
     

      
      

 

Para concretizar este sonho, livres de sua forma de engajamento, as mulheres e os homens 
devem fazer emergir o melhor de si e colocá-lo a serviço da humanidade.

Cada indivíduo tem riquezas : sua experiência espiritual, seu pertencimento religioso, seus 
conhecimentos científicos, suas convicções filosóficas. Esta riqueza permite muitas trocas e
compartilhamentos verdadeiros, fontes de solidariedade fraterna e de Paz.
 
A amplitude dos conflitos e o sofrimento humano, em particular o das crianças, exigem uma
tomada de consciência coletiva.

Proteger todas as formas de vida
Respeitar as escolhas dos indivíduos comprometido em um caminho de realização 
Criar pontes, valores de exemplo, para colocar as bases de um mundo melhor

Sobrenome : …………………………………… Nome : …………………………………………………………    
Título : ……………………………………………………………………………………………………………..                                                
Organização / Comunidade : ………………………………………………………………………………………
Endereço :  …………………………………………………………………………………… ……………………
Fone.  ………………………………………………… Email : …………………………………….……………...
Por quantas pessoas você assinar?

Data ……………………….          Assinatura :
Feito em……………………



Femmes Internationales Murs Brisés (FIMB)
29 rue du soleil – 66350 Toulouges  (Francia)

Tél : +33 (0)6 63 46 82 65   -   Fax : +33 (0)4 68 21 57 83 
www.lesermentdelhumanite.org  
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Em colaboração com:

Envie para o endereço acima 
ou assine online em www.lesermentdelhumanite.org

Femmes Internationales Murs Brisés,
(Mulheres Internacionais Muros Rompidos)
rede mundial de solidariedade
350 milhões de pessoas em 105 países
apolítica e leiga, criada em 1990

Quem desenvolveu                                                           ©?

Por que?

Há 30 anos, o FIMB trabalha em rede no mundo e comprova que os laços verdadeiros tecidos por um 
trabalho em comum selam uma verdadeira compreensão.
A criação do Juramento da Humanidade baseia-se em valores fundamentais da vida que todos reconhecem
em seu percurso particular.
O Juramento está fundado em um engajamento moral e/ou em ações que respeitam o livre-arbítrio de cada um.
Estas ações beneficiam-se com o apoio do conjunto dos signatários, do FIMB e de seus parceiros.

Com que objetivo?

Reunir o máximo de assinaturas para permitir que o FIMB e seus parceiros levem sua voz para o 
conhecimento das personalidades influentes de cada país em todos os campos da sociedade.

De que maneira?

Assinando o Juramento da Humanidade, você se torna portador de esperança e permite:
- a concretização de pontes para se conhecer e se apreciar melhor
- a transmissão dos valores de respeito, responsabilidade, solidariedade
- a realização de ações em conjunto em diferentes campos: Humanitário – Educação – 
   Meio Ambiente – Interreligioso – Arte – Cultura – Esporte – Empreendedorismo...

A quem se dirige                                                        ?
A todas as pessoas de boa vontade que desejam o surgimento de um mundo melhor


	Serment-humanité-Port_recto
	Serment-humanité-PT

