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CORRBO BRAZIUEMSE 

MENSAGEM DA L B V ® 
Conselho escolhe os 12 
mais da Solidariedade 

I nstituída para reconhecer 
e premiar aqueles que 
mais contribuem para o 
engrandecimento da vida 

humana nos diversos segmen
tos sociais, a Legião da 
Boa Vontade criou a Ordem do 
Mérito da Fraternidade Ecumê-

Paiva Nctto 

nica. Em sua primeira versão, 
viveu na semana passada um 
momento histórico. Os mem
bros do ilustríssimo Conselho 
da Ordem reuniram-se no 
Salão Nobre do ParlaMundi da 
LBV, para votar as 12 cate
gorias: Arte e Cultura, Ciência 
e Tecnologia, Comunicação, 
Ecologia, Educação, Esporte, 
Fraternidade, Indústria e 
Comércio, Política, Religião, 
Saúde e Solidariedade. 

Os Conselheiros votaram, 
debateram propostas para a 
próxima versão da Comenda e 
confraternizaram em sintonia 
com o espírito elevado do 
Parlamento Mundial da 
Fraternidade Ecuménica, cujas 
finalidades estão conceituadas 
pelo Diretor-Presidente da 
LBV, jornalista, radialista e 
escritor Paiva Netto: "Con
ciliar é a nossa grande 
convocação, firmados que 
estamos na extensa experiência 
ecuménica da LBV: o Brasil e 
o mundo precisam da vivência 
do ecumenismo religioso, ra
cial, político, empresarial, 
social, enfim, o Ecumenismo 
Irrestrito, com base nos valores 
mais profundos do Espírito. 
Grande é a nação e sábio é o 
governante que congraçam as 
qualidades de seus compo
nentes de todas as raças, 
crenças, convicções políticas... 
São os construtores do ver
dadeiro progresso." 

O Presidente do Congresso 
Nacional, Senador José Sarney, 

reunião, ele lembrou aos co
legas Conselheiros a res
ponsabilidade de que devem se 
revestir no transcurso dos 
trabalhos por tratar-se de uma 
homenagem diferenciada, per
meada de um sentido superior 
de espiritualidade. 

A eminente Senadora Marina 
da Silva registrou sua satisfação 
em integrar o Conselho: "Essa 
Comenda é um passo importante 
para o reconhecimento de ações 
que sejam positivas e afir
mativas no contexto da socie
dade da qual me sinto bastante 
honrada em participar." 

O Presidente do Sindicato 
dos Artistas, Stephan Nerces-
sian, considerou:"(.. .) Quando 
escolhemos essas pessoas, pre
miamos aqueles que têm amor 
ao próximo. Na verdade é uma 
grande ideia, e acredito que 
nos próximos seis anos a 
Ordem do Mérito vai ser a 
Comenda mais importante, 
mais cobiçada e até a mais 
representativa de todos os 
prémios e comendas que se 
entregam no Brasil. Porque ela 
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