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De Baden-Powell até os “Presentes para a Paz” e os Mensageiros da Paz.

A Paz tem sido um dos elementos fundamentais do Escotismo, desde o seu início, e, nas 

palavras de Baden-Powell, é por meio dela que vamos "deixar este mundo um pouco melhor do 

que o encontramos". Indivíduos escoteiros e Organizações Nacionais Escoteiras responderam 

ao seu chamado, desenvolvendo suas comunidades em todo o mundo e tendo o 

reconhecimento, de grupos locais e internacionais, da contribuição do Escotismo na criação da 

paz. Ao longo de gerações, escoteiros mantiveram seu compromisso de agir e ser parte deste 

esforço. Nós somos todos autores contribuindo para uma história muito grande e extraordinária.

O conceito de paz, nesse contexto, se compara a três diferentes dimensões baseadas nos 

princípios fundamentais do Escotismo definidos por nosso fundador Baden-Powell:

A dimensão da Paz Pessoal: harmonia, justiça e equidade. Crescimento e desenvolvimento 

pessoal por meio do serviço ao próximo.

A dimensão de Comunidade: a paz como oposição à hostilidade, à violência e ao conflito nas 

comunidades.

A dimensão Global: o bem-estar comum, o bem-estar social e as relações com os demais e 

com o mundo.

VOCÊ SABIA? A UNESCO disse em 1999 que a paz é: “Um conjunto de 

valores, atitudes, tradições e modos de comportamento, adotado por 

ambiente nacional e internacional capacitado condizente com a paz.”
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Isso te soa familiar ao Escotismo? De fato é muito similar ao que Baden-Powell tinha em 

mente. Por isso que os Escoteiros hoje querem que 100 milhões de jovens sejam cidadãos ativos, 

criando mudanças positivas em suas comunidades e no mundo baseadas em nossos valores.

A INICIATIVA MENSAGEIROS DA PAZ

É um chamado para a ação que inspira milhares de Escoteiros a realizarem ações concretas 

em benefício de suas comunidades!

Compartilhando a mensagem de paz com quase 20 milhões de jovens, de mais de um milhão 

de comunidades locais e em mais de 160 países... para construir um mundo melhor!

Quem era esse homem?

O pacifista

Desejoso de ver surgir a paz depois de três anos de guerra, B-P 

escreveu, em 1916: “As raízes do Movimento Escoteiro têm crescido 

entre os jovens de todos os países civilizados e se desenvolve cada dia 

mais. Pode-se pensar, então, que se nos anos que virão uma 

proporção considerável dos futuros cidadãos de cada nação forma 

parte desta fraternidade. Eles estarão unidos por um laço de amizade 

pessoal e de compreensão recíproca como jamais existiu, o que 

ajudará a encontrar solução para os terríveis conflitos internacionais”.

MENSAGEIROS DA PAZ É UMA INICIATIVA SEM PRECEDENTE NA 

HISTÓRIA DO MOVIMENTO ESCOTEIRO, CONSTRUINDO A PAZ GLOBAL 

POR MEIO DA AÇÃO LOCAL.

Nos ajude a inspirar os nossos jovens nessa causa.

Quer conhecer mais sobre a iniciativa?

Entre em contato com a gente: mundomelhor@escoteirosrj.org.br

CIDADÃO 

ATIVO 

Autônomo Capaz de fazer suas próprias escolhas

Apoiador Capaz de se preocupar com os outros

Responsável Capaz de aceitar e completar suas responsabilidades

Comprometido Capas de fazer uma promessa e mante-la

Culturalmente Sensível Capaz de celebrar a diversidade e incusão
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