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Mr. President, 
 
This is a time for important decisions and, 
therefore, for the full engagement of all 
international community with unity and 
constructive cooperation. 
 
As the Member-states and multi-stakeholder 
organisms have been working on designing and 
implementing top-down approaches, we civil 
society can integrate and complete this process by 
generating an important force from a bottom-up 
direction. That is the most efficient way to foster 
the required shift of paradigms and collective 
behavior for the future we want. 
 
I represent the Legion of Good Will (Legiao da Boa 
Vontade - LBV), a Brazilian NGO in general 
consultative status with ECOSOC, that for more 
than 6 decades invests in a cohesive and 
impactful framework that promotes education with 
all-encompassing ecumenical spirituality as the 
key to develop the whole citizen and prepare new 
generations for a more solidary and sustainable 
society. Currently, our organization is present in 
seven countries, providing more than 12 million 
acts of services and benefits throughout model 
schools and community centers for social 
assistance. 
 
Our focus is to promote a model of education that 
is capable of forming solidary leaders, by 
empowering Brain and Heart, as defined by the 
President of the LBV, the educator Paiva Netto. 
 
So, as a civil society organization working in 
support of hundreds of thousands of individuals 
and families every year, we fraternally recommend 
the emphasis on education in the post-2015 
agenda, and most importantly, on an education 
integrated with the global challenges and the 
Culture of Peace, so that we may globally achieve 
all the United Nations Sustainable Development 
Goals. 
 
For our complete statement, please refer to the 
Good Will magazine available in the conference. 
 
Thank you for this opportunity, Mr. President. 

Senhor Presidente, 
 
Este é um momento para importantes decisões e, 
consequentemente, para o engajamento de toda a 
comunidade internacional com espírito de união e 
cooperação construtiva. 
 
Enquanto os países-membros e os organismos parceiros 
trabalham na elaboração e implementação de ações 
verticalizadas, nós sociedade civil podemos integrar e 
completar esse processo gerando uma importante força 
de base.  Esta é a maneira mais eficiente para 
fomentarmos a mudança de paradigmas e de 
comportamento coletivo tão necessários para o futuro que 
queremos. 
 
Eu represento a Legião da Boa Vontade, LBV, uma 
organização Brasileira com status consultivo geral junto 
ao ECOSOC, que por mais de seis décadas investe numa 
coesa e impactante linha de ação que promove Educação 
com Espiritualidade Ecumênica como a chave do 
desenvolvimento da cidadania plena, preparando novas 
gerações para uma sociedade mais solidária e 
sustentável. Atualmente, a organização está presente em 
sete países, promovendo mais de 12 milhões de 
atendimentos e benefícios por meio de escolas e centros 
comunitários de assistencia social. 
 
Nosso foco é promover um modelo de educação que seja 
capaz de formar líderes solidários, por meio do 
empoderamento de cérebro e coração, conforme define o 
Diretor-Presidente da LBV, o educador Paiva Netto. 
 
Portanto, como uma organização da sociedade civil 
que atua no apoio à centenas de milhares de pessoas 
e famílias todos os anos, recomendamos 
fraternalmente a ênfase na educação para a agenda 
pós-2015 e, o mais importante, numa educação que 
esteja integrada com os desafios globais e com a 
cultura de paz, de modo que possamos 
contundentemente cumprir todos os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. 
 
Para nossa declaração completa, convidamos para a 
leitura da revista Boa Vontade disponível nesta 
conferência. 
 
Obrigado pela oportunidade, Senhor Presidente. 

 


