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EMBAIXADOR DOS DIREITOS HUMANOS

Construindo com a Organização das Nações Unidas , atuando em 163 nações, representado a
diversidade étnica, racial e religiosa da família humana e todas as disciplinas de empreendimento humano e do
meio ambiente.
Os Embaixadores da Paz trabalham nos conselhos da paz e do meio ambiente nos níveis nacional, regional e
global. Eles concordam e compartilham valores promovendo a reconciliação, ultrapassando barreiras e construindo
a paz.
Embaixadores são indivíduos cujas vidas exemplificam o ideal de vivência em benefício dos outros, e que se
dedicam à promoção de valores morais universais, forte vida familiar, cooperação inter‐religiosa, harmonia
internacional, renovação das Nações Unidas, mídia de massa responsável e o estabelecimento de uma cultura
global de paz. Transcendendo barreiras raciais, nacionais e religiosas, os Embaixadores da Paz contribuem para a
realização da esperança de todas as idades, um mundo unificado de paz, onde as dimensões espirituais e materiais
de todas as realidades são harmonizadas.
MISSÃO DOS EMBAIXADORES DA PAZ?
Embaixadores da paz são líderes de todos os campos da vida, dedicados à construção de uma comunidade
mundial de paz e proteção do meio ambiente através da aplicação dos princípios da paz da Organizações das
nações unidas para a Paz Universal.
O QUE É UM EMBAIXADOR DA PAZ?
Os Embaixadores da Paz são partes de uma rede global de líderes representando as religiões, as raças e a
diversidade étnica da família humana, bem como todas as disciplinas do empreendimento humano. Eles se
levantam inspirados por uma base comum de princípios compartilhados, e são comprometidos com a tarefa de
promover a reconciliação, ultrapassando barreiras e construindo a paz.
O QUE FAZ UM EMBAIXADOR DA PAZ?
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Exemplifica o ideal de viver para os outros;
Promove valores morais universais, proteção do meio ambiente, proteção a vida familiar, cooperação Inter‐
religiosa, harmonia internacional, renovação das Nações Unidas, a responsabilidade dos meios de comunicação de
massa e o estabelecimento de uma cultura global de paz;
Transcende barreiras raciais, nacionais e religiosas;
Contribui para alcançar a esperança de todas as eras, de um mundo de paz unificado, onde as dimensões
espiritual e material da vida coexistam em harmonia;
Atua como membros dos Conselhos de Paz nacionais, regionais e global, promovendo e salvaguardando a
paz mundial;
Atua na formação e na expansão de uma aliança estratégica de parcerias pró‐paz com indivíduos,
instituições educacionais, religiosas, políticas e empresariais, e com os meios de comunicação e os governos
mundiais.
Categorias dos Embaixadores da Paz
Os Embaixadores da Paz trabalham em várias áreas da sociedade. Existem em 4 categorias:
1. Comunidade/Nível estadual
2. Nível nacional
3. Nível regional
4. Nível mundial.
Qualificações de um Embaixador da Paz
• Pessoas com qualidades de liderança em sua esfera de atividade, como: religião, política, comunicação,
universidade, negócios, artes, sociedade civil, etc.
Para poder se candidatar a uma vaga para Embaixador é preciso: ter até 32 anos, ter concluído o ensino
superior e ser fluente em inglês ou francês. Além disso, você precisa ser de um dos países participantes do
programa.
• Afirmação da visão e dos Princípios da Consulpaz.
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