
O RCSP PACAEMBU REÚNE-SE ÀS TERÇAS-FEIRAS, 20h30, NO MELIÃ PAULISTA (AV. PAULISTA 2.181, CERQ. CÉSAR - SÃO PAULO - SP)

Visite nosso site: http://www.rotarypacaembu.org.br | E nossa fanpage no Facebook: https://www.facebook.com/rotarypacaembu

Do que nós pensamos, dizemos ou 
fazemos:

1. É a VERDADE?

 2. É JUSTO para todos os interessados?

3. Criará BOA VONTADE e
MELHORES AMIZADES? 

4. Será BENÉFICO para  todos
os interessados? 

Palavras
do Presidente
 Todos os anos o dia 21 de setembro é dedicado à 
celebração do Dia Internacional da Paz. A data é uma iniciativa 
estabelecida pelas Nações Unidas em 1981. A comemoração 
tem como objetivo sensibilizar as pessoas para a 
necessidade de paz no mundo e para a promoção de 
atos que visem o �m dos con�itos entre povos. Em 
outras palavras, a meta deste dia é que se faça algo 
pela paz, mesmo que de forma simbólica.
 Sem dúvidas, essa celebração tem tudo a 
ver com a Missão da Fundação Rotária do Rotary 
International, que é a de “capacitar os rotarianos 
para que possam promover a boa vontade, paz e 
compreensão mundial”. Concretamente o Rotary 
International tem investido nessa missão através de bolsas de 
estudos integrais para os Centros Rotary pela Paz espalhados 
em universidades de diversos países, como os Estados Unidos, o 
Japão, a Inglaterra e a Austrália, entre outros. Em 10 anos, mais 
de 900 bolsistas se formaram nesses Centros e estão atuando 
em campos relacionados à paz, seja em órgãos governamentais, 
em ONGs, nas forças armadas de seus países ou em organi-
zações internacionais como a ONU e o Banco Mundial.
 O mundo precisa de mais iniciativas como essas e de 
líderes formados para que os mais diferentes con�itos se resol-
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vam de forma rápida e e�ciente. Temos acompanhado com 
pesar os acontecimentos em diversas regiões do globo. Nos 
últimos meses, especialmente, chegam até nós notícias sobre 

refugiados do Oriente Médio e da África que fogem 
desesperadamente de con�itos sangrentos em seus 
países. Essas guerras, que muitas vezes são perpetra-
das por governantes contra seus próprios povos ou 
por grupos rivais que disputam o poder, precisam 
urgentemente de ações que as erradiquem. Não é 
aceitável a essa altura do século XXI que o mundo 
assista inerte a decapitações e a crianças morrendo 
afogadas ao tentarem escapar do horror. O Dia 
Internacional da Paz está aí para lembrarmos disso.
 Podemos ainda trazer a ideia de celebrar a paz 

para nossa realidade brasileira. Não é segredo que vivemos num 
dos países mais violentos do mundo. São quase 60 mil assassi-
natos por ano. Esse número, segundo o Banco Mundial, corres-
ponde a 30% dos homicídios na América Latina e no Caribe. Nós 
vivemos aqui nossa guerra particular. Nós, rotarianos, temos a 
nobre missão de sermos exemplos de pessoas que promovem a 
paz em nossas comunidades através de nosso trabalho. Se cada 
um de nós �zer sua parte, podemos aos poucos mudar a 
realidade.

FOTO 
JOEL

Próximas reuniões do
RCSP Pacaembu

Aniversariantes
de setembro

Dia 12: Bernadete, esposa do companheiro Scatolini

Dia 13: Eduardo, �lho da companheira Maiby

Dia 17: Henrique, �lho do companheiro Flávio

Dia 21: companheiro Flávio

Dia 27: casamento do companheiro Ivo e Elizabeth

Dia 30: casamento do companheiro Jayme e Sydney
Dia 30: casamento do companheiro Flávio e
Viviane

Prova
Quádrupla

Terça-feira, 15 de setembro

20h30: Reunião Ordinária

Terça-feira, 22 de setembro

20h30: Reunião Ordinária
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Dia Internacional
da Paz

