagem endereçada à ONU, em 2007, ponderei:
Nunca como agora se fez tão indispensável unir
os esforços de ambientalistas e seus detratores, como
também de trabalhadores, empresários, economistas,
o pessoal da mídia, sindicalistas, políticos, militares,
advogados, cientistas, religiosos, céticos, ateus, filósofos, sociólogos, antropólogos, artistas, esportistas,
professores, médicos, estudantes (ou não, bem que
gostaríamos que todos se encontrassem nos bancos
escolares), donas de casa, chefes de família, barbeiros, manicures, taxistas, varredores de rua e demais
segmentos da sociedade, na luta contra a fome e pela
conservação da vida no planeta. O assunto tornou-se
dramático, e suas perspectivas, trágicas. Pelos mesmos
motivos, urge o fortalecimento de um ecumenismo
que supere barreiras, aplaque ódios, promova a troca
de experiências que instiguem a criatividade global,
corroborando o valor da cooperação sócio-humanitária
das parcerias, como, por exemplo, nas cooperativas poÁrabe

Chinês

pulares em que as mulheres têm
forte desempenho, destacado o
fato de que são frontalmente
contra o desperdício. Há muito que aprender uns com os
outros. O roteiro diverso comprovadamente é o da violência,
Simone de Beauvoir
da brutalidade, das guerras, que
invadiram lares em todo o orbe. Alziro Zarur enfatizava que as batalhas pelo Bem exigem denodo. Simone
de Beauvoir*4 (1908-1986), escritora, filósofa e feminista francesa, acertou ao destacar:
Arquivo BV

anos, aplicamos a Pedagogia do Afeto e a Pedagogia
do Cidadão Ecumênico*2.

— Todo êxito envolve uma abdicação.
Resumindo: cada vez que suplantarmos arrogância e preconceito, existirá sempre o que absorver de
justo e bom dos componentes desta ampla “Arca de
Noé”, que é o mundo globalizado de hoje.

O milagre das donas de casa

Não há melhor financista do que a mãe de
família, a dona de casa, que tem de cuidar do seu
muitas vezes minúsculo orçamento, realizando

Espanhol

Francês

Inglês

Russo

A Mulher no
conSerto das Nações
Reprodução do documento
elaborado pela LBV e
traduzido pelas Nações
Unidas para seus seis
idiomas oficiais.
*2 Pedagogia do Afeto e Pedagogia do Cidadão Ecumênico — Trata-se da proposta pedagógica preconizada por Paiva Netto, que propõe um
modelo novo de aprendizado, aliando Cérebro e Coração. Essa linha educacional é aplicada com sucesso na rede de ensino e nos programas
socioeducacionais desenvolvidos pela Legião da Boa Vontade, no Brasil e no exterior. “Fundamenta-se nos valores oriundos do Amor Fraterno,
trazido à Terra por diversos luminares, destacadamente Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista”, como afirma o criador da proposta, o
educador Paiva Netto. Na Pedagogia do Afeto, o enfoque é sobre as crianças de até 10 anos de idade, unindo sentimento ao desenvolvimento
cognitivo dos pequeninos, de forma que carinho e afeto permeiem todo o conhecimento e os ambientes de suas vidas, incluído o escolar. Na
continuidade do processo de aprendizagem, a Pedagogia do Cidadão Ecumênico é direcionada à educação de adolescentes e adultos, dispondo
o indivíduo a viver a Cidadania Ecumênica, firmada no exercício pleno da Solidariedade Planetária.
*3 Globalização do Amor Fraterno — Publicada em português, francês, inglês, espanhol, italiano, alemão e esperanto, a revista foi especialmente encaminhada por Paiva Netto à reunião do High-Level Segment 2007, do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (Ecosoc)
— no qual a LBV possui status consultivo geral —, realizada no Palais des Nations, escritório central da ONU em Genebra (Suíça). Logo após
a sessão de abertura, o secretário-geral da ONU, o sul-coreano Ban Ki-moon, visitou o estande da LBV e ali registrou sua presença e seu
apoio ao assinar a capa da revista Globalização do Amor Fraterno, ratificando votos de muito sucesso para todas as ações empreendidas
pela Legião da Boa Vontade.
BOA VONTADE Mulher |
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— Nenhuma nação poderá surgir à altura de
sua glória, a menos que as mulheres estejam lado
a lado com os governos”.

A Alma da Humanidade

importante, que, mesmo com
todas as obstruções da cultura
machista, nenhuma organização que queira sobreviver
— seja ela religiosa, política,
filosófica, científica, empresarial ou familiar — pode
Charles McIver
abrir mão de seu apoio. Ora, a
Mulher, bafejada pelo Sopro Divino, é a Alma de
tudo, é a Alma da Humanidade, é a boa raiz, a base
das civilizações, a defesa da existência humana.
Qual mãe deseja ver seu filho morto na guerra?
Ai de nós, os homens, se não fossem as mulheres
esclarecidas, inspiradas, iluminadas!
Essas nossas afirmativas encontram ressonância
nas do educador norte-americano Charles McIver
(1860-1906), que dizia:
Arquivo BV

Arquivo BV

verdadeiros milagres, dos quais
somos todos testemunhas, desde o mais influente ministro
da Fazenda ao cidadão mais
simples. Sobretudo no campo
da Economia, que não pode ser
pega no grave crime de esqueMohammad Ali Jinnah
cer o espírito de Solidariedade,
a ação da Mulher é basilar.
Mohammad Ali Jinnah (1876-1948), jurista e
político, fundador do Paquistão, em discurso que fez
em 1944 na Muslim University Union, salientou:

João Per

iotto

“— O caminho mais econômico, fácil e certo
Para finalizar, apresento-lhes um pequeno trecho de
para a educação univeroutra página — “A Mulher
Algumas das educadoras das escolas da Legião da Boa Vontade
sal é educar as mulheres,
no conSerto*4 das nações”
aquelas que se tornarão
— que igualmente enviei à
as mães e professoras
ONU, em nova oportunidade gerações futuras”.
de, e que foi traduzida por
ela em seus seis idiomas
Verdade seja dita,
oficiais, por ocasião
a
homem algum pouco
da 51 Sessão da Corealiza de verdadeiramissão sobre o Status
mente proveitoso em
da Mulher, em 2007,
favor da Paz se não
na sede das Nações
contar, de uma forma ou
Unidas, em Nova York.
de outra, com a inspiração
O evento sempre tem a
feminina. Realmente, pois,
presença da LBV, que leva
“se você educar um homem,
a sua palavra de Paz às delegaeduca um indivíduo; mas se
ções do mundo, como ocorreu
educar uma mulher, educa uma
novamente este ano:
família”. Exato, McIver. (...)
O papel da Mulher é tão
*4 A Mulher no conSerto das nações — Na língua portuguesa, em linhas gerais, conCerto (com cê) significa espetáculo musical, acordo
(inclusive político), harmonia. Já conSerto (com esse) quer dizer reforma, reparo, restauro. Daí Paiva Netto, no início desse seu documento,
ter explicado: “Antes de tudo, devo esclarecê-los sobre a palavra ‘conSerto’ grafada com ‘S’ no título deste artigo. Não se trata de erro ou
distração no emprego do vocábulo em português. É ‘conSerto’ mesmo, porquanto, da forma que se encontra o mundo a pré-abrasar-se com
o aquecimento global, é melhor que os gêneros confraternizem, unam forças e realizem o conSerto urgente do que ameaça quebrar-se,
porque, do contrário, poderemos acabar nuclear ou climaticamente cozidos numa panela fenomenal: o planeta que habitamos. (...) Isto sem
falar no ameaçador bioterrorismo”.
6
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LBV – Há 61 anos
educando com

Espiritualidade

Ecumênica
C

om bases firmadas no espírito de cooperação,
as ações da Legião da Boa Vontade há 61
anos pautam-se pelo sentimento espontâneo
de Amor Fraterno, com olhar especial para a
família e sua participação efetiva na sociedade. Por
meio de suas unidades socioeducacionais e com
campanhas de conscientização e de mobilização
social, a LBV realiza hoje um importante trabalho
cujo diferencial é a Pedagogia do Afeto e a Pedagogia do Cidadão Ecumênico.
A LBV tem trabalhado amplamente para o cumprimento dos oito Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio (ODMs)* por meio de ações socioeducacionais e da articulação ao lado de outros atores
sociais, promovendo encontros e disseminando
informações em dezenas de cidades brasileiras e
da América Latina.
* Um dos mais importantes desafios globais, firmado em 2000 durante
a Cúpula do Milênio, e conhecido como os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs) — veja os quadros na próxima página —,
reuniu 191 países membros para a definição de um conjunto de metas a
serem alcançadas até 2015 com vista a melhorar a qualidade de vida da
Humanidade e garantir a sustentabilidade do nosso orbe.
8
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Linha pedagógica
da rede de ensino e programas
socioeducacionais da LBV
Pedagogia do Afeto

School Picture

A Pedagogia do Afeto será a referência quando
falarmos das atividades realizadas com crianças,
porquanto no cenário muitas vezes impactante da
realidade atual a agressividade (na forma de violência física e emocional) deixa sequelas e cicatrizes. Desse modo, é pertinente o reforço de que os
sentimentos devam aliar-se ao desenvolvimento da
inteligência dos pequeninos, de forma que carinho

e afeto não fiquem restritos aos bons tratos no seio
da família, mas também permeiem todos os ambientes de convívio do aluno, inclusive o escolar,
contemplando uma faixa etária na qual a criança se
encontra mais vulnerável em seu universo infantil.
A importância da aplicação dessa linha educacional
fica evidenciada pelos resultados positivos alcançados ao abastecermos o coração das crianças de
valores, paralelamente à aquisição de uma educação
de excelência, que bem os prepare nessa fase determinante de sua aprendizagem.
Acerca do trabalho voltado a essa tenra
idade, afiança o educador Paiva Netto:
“(...) A estabilidade do mundo começa no
coração da criança. Por isso, na LBV, há tantos anos, aplicamos a Pedagogia do Afeto e a
Pedagogia do Cidadão Ecumênico”. E mais:

Nas unidades educacionais da
LBV, o aluno é considerado um
ser espírito-biopsicossocial,
pois ele já traz consigo o
registro de experiências
que contribuirão para o
aprendizado.

10
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“(...) O afeto que inspira a nossa linha pedagógica,
tomado em seu sentido supino, é, além de um sentimento de Alma elevado, uma estratégia política,
igualmente compreendida na sua índole mais exalçada, em consonância com a Justiça Social, como
uma estratégia de sobrevivência para o indivíduo,
povos e nações. Os Seres Humanos — portanto, os
cidadãos, entre eles os esperançosos jovens — são
muito mais do que um saco de carne, ossos, músculos, nervos, sangue. Amam e sofrem. Sonham,
desejam, constroem, frustram-se e, apesar de tudo,
prosseguem, vão em frente... Merecem, além de leis,
respeito para que elas jamais constituam obscuros
privilégios, e possam ser cumpridas em benefício
de todos (...)”.

