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Motivando todos os cidadãos se tornarem um multiplicador da paz!!!
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HISTORICO DO COMITE DA PAZ

Em 29 de Outubro de 1956, o presidente do Egito, Gamal Abderl 
Nasser, nacionalizou o Canal de Suez e proibiu a passagem de navios 
israelenses pelo canal.

A atitude de Nasser desagradou aos ingleses e franceses que 
mantinham o monopólio sobre esta importante via de navegação.

A reação das partes que se sentiram prejudicadas não demoraria: Em 
poucas horas começaria a intervenção militar dos europeus e judeus. 
Enquanto os ingleses e franceses ocupavam a zona do Canal, Israel 
invadia a Península do Sinai e ocupava o enclave jordaniano, a oeste 
do Rio Jordão, de tal forma que, parte da cidade santa de Jerusalém 
ficou dentro dos limites de Israel.

Tanto os Estados Unidos quanto a UURSS, se opuseram aos atos de 
guerra, mas foi da União Soviética que partiu o ultimato para que as 
forças invasoras abandonassem suas posições. Sofrendo as pressões 
diplomáticas da ONU o das duas grandes potências os europeus logo 
se retiraram e os judeus, um ano depois.



CREAÇÃO DA UNEF

O presidente egípcio busca a proteção da ONU o, em 03 de novembro 
de 1956 foi criada a UNEF, United Nations Emergency Force (Força de 
Emergência das Nações Unidas). Então os “Boinas Azuis” entram em 
cena estabelecendo-se na Faixa de Gaza, uma área de 100 km de 
comprimento por 10 km de largura.

Esta Força de Emergência era formada por contingentes do Brasil, 
Canadá, Índia, Dinamarca, Noruega, Suécia e Iugoslávia. Cada um 
destes grupamentos tinha em média 600 homens, entre praças e 
oficiais, num total de 4.200, representando as sete nações durante 
um ano, renovando seus efetivos a cada ano.

O Contingente brasileiro, formado em sua maioria por elementos de 
Minas Gerais, da 4 ª Divisão de Exército, convocado a 05/08/1959, 
cumpriu a sua missão em um ano e meio: No próximo dia 5 de Agosto 
de 1989 comemora os 30 anos de sua convocação com importante 
solenidade a realizar-se no 12 º Batalhão de Infantaria e ginásio de 4 
ª Brigada, em Belo Horizonte, promovida pela ABIB e 12 ª BI.



MISSÃO DA UNEF

A missão da Força de Paz da ONU estabelecida na Faixa de 
Gaza, ao longo da ADL, Artística Demarcation Line (Linha de 
Demarcação do Armistício), isto é, a fronteira física e política 
entre Israel e Egito, era observar e patrulhar a área, evitando 
que elementos árabes ou judeus cruzassem a linha.

Os sentinelas que trabalhavam P. O (posto de observação) 
dispunham de armas apenas para autodefesa, além de 
binóculos e telefone. Os efetivos da Força de Paz não 
participariam do conflito existente, apenas observariam as 
duas partes conflitantes: árabes e judeus. E assim se deu 
durante os dez anos de atuação da UNEF na área.



Não foi fácil cumprir a missão devido a uma serie de dificuldades 
encontradas na área:
- Choque psicológico pela troca da Pátria pelo país estrangeiro com 
paisagens natural e humana bem diferentes; tendo que desativar 
minas com alto preço para nossas vidas.
- Dificuldade em se expressar no idioma estrangeiro;
- Variações climáticas rigorosas, com temperaturas que oscilavam 
entre os 50 º graus centígrados (de dia) e O º (à noite), além das 
tempestades areia;
- Ingestão de água salobra (água do mar tratada);
- Área das mais endêmicas do mundo: lepra, tuberculoses e 
tracoma, entre outras doenças, o que obrigava os efetivos se 
submeterem a uma bateria de vacinas para imunização;
- Existência de escorpiões, víboras e outros animais peçonhentos.
- Precários alojamentos em barracas de lona e madeira, sujeitos as 
intempéries;
- Campos minados, sem o mapeamento devido para permitir 
deslocamentos em viagens perigosos.