 A comemoração 
tem como objetivo levar 
as pessoas a 
sensibilizarem-se para a 
necessidade da paz no 
mundo e para promo-
verem atos que tenham 
como resultado o �m dos 
con�itos entre povos e a 
consagração da paz 
mundial. O objetivo deste 
dia é que a pessoa faça 
algo pela paz. Entre outras 
ideias, pode-se colocar 
uma bandeira branca na sua casa, perdoar um 
amigo, fazer um donativo, juntar-se aos even-
tos realizados pelo mundo, partilhar a página 
o�cial deste dia ou a música Imagine de John 
Lennon nas redes sociais ou assinar petições 
que circulam pela internet pela paz.
 As atividades desde dia vão desde 
concertos mundiais pela paz a exposições de 
arte, colóquios e caminhadas.
 O tema do Dia Internacional da Paz 
2015 é: "Parcerias pela Paz - Dignidade para 
Todos".
 Em dezembro celebra-se também o 
Dia Mundial da Paz, uma data criada pela Igreja 
Católica.
 O Dia Mundial da Paz, inicialmente 
chamado de Dia da Paz, foi criado pelo Papa 
Paulo VI, com uma mensagem datada do dia 8 
de dezembro de 1967, para que o primeiro 
fosse celebrado sempre no primeiro dia do ano 
civil (1 de janeiro), a partir de 1968, coisa que 
acontece até hoje.
 Dizia o Papa Paulo VI em sua primeira 
mensagem para este dia: "Dirigimo-nos a todos 
os homens de boa vontade, para os exortar a 
celebrar o Dia da Paz, em todo o mundo, no 
primeiro dia do ano civil, 1 de Janeiro de 1968.”
 

   Desejaríamos que 
depois, cada ano, esta 
celebração se viesse a 
repetir, como  augúrio e 

promessa, no início do 
calendário que mede e 
traça o caminho da vida 
humana no tempo que seja 
a Paz, com o seu justo e 
bené�co equilíbrio, a 
dominar o processar-se da 

história no futuro".
  A proposta 
de dedicar à Paz o 

primeiro dia do novo ano não tem a pretensão 
de ser quali�cada como exclusivamente 
religiosa ou católica. Antes, seria para desejar 
que ela encontrasse a adesão de todos os 
verdadeiros amigos da Paz, como se se tratasse 
de uma iniciativa sua própria; que ela se expri-
misse livremente, por todos aqueles modos 
que mais estivessem a caráter e mais de acordo 
com a índole particular de quantos avaliam 
bem, como é bela e importante ao mesmo 
tempo, a consonância de todas as vozes do 
mundo, consonância na harmonia, feita da 
variedade da humanidade moderna, no exaltar 
este bem primário que é a Paz.
 Completava ainda o Papa Paulo VI: "A 
Igreja católica, com intenção de servir e de dar 
exemplo, pretende simplesmente lançar a 
ideia, com a esperança de que ela venha não só 
a receber o mais amplo consenso no mundo 
civil, mas que também encontre por toda a 
parte muitos promotores, a um tempo avisados 
e audazes, para poderem imprimir ao Dia da 
Paz, a celebrar-se nas calendas de cada novo 
ano, caráter sincero e forte, de uma humani-
dade consciente e liberta dos seus tristes e 
fatais con�itos bélicos, que quer dar à história 
do mundo um devir mais feliz, ordenado e 
civil".

O Dia Internacional da Paz é celebrado anualmente a 21 de setembro. 

Fonte: Wikipedia

Aconteceu na última reunião
1) Debate sobre a participação do nosso clube no projeto Rotary em Ação pela Paz e Cidadania em 
parceria com o RCSP Morumbi;

2) De�nição dos fornecedores dos seguintes itens: Camisetas e �âmulas do clube.

“Não se deixe derrotar em situação alguma. A derrota depende de nós, tanto quanto a vitória. 
Entretanto, a pior derrota é a de quem desanima. Perder, nem sempre é ser derrotado. Mas o 
desânimo estraga totalmente a vida. Não desanime jamais. Siga em frente corajosamente, 
porque a vitória sorri somente àqueles que não param no meio da estrada.”