Pedagogia do Cidadão
Ecumênico

A Pedagogia do Cidadão Ecumênico é aplicada na educação de adolescentes, jovens, adultos
e idosos, abrangendo a Educação Básica, a EJA

School Picture

Mônica Mendes

School Picture

André Fernandes

Clayton Ferreira
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(Educação de Jovens e Adultos) e os programas
socioeducacionais da Instituição, indo além dos
bancos escolares. Os bons resultados de conteú
dos pedagógicos de excelência, permeados pela
Espiritualidade Ecumênica, são comprovados pelo
entusiasmo na continuidade dos estudos e no acesso
dos concluintes do ensino básico das escolas da
LBV a faculdades públicas e privadas (com bolsa
integral). Apostando na formação completa do educando, percebe-o como ser espírito-biopsicossocial.
Fundamenta-se nos valores nascidos do Amor
Fraterno, preparando o indivíduo para viver a Cidadania Ecumênica, firmada no exercício pleno da
Solidariedade Planetária, tendo como referencial a
mensagem de Paz preconizada por Jesus, o Cristo
Ecumênico, no Seu Novo Mandamento: “Amai-vos
como Eu vos amei. Somente assim podereis ser
reconhecidos como meus discípulos” (Evangelho
de Jesus segundo João, 13:34 e 35).
Bem a propósito, no discurso proferido por
Paiva Netto aos educadores dos centros de ensino
da Legião da Boa Vontade, em 1999, e publicado
BOA VONTADE Mulher |
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Lucian Fagundes

e Intuitiva). Essa metodologia se apresenta como
ferramenta de aprendizagem facilitadora do imenso desafio de formar educandos e cidadãos mais
fraternos, o que não significa dizer desprovidos de
senso crítico ou despreparados para enfrentar um
mundo repleto de riscos e reveses, conforme postula
o educador Paiva Netto.
Proposta diferenciada de Educação, ela se fundamenta na pesquisa e acredita na intuição como um
dos bons instrumentos capazes de conduzir o aluno
a assimilar os temas apresentados em sala de aula.
Para a correta aplicação dessa inovadora metodologia, são realizadas capacitações continuadas
pela equipe de educadores, não somente nas escolas
e nos programas socioeducacionais da LBV, como
também no atendimento aos numerosos pedidos de
instituições de ensino que decidem implementar esse
método pedagógico em suas unidades.

Autoestima na continuidade dos
estudos

em parte no jornal Correio Braziliense, da capital
do Brasil, em fevereiro de 2000, ele ressalta:
“(...) A nossa ferramenta, portanto, para erigir
o Cidadão Ecumênico (religioso ou não) é algo
de que não podemos prescindir: o espírito universalista, cujo instrumental seja a Solidariedade,
iluminando mentes e sentimentos. Habitamos
uma única e imensa morada, a Terra. Se não
marcharmos na direção do entendimento, onde
haveremos de residir se a loucura do egoísmo e da
ganância não for afastada dos nossos caminhos,
neste planeta em novos tempos de globalização?
Sociedade mundializada, satisfações ou males no
mesmo grau. É matemático (...)”.

MAPREI: Metodologia própria
A proposta pedagógica da LBV possui sua
própria metodologia: o MAPREI (Método de
Aprendizagem por Pesquisa Racional, Emocional
12
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O MAPREI pode ser aplicado em todo tipo de
atividade educacional, a quaisquer faixas etárias,
uma vez que não dimensiona o estudante somente
pelo papel de receptor de informações. O educando é visto, sim, como protagonista do processo de
aprendizagem. Essa participação o motiva a permanecer no ambiente escolar e, mais que isso, reforça
sua autoestima na continuidade dos estudos — fator
que incentiva o seu ingresso na universidade e, para
isso, conta com caminhos indicados e apoiados pela
equipe multidisciplinar da Instituição. Também é
inserida nesse método a integração da família à
vida escolar.
A razão de embasar o ensino em valores éticos
e espirituais está diretamente ligada ao princípio
socioeducacional da LBV de valorizar a integralidade da formação do Ser Humano, contemplando
não apenas sua aptidão intelectual, como também
a potencialidade interior, que vem do seu Espírito
eterno: nas unidades educacionais da LBV, o aluno
é considerado um ser espírito-biopsicossocial, pois
ele já traz consigo o registro de experiências que
contribuirão para o aprendizado.

Liliane Cardoso

Arquivo BV

Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres

Eduardo Siqueira

Uberaba/MG

Luzia Ribeiro

Teresina/PI

O MAPREI pode ser
aplicado em qualquer
tipo de atividade
educacional, em
quaisquer faixas etárias,
uma vez que não
dimensiona o estudante
somente pelo papel de
receptor de informações.
O educando é visto, sim,
como protagonista de
aprendizagem.

Piracicaba/SP
Lucian Fagundes

Clayton Ferreira

Recife/PE

São Paulo/SP

Curitiba/PR

Belo Horizonte/MG
BOA VONTADE Mulher |
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Vinícius Ramão

São José do Rio Preto/SP
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Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres
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O Instituto de Educação José de Paiva Netto, da LBV, em São Paulo/SP (na imagem,
o pátio), demonstra que Educação de qualidade, Solidariedade e a indispensável
Espiritualidade Ecumênica são as chaves do êxito da Pedagogia do Afeto e da Pedagogia
do Cidadão Ecumênico, preconizadas por Paiva Netto. Na fachada do Instituto (no
destaque), o dirigente da Instituição fez colocar esta máxima de Aristóteles: “Todos
quantos têm meditado na arte de governar o gênero humano acabam por se
convencer de que a sorte dos impérios depende da educação da mocidade”.

Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres
61 anos

Escolas

da

ade
piritualid
r com Es
a
c
u
d
e
e
od
r, com
m a missã
promove
a LBV tê
o, e visam
ã
ç
a
r
o
As escolas d
C
s,
érebro e
as etária
mando C
rsas faix
r
e
iv
fo
d
,
a
s
a
ic
n
do
Ecumên
tividade,
corpo e
ncia e efe
ência, do
competê
g
,
li
e
d
te
a
d
in
li
qua
o da
maneira
harmônic
nciem, de
olvimento
vem vive
jo
o
e
o desenv
As
a
riedade.
a crianç
a Solida
ara que
e
p
a
,
c
o
ti
it
é
ír
,a
Esp
mal e
, a cidadania
ação for
onsciente
escolariz
a
d
r
ti
r
plena e c
a
das a pa
õem a vid
o realiza
que comp
ã
s
s
s
to
e
n
d
e
a
m
ativid
ados seg
diversific
dem aos
n
te
s
e
e
s
os.
s e adult
as, joven
de crianç

Instituto de Educação
José de Paiva Netto
A Escola da LBV em São Paulo/SP, Brasil
(Av. Rudge, 700, Bom Retiro — tel.: (11) 32254500), foi inaugurada em 25 de janeiro de 1986,
inicialmente, com o atendimento da Supercreche
Jesus. O Instituto oferece atendimento diário para
milhares de alunos — entre crianças, adolescentes
e adultos — matriculados no berçário, educação
infantil, ensino fundamental, ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).
O objetivo é que os estudantes desenvolvam
suas potencialidades e qualifiquem-se para o mercado de trabalho, com o exercício da cidadania
plena. Para isso, a Educação com Espiritualidade
Ecumênica busca, principalmente, promover o
aperfeiçoamento do Ser Humano e de seu Espírito
eterno. Esse fator norteia a proposta educacional
da LBV e agrega mais qualidade ao conteúdo pedagógico oferecido.

BOA VONTADE Mulher |
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S U C E S S O

•

LBV: transformando vidas!

School Picture

“Na LBV me tornei
uma pessoa
melhor. Nas aulas
de Convivência
conheci um pouco
mais sobre o lado
espiritual da Vida.”
Márcio Guedes
Ex-aluno da LBV,
em São Paulo/SP.
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“O ensino da Legião da Boa Vontade
é ótimo. Influenciou bastante a minha
vida ter estudado no Instituto de
Educação da LBV, que sempre incentiva
a pessoa a ser algo mais, nunca parar
onde está, mas continuar progredindo. A
ajuda que se faz para a LBV realmente
vai para as pessoas que precisam.”
Elkerton Dantas
Ex-aluno da LBV, em São Paulo/SP.

José Gabriel Paes

Fotos: Elias Paulo

Elkerton Linch Marçal Dantas (21 anos) e Márcio Guedes da Silva (20
anos) são dois ex-alunos que confirmam o sucesso da Pedagogia do Cidadão
Ecumênico (PCE), preconizada pelo educador Paiva Netto. Eles frequentaram o
Instituto de Educação da LBV na capital paulista, ensino fundamental e ensino
médio, e agora — além de serem pessoas preparadas para a Cidadania Ecumênica, cientes da importância da vivência fraterna em sociedade — estão atingindo
metas importantes na vida acadêmica.
Graças ao atendimento na LBV, que lhes proporcionou ensino de qualidade,
Elkerton e Márcio obtiveram ótimo desempenho no Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem), garantindo-lhes bolsa de estudo integral. Elkerton Dantas está
cursando a faculdade de Geografia.
Márcio, por sua vez, está entusiasmado com os novos desafios que vem
enfrentando com o curso de Radiologia. Para o jovem, além da qualidade do
ensino, o diferencial ecumênico da Instituição significou muito: “Na LBV me
tornei uma pessoa melhor. Nas aulas de Convivência conheci um pouco mais
sobre o lado espiritual da Vida. Aprendi a amar o próximo. E quanto ao lado
racional, você tem uma formação completa. Quero agradecer ao educador
Paiva Netto, por todas as pessoas que ajuda. Sou fruto desse grande trabalho”.

Clayton Ferreira

D E

School Picture

• H I S T Ó R I A S

School Picture

Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres

Fotos: Vivian Ribeiro Ferreira

Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres

Centro Educacional
da LBV
Esta unidade está localizada na Av. Dom Hélder
Câmara, 3.059, em Del Castilho, Rio de Janeiro/RJ
— tel.: (21) 2501-0247. Lá estudam, diariamente,
mais de 500 alunos, distribuídos no berçário, maternal, educação infantil e ensino fundamental. São
crianças e jovens em situação de risco social e/ou
pessoal, provenientes das comunidades do entorno:
favelas do Guarda, do Jacarezinho, do Parque Evereste, da Nova Brasília, de Manguinhos, do Parque
União de Del Castilho, do Complexo do Alemão, da
Águia de Ouro e da Comunidade de Escol, locais
com grande demanda nas áreas de saúde, segurança
e educação.
O espaço é também um polo de atendimento
aos moradores que ali vivem em situação de vulnerabilidade: são mais de 2.000 famílias atendidas
constantemente pelos programas socioeducacionais
da Instituição.

BOA VONTADE Mulher |
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Arquivo BV

Arquivo BV

Joílson Nogueira

Além do diferencial da Pedagogia do Afeto, as crianças da
Escola de Educação Infantil da LBV em Belém/PA contam
para seu desenvolvimento com uma estrutura completa. No
local, os alunos recebem almoço e lanche,
participam de atividades pedagógicas e
lúdicas, como artes plásticas, recreação dirigida e oficinas diversas.