Terrenos minados com perdida de órgãos vitais e até a 
própria vida, como ocorreu com alguns infortunados 
companheiros. Em outros casos houve colegas que pela 
tensão vivida dia a dia com as ameaças de parte a parte (me 
refiro aos fedains soldados Egípcios e o pessoal dos Kibutz 
Israelitas) que para se matarem primeiro tinham que atar-nos 
e isso terrível e o medo, pânico, nervos, fizeram colegas 
menos forte correrem loucos!

Foram muitos os problemas mas a missão valeu o Prêmio 
Nobel da Paz 1988 que trouxemos para a Pátria .
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BISPO JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE MUNDIAL DO COMITÊ DA PAZ
BOINA AZUL 6203 – PREMIO NOBEL DA PAZ 

EDIÇÃO COLETIVA 1988, PREMIO PRINCIPE DE 
ASTURIAS 1993



O COMITE MUNDIAL DA PAZ

CNPJ 03.165.555/0001-81

O Comité Mundial da Paz foi creado para lutar e obter
melhorias para nossa classe, ademais de apesar do estado
de calamidade que atravessamos, nos propomos a efetuar
um trabalho de iniciativa própria do Comitê, no âmbito da
filantropia, pois havemos estado cara a cara com a
miséria, que nossos ideais de lutar por um mundo mais
justo e mais humano.



O Comitê Mundial da Paz é uma organização não 
governamental, sem fins lucrativos, presta serviços solidários 
no âmbito dos Direitos Humanos sendo que o fundador da 
entidade foi feita por um Ex integrante das Forças de Paz da 
ONU e junto aos ex integrantes do Batalhão de Suez 
obtiveram  o Premio Nobel da Paz Coletiva no ano 1988, pela 
missão do Canal de Suez 1957/67, além é claro de obtermos 
a menção de honra reconhecida por várias organizações 
especializadas em direitos humanos dentro e fora do país.
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O Comité Mundial Da Paz foi criado para lutar e
fazer melhoras em nossa clase (Batalhão de
Suez, FAIBRAS e FEB), a pesar de que estamos
vivendo em um estado de emergencia continua,
nos propomos a fazer um trabalho de iniciativa
propia, como parte desta filantropía que é de
lutar cara a cara contra a probreza, o descaso, o
abandono e dos nossos ideais de conseguir um
mundo mais justo e mais humano, que não nos
permite fechar os olhos aos nossos irmaos da
Africa, Quenia, Tanzania, Luanda, Ruanda,
Mozambique, Venezuela, Haiti, etc.



Principais atividades do Comitê Mundial da Paz, 
cuja inscrição sob o CNPJ No. 03.165.555.0001-81, 

são as seguintes:

1- Ressaltar os trabalhos das Forças de Paz.
2- Premiar aos que praticam a filantropia e a justiça social 

com diversas nomeações determinadas pela AGE e 
Diretoria da Entidade.

3- Interceder junto às autoridades nacionais e internacionais,
apoio aos tramites beneficentes e asilados ou  
constrangidos políticos.

4- Levar palavras de conforto aos moribundos, reclusos, 
desabrigados, estrangeiros detidos, etc.

5- Denunciar hospitais e locais inadequados à recuperação a 
que se destinam, penas vencidas, maus tratos, coações, 
etc.



6 - Possibilitar advogados nos casos mais justificáveis através
da OAB e outras instituições para transferências de presos
quando os motivos assim justifiquem.

7 - Promover campanhas de captação de recursos para obras 
assistências já programadas dentro do Calendário anual da 
entidade.

8 - Formar grupos que meditem em correntes de paz e 
divulguem esta mensagem em escolas, grêmios, não como
religião ou seitas e sim como filosofia para atenuar a 
violência em suas varias formas.

9- Realizar eventos de captação de recursos que estão sobre
nossa responsabilidade em convênio com outras entidades
afins.



10- Apoiar as policiais civil e militar, guarda municipal, 
acidentados em combates que necessitem de cirurgias, 
próteses ou tratamentos em centros mais adaptados a 
recuperação, incluindo tramites de viagens (com vistos) 
ao  exterior com acompanhante, interprete e 
recomendação através de autoridades pertinentes e 
amigos do Comitê Mundial da  Paz.

11- Criar grupos de apoio aos potenciais suicidas, bem como
a creches, orfanatos, asilos, dependentes, etc.

12- Apoiar movimentos que busquem minorar as diferencias 
sociais e formar um mundo mais justo e mais humano.