Arquivo BV

Escola da LBV em Belém/PA

Arquivo BV

Arquivo BV

Arquivo BV

Joílson Nogueira

Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres
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João Preda

Arquivo BV

João Preda

Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres

Arquivo BV

Escola da LBV em
Taguatinga/DF

João Preda

A Escola de Educação Infantil Alziro
Zarur, da Legião da Boa Vontade, em Taguatinga/DF, também valoriza o lúdico no processo
de aprendizagem.

BOA VONTADE Mulher |
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Fotos: Vinícius Ramão

Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres

Escola da LBV
em Curitiba/PR
Com a missão de “Educar com Espiritualidade Ecumênica, formando Cérebro
e Coração”, a Escola de Educação Infantil
da LBV em Curitiba/PR oferece aos alunos
ambientes limpos, amplos e acolhedores,
onde eles estudam e brincam enquanto os
pais trabalham.

20
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Buenos Aires/Argentina
Arquivo BV

Arquivo BV

Buenos Aires/Argentina

Montevidéu/Uruguai

Montevidéu/Uruguai

Arquivo BV

Arquivo BV

Montevidéu/Uruguai

Arquivo BV

Arquivo BV

Ray Mina

Ray Mina

Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres

Assunção/Paraguai

La Paz/Bolívia

Arquivo BV

Assunção/Paraguai

Arquivo BV

Arquivo BV

Porto/Portugal

La Paz/Bolívia

Nova York/EUA
BOA VONTADE Mulher |
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André Fernandes

Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres

LBV

Equação do Amor
+
S

Educação Ecumênica Solidariedade
Empoderamento da Mulher
Arquivo BV

+

Suelí Periotto*, supervisora
da Pedagogia da Boa Vontade
(Pedagogia do Afeto e Pedagogia
do Cidadão Ecumênico), diretora
do Instituto de Educação da LBV.
* Suelí Periotto é conferencista, pedagoga pós-graduada em Gestão
Escolar e Metodologia das Ciências Humanas e apresentadora do
programa Educação em Debate, da Super Rede Boa Vontade de Rádio.
22
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Suelí Periotto

ão em sua maioria bem jovens. Olhares simples, mas expressivos, cheios daquela luz de
quem traz em si o dom da Vida. O grupo de
mulheres está reunido para algo especial: no estúdio
da Super Rede Boa Vontade de Rádio (que gentilmente cedeu o espaço), elas gravam uma música,
cuja letra e melodia foram compostas por elas,
durante o Curso de Gestantes do Programa Cidadão-Bebê, desenvolvido pela Legião da Boa Vontade
em seu Centro Comunitário na capital paulista.
A iniciativa, que possui articulação em todo o
Brasil e no exterior, destina-se à orientação e ao

Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres
apoio às mulheres desde o período gestacional até o
primeiro ano de vida do bebê, a fim de promover uma
gravidez saudável e combater a mortalidade infantil.

A canção

Palestras e dinâmicas educativas

Os encontros no ambiente da LBV são iniciados
com uma prece ecumênica. Em seguida, é feita a
sessão de musicoterapia com a abordagem de uma
das temáticas citadas acima, por meio de palestra ou
de dinâmica. As gestantes também recebem cestas
de alimentos e o enxoval para o nenê.
O nascimento da criança assinala o término da
primeira fase. A assistente social e uma enfermeira vão
até a casa da nova mamãe para ver como os dois estão
passando. Nessa visita, é entregue um calendário a ela
para que ingresse na segunda etapa: o “grupo de mães”,
em que os assuntos tratados estarão mais relacionados
ao bem-estar da criança, como evitar acidentes domésticos, cuidados com a alimentação, e trabalhar a
autoestima da mãe para que possa dar o melhor de si ao
filho. “Fazemos um controle da vacinação da criança,

Amicucci Gallo

Daniel Trevisan

“Você veio de repente/ Como um sol a brilhar em
minha vida/ Espero o melhor para você e para o seu
futuro”, cantarolam as futuras mamães. E completam:
“Filho querido, que tenha muita saúde/ Quero ser
uma boa mãe/ Às vezes tenho medo de ter meu bebê/
Mas que Deus me dê forças para cuidar de você./ Sua
chegada mudou para melhor/ As nossas vidas./ Sua
família o espera com amor, carinho e dedicação”.
A singela canção, resultado da atividade de musicoterapia, expressa bem as dificuldades vencidas e a
consciência que adquiriram ao longo dos 11 encontros
de que participaram na primeira jornada do programa,
em que foram aprendendo temas pertinentes à gravidez
e à criança, bem como ao bem-estar físico, emocional
e espiritual delas. “Nós realizamos uma sensibilização
sonora, de acolhimento para esses bebês que virão ao
mundo. Vejam que, depois que os bebês nascerem, vão
continuar tomando contato com esse trabalho pela
música”, comenta a estagiária Juliana Alves Lima,
que atuou como voluntária na iniciativa.
A assistente social Iara Pereira da Silva explica:
“O curso tem por finalidade fazer com que a criança encontre um lar com muito amor, compreensão,
harmonia, de modo que as pessoas possam sempre
receber uma nova vida com satisfação”.

Ela conta que são formadas diversas turmas ao
longo do ano e, na primeira fase do Cidadão-Bebê,
gestantes do quarto ou quinto mês, em situação de
vulnerabilidade social, fazem suas inscrições, passando a participar de palestras sobre temas como
“A fecundação e o desenvolvimento do feto”, “A
importância da alimentação na gravidez”, “Planejamento familiar”, “Depressão na gestação e pós-parto: como evitar”, “Dicas e cuidados com o bebê”
e “A importância da amamentação”, assuntos que
são enriquecidos com a Espiritualidade Ecumênica,
importante diferencial da ação.