13- Apoio irrestrito que visa à preservação da Região 
Amazônica “Pulmão do Mundo e patrimônio da 
Humanidade”.



PRESIDENTE MUNDIAL DO COMITE DA PAZ BISPO JOÃO PEDRO 

DO NASCIMENTO, PRESIDENTE MUNDIAL DE HONRA 

EMBAIXADOR HASSAN K. DIA E PRESIDENTE DA TRIPLICE 

FRONTEIRA BRASIL - PARAGUAY - ARGENTINA HUSSEIN K. DIA
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A FAMÍLIA QUE CONFORMA O COMITÊ MUNDIAL DA 

PAZ, ESTA SEMPRE  TRABALHANDO EM PROL DA PAZ 

E DO SOCIAL.

São expoentes desta política em 
prol da humanidade 
especialmente,   buscando 
agregar valores em sua 
formação pois ali esta o futuro 
do país, com os nossos 
exemplos de vida, de 
intermediação de paz, e de 
exemplo cívico e social, 
especialmente na formação da 
família que logo se refletirá em 
uma Pátria sólida e solidária.

Os Boinas Azuis na Faixa de Gaza e no Haiti



ALGUNS MEMBROS OFICIAIS, EMBAIXADORES, GRANDES 

PACIFISTAS, BENEMERITOS, GRANDES BENEMÉRITOS, AMIGOS 

DAS CAUSAS SOCIAIS, BOINAS AZUIS HONORIS CAUSA, 

APÓSTOLOS DO SOCIAL DO COMITÊ MUNDIAL DA PAZ.

AQUI COM OS LÍDERES RELIGIOSOS, DEP.FED.MANOEL FERREIRA, COM O DIRETOR DE NOBEL E ROGERIO ARNOLDO

REVERENDO  ISAIAS, PROFESSOR GEIR LUNDESTAND – DIRETOR DO INSTITUTO  NOBEL, GENERAL LINO OVIEDO 

EVENTO DO COMITÊ MUNDIAL DA PAZ COM O GENERAL HAMILTON MOURÃO  A PRIMEIRA DAMA DO PARAGUAY, 

EMBAIXADOR DA PAZ HASSAN K. DIA E O EX PRESIDENTE JOSÉ SARNEY



DIVERSAS AUTORIDADES E 

LIDERANCAS EVANGELICAS   

HONRADAS PELO  COMITE DA PAZ

PASTOR GILBERTO MARQUES PRESIDENTE DA COMIEADEPA, SENADORA 
LILIAN SAMANIEGO

DEPUTADO FEDERAL JOAO CAMPOS, REVERENDO ISAIAS MACIEL, BISPO MANOEL FERREIRA



DIVERSAS AUTORIDADES POLITICAS,
CIVIS, RELIGIOSAS, MILITARES, ESPORTIVAS

E DIPLOMATICAS AMIGOS DA NOSSA ENTIDADE



DIVERSAS AUTORIDADES POLITICAS,
CIVIS, RELIGIOSAS, MILITARES, ESPORTIVAS

E DIPLOMATICAS AMIGOS DA NOSSA ENTIDADE



OS  BOINAS AZUIS APOIO AO NOSSO PROJETO 8254-2014 
NESTE MOMENTO PARA APROVAÇÃO NA CAMARA FEDERAL



OUTRAS AUTORIDADES CONDECORADAS POR NOSSA ENTIDADE



INDICADOS AO PREMIO NOBEL DA PAZ
E AO PREMIO PRINCIPE DE ASTURIAS 



ALGUNS TRABALHOS REALIZADOS PELA NOSSA 

ENTIDAEDE

NO BRASIL E DIFERENTES PAISES DO MUNDO

COPA E SHOW DA PAZ EM  MEDELLIN – COLOMBIA

COPA DA PAZ EM  BRASILIA – DF, CHAPECO – SANTA CATARINA E OUTRAS 

CIDADES



COMITE DA PAZ 

SEMPRE PRESENTE NOS GRANDES TRABALHOS DE 

COMOÇÃO PÚBLICA(SOCIAIS)

1-Fez palestras nas escolas do Distrito Federal com Eder Jofre e Maguila, e por 

todo o Brasil e outros países.

2-Organizou a luta de defesa do titulo mundial de sua categoria do campeão 

mundial do peso pena POPO em Brasília-DF, Ginásio Nilson Nelson 27 de 

Janeiro de 2001.

3-Organizou o jogo de futebol que marcou historia S.E. DO GAMA 2 X IGREJA 

UNIVERSAL 2,em coordenação com o Bispo S.Correia e Pastor Martins 2002.

4-Acreditou na inocência da artista mexicana GLORIA TREVI e trabalhou junto 

as autoridades de ambos os países Mexico/ Brasil ate sua liberação no ano 

2004, mora atualmente em Miami EUA.



5- Indicou ao Deputado Federal Bispo Manoel Ferreira ao Premio Nobel 

da Paz Edição 2008, presidente mundial da Madureira.

6-Trabalhou pela liberação do Dr. Carlos Manrique (importante banqueiro 

peruano) de 75 anos de idade na época ano 2002, condenado a prisão 

perpetua...logrando a liberdade em 3 anos.

7-Trabalhou em corrente de oração a Deus e apelo ante os homens das 

FARCS visando sensibilizar – os para a liberação de Ingrid Betancourt, foi 

liberada e 2006.

8- Indicação Pr Gilberto Marques ao Nobel da Paz 2012/13 por seus 

labores em prol do povo do Amazonas e a consolidação do hospital 

Galileu.

9-Trabalhou pela liberação da brasileira de Franca-SP, acusada de narco-

trafico em Lima- PERU, tendo ela o nascimento de seu filho no presidio 

(trouxemos ele para o Brasil e entregamos aos avós em FRANCA-SP) 

logo ela foi liberada.



10-Trabalhou para obter meios para o transplante do astro Dom Alberto 

Spencer- Equatoriano que atuou no penarol nos idos 70, sendo até hoje maior 

goleador da COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA – Spencer foi vitima do 

mal de chagas e tinha 3 meses de vida se não transplanta-se seu coração, 

Palinha e o saudoso Sócrates, Hugo Talavera (PARAGUAIO), 

Cubillas(PERUANO) e outros fizeram parte da seleção da américa que foi 

capitaneado pelo peruano Ramon Miflin e a operação foi um sucesso , 

Spencer viveu mais 23 anos depois do transplante , isso sim é um dos bons 

trabalhos do comitê da paz!

11-Muitas campanhas para arrecadar fundos para creches, orfanatos, lares de 

idosos em diferentes países, exemplo o lar de menores (REI LEÃO) em 

Brasília nos anos 2000, ajudando na reforma e muitos outros.

12-Semeamos a semente da solidariedade em mais de 10 países que hoje 

são independentes, esperamos fazer mais em outros países, pois somos sem 

dúvidas um instrumento de Deus buscando levar amor ao próximo.



A COMENDA DA PAZ

A COMENDA DA PAZ É UMA NOMEAÇÃO ESPECIAL QUE O
COMITÊ CENTRAL DA PAZ “COMITÊ MUNDIAL DA PAZ”,
DESTINA PARA HOMENAGEAR A PESSOAS FISICAS E
JURIDICAS QUE TENHAM SE DESTACADO NA PROMOÇÃO DA
PAZ, POR MEIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A
PESQUISA, AO ESPORTE, A ARTE, A CULTURA, A
CONTRIBUIÇÃO LITERÁRIA, A CAMPANHAS PACIFISTAS,
FILANTROPOS, BENEMERITOS, ENFIM, AÇÕES QUE
PROMOVAM A DIGNIDADE HUMANA, ERRADICANDO A FOME,
A MISÉRIA, VIOLENCIA, O COMBATE AS DROGAS E ESPECIAL
A DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS.





CATEGORIAS

COMENDADORES NA ORDEM DA PAZ NO GRAU DE :

- VOLUNTARIOS DA PAZ
- GRA BENEMERITOS DA PAZ
- AMIGOS DAS CAUSAS SOCIAIS
- BOINA AZUL HONORIS CAUSA
- EMBAIXADORES DA PAZ
- INDICADOS AO PREMIO PRINCIPE DE ASTURIAS
- INDICADOS AO PREMIO NOBEL DA PAZ



MODELOS DE DIPLOMAS E PLACAS COM AS 

QUAIS HOMENAGEAREMOS A DIVERSAS 

AUTORIDADES



CONDECORAÇÕES DO 

COMITÊ MUNDIAL DA PAZ