Voluntária norte-americana (E) em atividade da LBV em São Paulo/SP

Rio de Janeiro/RJ
BOA VONTADE Mulher |
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Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres
uerque
Maria de Albuq

Estados Unidos

Arquivo BV

Um dos programas
promovidos pela LBV dos
Estados Unidos é o Jardim
da Boa Vontade e da
Paz, realizado em salas
de aula de escolas públicas norte-americanas
(fotos à esquerda e acima; com as revistas Globalização do Amor
Fraterno e Paz para o Milênio, publicações da LBV encaminhadas à
ONU). A Jovem Legionária Mariana Malaman (à esquerda) é uma das
voluntárias que aplicam a atividade, cujo objetivo é desenvolver um
olhar crítico e pensar maneiras de expandir a Cultura de Paz.

por meio do cartão dela, e efetuamos a pesagem e a
medição mês a mês, orientando a mãe a procurar o
pediatra sempre”, complementa Iara.
E os resultados são positivos, a exemplo do que
conta a nova mamãe Lucimara Aparecida Costa:
“Estou bastante feliz, gostei de fazer o curso, aprendi
muita coisa e tudo o que aprendi aqui levo para casa”.
A assistente social Iara Pereira conclui: “A gente
busca sempre tratar as pessoas com o máximo carinho para que se tenha no dia a dia a concretização
dos ideais da LBV”.

Programa gera emprego e renda

Joílson Nogueira

Fotos: Arquivo BV

Em Ribeirão Preto, interior de São
Paulo, a Instituição desenvolve projetos que visam criar cooperativas e

associações para dar oportunidades de emprego em
comunidades menos favorecidas.
Entre as histórias de sucesso está a da Associação de Mulheres Artesãs “Sra. Sebastiana da Silva
Terra”, no bairro Maria Casagrande, por onde passaram muitas mulheres com histórias diferentes,
que, por meio do programa de convivência da LBV,
se uniram para encontrar formas de gerar renda. A
associação prestava serviços a gráficas da região,
confeccionando sacolas para lojas, caixas e outros
produtos de papel cartonado. O crescimento da
demanda fez com que a LBV, em parceria com
o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas), realizasse cursos para a
melhoria da qualidade de serviço e sobre procedimentos legais.

Porto (Portugal)
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Buenos Aires (Argentina)

Cuiabá/MT

Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres
Teresina/PI

A cooperativa cresceu e, após aumentar o quadro de participantes, foi aberta uma empresa em
seu lugar: a AB Fomm Comércio e Confecções de
Embalagens. “A nossa comunidade, num contexto
geral, perdeu aquela característica de mendicante.
Muitos buscaram o que tinham de buscar e cresceram, se desenvolveram. Olho todo esse trabalho e
fico encantada, agradecida a Jesus, ao Irmão Paiva
Netto e à nossa querida LBV”, conta Eunice da
Silva Terra, que era a coordenadora da associação
e agora responde pela empresa. Hoje, a AB Fomm
faz parte da economia e mudou a realidade de dezenas de famílias.
As ações da LBV buscam criar uma consciência
espiritualizada e preparada para enfrentar os grandes desafios do milênio, fundamentadas no Novo

Jornalista, professor universitário, comentarista de rádio
e TV e articulista de destacados jornais brasileiros.

Mandamento de Jesus, o Cristo Ecumênico: “Amai-vos como Eu vos amei. Somente assim podereis ser
reconhecidos como meus discípulos” (Evangelho
segundo João, 13:34 e 35). “Nós encontramos na
LBV a valorização do Ser Humano e de seu Espírito eterno para que cada um tirasse de si o maior
potencial e o colocasse

“A nossa comunidade, num contexto geral, perdeu aquela
característica de mendicante. Muitos buscaram o que tinham de
buscar e cresceram, se desenvolveram. Olho todo esse trabalho
e fico encantada, agradecida a Jesus, ao Irmão Paiva Netto e à
nossa querida LBV.”
Eunice Terra

Adelar Pereira

Erineu Fernandes

Domingos Tadeu/Palácio do Planalto

“Eu vejo, dentro
de todas essas
atividades da
Legião da Boa
Vontade, uma
que, como
jornalista,
me parece a
principal: a
LBV debate
os problemas
nacionais e internacionais, tenta
conscientizar o cidadão para os seus
deveres. (...) Tomara que isso se
multiplique.”
Carlos Chagas

Uma das mulheres que já foram atendidas pela LBV

BOA VONTADE Mulher |
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Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres
Joinville/SC

a serviço da comunidade e de si próprio. A LBV
acreditou no nosso desejo e conseguimos chegar
até aqui”, conta Eunice, emocionada.

uma série de problemas familiares, sobrevivente de
uma quarta tentativa de suicídio. Estava muito deprimida, em situação lastimável, mas em três dias
já cantarolava as músicas que ouvimos na Super
Rede Boa Vontade de Rádio. Ela foi melhorando
até que conseguiu uma colocação de trabalho; saiu
daqui outra pessoa. E isso tem acontecido a outras
pessoas com problemas financeiros, conjugais, que
passando por aqui se transformam. A gente fica
com saudades, mas o objetivo é servir e seguir”,
conta Eunice.

Arquivo BV

Clayton Ferreira

Uberlândia/MG

Senhora vence depressão e vontade de
suicidar-se

Eunice da Silva Terra explica que “a LBV se tornou uma ponte na qual essas mulheres trabalham,
melhoram sua capacidade, sua condição espiritual
e, depois, vão em busca de outras oportunidades”.
Para ela, a grande contribuição oferecida pela
LBV é levar o equilíbrio emocional a essa gente. “Nós tivemos o caso de uma senhora de
61 anos, que veio para cá com

Chefes de família

Afirma Paiva Netto:“Não há melhor financista
do que a mãe de família, a dona de casa, que tem

Fotos: Arquivo BV

Montevidéu/Uruguai

Belo Horizonte/MG

La Paz (Bolívia)

Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres
Cascavel/PR

de cuidar do seu muitas vezes minúsculo orçamento,
realizando verdadeiros milagres, dos quais somos
todos testemunhas, desde o mais influente ministro da
Fazenda ao cidadão mais simples”. Essas palavras
do diretor-presidente da LBV, em sua mensagem (página 2 desta edição), resumem bem a importância de
elaborar ações voltadas para esse público crescente.
Estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que o número de mulheres chefes
de família cresceu 79% entre 1996 e 2006 no Brasil.
Em Porto Alegre/RS, o grupo de mulheres tem criado também alternativas de geração de renda e contribuído para dar a essas batalhadoras um respaldo emocional, ajud and o-as no exercício pleno de sua cidadania. Lá a LBV

tem uma experiência enriquecedora, em que carinho
e Solidariedade são as ferramentas principais. Atividades em grupo — dinâmicas, palestras e oficinas de
trabalhos manuais — e atendimentos individuais são
desenvolvidos.
As narrativas dessas mulheres falam por si.
Laura Gonçalves, do bairro Santa Tereza, diz que
aprendeu “na LBV a trabalhar com Boa Vontade”, de maneira bem natural, enquanto participava
dos cursos de pintura e de pano de prato. “Além
de aprender coisas que têm ajudado a sustentar
minha família, me sinto bem nas atividades, como
a oração que fazemos antes do encontro. Isso me
ajuda, me faz ter vontade de vencer a cada dia, pois
tenho dois filhos com problemas de saúde. Sempre
Arquivo BV

Clayton Ferreira

Manaus/AM

Olinda/PE

Daniel Trevisan

Fotos: Arquivo BV

Salvador/BA

Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres
me levanto alegre, sabendo que
vou à LBV”, conclui.

período integral, num ambiente permeado pelos princípios
éticos e espirituais da Obra,
O poder da prece
que visam à formação de uma
Outra proposta do Centro Cosociedade verdadeiramente
munitário e Educacional da LBV é
solidária. Lá, a Pedagogia do
ensinar a reciclar coisas que iriam
Afeto, inovadora proposta do
para o lixo e transformá-las em
educador José de Paiva Netto,
materiais que podem ser comeré também aplicada com êxicializados. Maria Alcedina do
to, desenvolvendo Cérebro e
Nascimento, do bairro Sarandi,
Coração.
em Porto Alegre, comenta esse
No universo escolar, a LBV
serviço: “Há alguns anos particifaz um trabalho socioeducapo do programa da LBV e aprencional com as famílias, relado. O curso de que mais gosto é
cionado ao contexto social em
Maria Alcedina do Nascimento
o de reciclagem. Já tive muitos
que vivem. Todos os meses,
Atendida pela LBV
problemas de depressão, mas deas atividades reúnem os pais
pois de vir todas as semanas aqui
dos estudantes para discutir a
eu e minha família estamos melhores, graças a Deus e importância da participação da família na escola, a
às orações que nós sempre fazemos antes das aulas”. Educação Infantil, a escola na comunidade, higiene bucal, educação preventiva odontológica, entre
Multiplicando o raio de ação
outros assuntos.
Nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília,
Segundo a diretora da escola da LBV na capital
Curitiba e Belém, enquanto milhares de alunos estu- paraense, Margarida Martins, os efeitos desse
dam nas escolas da Legião da Boa Vontade, suas mães trabalho de extensão são muito positivos, principalse esforçam para ganhar o pão de cada dia. Nesses mente, para as mães. Por isso, os profissionais da
centros educacionais, o envolvimento dos familiares área pedagógica têm levado essas temáticas também
é forte, multiplicando o raio de ação da LBV.
para escolas comunitárias e associações de bairro,
No coração da região amazônica, em Belém/ ampliando para milhares os bons resultados.
PA, a Escola de Educação Infantil Jesus, mantida
Ao desenvolver as potencialidades individuais e
pela Instituição, recebe diariamente cem alunos coletivas dessas crianças, a Entidade confirma o que
que vivem em situação de risco social. São meni- o próprio povo cunhou: “A LBV nasceu para amar
nos e meninas de 3 a 6 anos, que permanecem em e ser amada”. (Os destaques são nossos.)

Fotos: Arquivo BV

Joílson Nogueira

“Há alguns anos participo do
programa da LBV e aprendo.
O curso de que mais gosto é o
de reciclagem. Já tive muitos
problemas de depressão,
mas depois de vir todas as
semanas aqui eu e minha
família estamos melhores,
graças a Deus e às orações
que nós sempre fazemos antes
das aulas.”

Curitiba/PR
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Goiânia/GO

São Paulo/SP

Um mundo melhor

pode começar por um gesto

Faça sua parte

A c e s s e : w w w . e u a j u d o a m u d a r. o r g
Sede Central: Rua Sérgio Tomás, 740 • Bom Retiro • São Paulo/SP • Brasil • CEP 01131-010 • Tel.: (+5511) 3225-4500 • www.lbv.org • www.
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A força

do voluntariado
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Vivian Ribeiro Ferreira

Amanda Ferreira

Vinícius Bueno

Em poucos dias, ação da LBV em parceria com o povo, com empresas
e com a mídia arrecada e distribui mais de 544 toneladas de
doações às vítimas das chuvas.

N

“A LBV está dando um show de
solidariedade!!!”
(18/1/2011, à 01h21)

“Maravilha!! Viva o Rio de Janeiro!!
Viva a LBV!!”
(19/1/2011, às 17h50)

Sérgio Cabral

Vivian Ribeiro Ferreira

Vinícius Bueno

Vivian Ribeiro Ferreira

Governador do Rio de Janeiro, em
mensagens encaminhadas por e-mail.

João Periotto

João Periotto

os primeiros dias de 2011, o Sudeste do
Brasil conheceu as consequências do maior
desastre natural do país. Até o fim de janeiro,
haviam morrido mais de 860 pessoas e cerca
de 430 continuavam desaparecidas só na região serrana do Rio de Janeiro, segundo dados divulgados
pelas prefeituras locais. Entre os sobreviventes, o
número de afetados pelas chuvas chegou a 91 mil,
de acordo com a Defesa Civil.
Enquanto os brasileiros assistiam, comovidos, ao
drama das vítimas, crescia também a mobilização
deles, traduzida em preces, doações e apoio às famílias castigadas pelas enchentes e pelos deslizamentos.
O desejo era semear a esperança nos momentos de
aflição.
Milhares de voluntários prontamente se dirigiram às unidades da Legião da Boa Vontade espalhadas pelo território nacional, especialmente no
Sudeste, e passaram a separar as doações que não
paravam de chegar. Em três semanas, a Instituição
arrecadou e entregou mais de 544 toneladas às vítimas das chuvas.

Vivian Ribeiro Ferreira

Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres
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Vivian Ribeiro Ferreira
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Carvalhos/MG

“Eu fiquei feliz quando vi pela televisão o pessoal
da LBV lá na região serrana do Rio. E para minha
grata surpresa, ao chegar ao meu trabalho,
(…) vi o caminhão da LBV em Três Corações.
Sou contribuinte há mais de dez anos e peço a
todos que contribuam, pois vemos o fruto desse
trabalho. Eu sou um admirador dessa Instituição,
pela organização e pela idoneidade.”

O grande volume de lama e as dificuldades geradas pelos desabamentos, quedas de barreiras e pontes
destruídas fizeram com que o acesso a muitas cidades
ficasse comprometido. Contudo, nenhum obstáculo
impediu que as carretas da Solidariedade, cedidas
por empresas parceiras, seguissem viagem.

Mídia em ação!

Os meios de comunicação têm sido importantes
aliados na divulgação da iniciativa solidária em
favor das vítimas das fortes chuvas no Sudeste.
Emissoras de televisão e rádio, além de sites,
jornais e revistas, reservaram espaço especial para
informações sobre os postos de arrecadação, bem
como a relação dos itens de maior necessidade, a
fim de incentivar as doações.

Diógenes José Francisco

Marcos Perello

Aneliese de Oliveira

Colaborador da LBV
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Sua doação chegou!
21
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18

Cidades
beneficiadas
pela LBV

22

23

MG
SP

ES
RJ
SC

1 São Paulo
2 Franco da Rocha
3 Sumaré
4 Itamonte
5 Carvalhos
6 Três Corações
7 Pouso Alegre
8 Santa Maria Madalena

+

de

544

toneladas
de doações
entregues

15
9 8
10
11
17 13 12 14
16

+

de

2.600 23 30 toneladas

participações
voluntárias

9 São Sebastião do Alto
10 Sumidouro
11 Trajano de Morais
12 Teresópolis
13 Petrópolis
14 Nova Friburgo
15 São José do Vale do Rio Preto
16 Bom Jardim

cidades
beneficiadas

de alimentos
e água potável
compradas com
doações feitas em
dinheiro

17 Areal
18 Mauá
19 Mimoso do Sul
20 Cachoeiro de Itapemirim
21 Muqui
22 Joinville
23 Criciúma
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Joaõ Periotto
Joaõ Periotto

“Deus abençoe vocês! Na maior dificuldade,
aparecem para ajudar. Graças a Deus tem
muita gente boa!”

Mutirão no mundo virtual

Enquanto milhares de doações eram entregues aos
sobreviventes da tragédia na região serrana do Rio de
Janeiro, o meio virtual mostrou sua força e mobilizou
uma série de ações em comunidades, bairros, pequenas
associações, famílias inteiras. No Twitter, por exemplo,
a hashtag #prayforbrazil (ore pelo Brasil, em tradução
livre) — criada para apoiar e sinalizar comentários sobre
o tema — registrou a participação de mais de 4,3 milhões
de pessoas em 10 dias, foram mais de 35 milhões de
mensagens do mundo inteiro.
A popular rede social Facebook foi também ferramenta importante na divulgação de postos de arrecadação. Assim que a página da Legião da Boa Vontade
dos Estados Unidos (LGW) publicou uma mensagem
com pedido de ajuda, imediatamente apareceram
parceiros e voluntários. De Nova Jersey, a LGW enviou quatro toneladas de doações, em parceria com a
Fastway Moving.

Júlia Rodrigues,
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Twitter: @LBVBrasil
Facebook: www.facebook.com/LBVBrasil
Joaõ Periotto

Joaõ Periotto

moradora de Sumidouro/RJ, após receber ajuda da LBV.
Ela e a família do filho perderam tudo com a cheia do rio Paquequer.
A estrutura da casa das duas famílias está condenada pela Defesa
Civil e, por isso, não poderão voltar para lá.

Acreditamos que

existe uma solução

para resolver os problemas mundiais:

Boa Vontade
Saiba como esse ideal é colocado em prática em vários
países e de que forma você pode ajudar.

LGW
Visite a LBV de Nova York
e veja como essa grande ideia ganha
vida na Big Apple!
Endereço: 36W 44th Street Mezzanine (entre a 5a e a 6a Avenidas) • Manhattan
Nova York • 10036 • Tel. (+1646) 398-7128 • www.legionofgoodwill.org
Facebook: www.facebook.com/legionofgoodwill
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