Sobre Agente da Paz
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6 - Se eu não quiser me capacitar para atuar mas quiser comprar algum título, credencial,
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========================================================================
========================================================================
===============

1 – O que é um AGENTE DA PAZ?

A Ordem entende que é um(a) Agente da Paz, aquela pessoa que atuar em uma ou mais das
atividades desenvolvidas pela nossa ong (Agente Comunitário, Capelão Judicial, Mediador,
Conciliador, Juiz Arbitral e Juiz de Paz) ou outra atividade não relacionada aqui mas que tenha
como objetivo final, a promoção da pacificação. Desta forma, contribuindo para a causa da paz,
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reconhece-se como um(a) Agente da causa, ou seja: Agente da paz.

2 - Quem tem interesse na atuação do AGENTE DA PAZ?

Desde o principio do mundo, Deus sempre quis que o ser humano tivesse e vivesse em paz.
Segundo o Pr. Hernandes Dias Lopes , existem 400 referências à paz na Bíblia. Portanto,
Deus é o primeiro e o principal interessado na paz. Por isto tem interesse em que haja uma
mobilização para o aumento da paz e a redução dos conflitos e da violência;

O Governo Federal que teria a obrigação de proporcionar a paz para o cidadão. Não tem
interesse na guerra, nos conflitos, na violência. Mas, sozinho, não consegue cumprir esta
missão e evitar tais acontecimentos. Precisa então da participação de todos, da sociedade. Por
isto tem interesse em que haja uma mobilização para o aumento da paz e a redução dos
conflitos e da violência;

O brasileiro já não aguenta mais tanta violência, tantos conflitos, seja no trânsito, nos negócios,
trabalho, vizinhança e em todos os lugares. E tem interesse em que haja uma mobilização para
o aumento da paz e a redução dos conflitos e da violência;

O AGENTE DA PAZ tem como missão, contribuir para que haja o aumento da paz e a redução
dos conflitos e da violência;

3 - O que preciso fazer para me tornar um AGENTE DA PAZ?
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Dar o primeiro passo que é participar de um breve curso de qualificação, formação e
capacitação em Agente da Paz. Após ser capacitado, você já se torna um agente, recebendo
da Ordem, o relacionado no item a seguir.

4 - O que eu ganho da OAPAZ ao me tornar um AGENTE DA PAZ?

01 - Qualificação, formação e capacitação para atuar como um Agente da Paz

02 - Certificado atestando sua qualificação, formação e capacitação;

03 - Registro em nossa Ordem dos Agentes da Paz;

04 - Credenciamento reconhecendo como membro da Ordem para atuar como um dos nossos
Agentes da Paz;

05 – Um porta-documentos em couro legítimo com o Brasão da OAPAZ para se apresentar
como um dos nossos Agentes;

06 – A oportunidade de exercer uma ou mais das atividades nas quais atuamos:

07 – O suporte necessário para que esta atividade seja exercida plenamente;
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08 – Serviços úteis tais como orientação profissional, informações sobre oportunidades de
trabalho voluntário e remunerado, e outros.

e

Após algumas atuações em favor da paz:

09 - Diploma de Honra ao Mérito por atuações em favor da causa da pacificação

10 - Título de Doutor Honoris Causa por atuações em favor da causa da pacificação

11 – Inscrição do seu nome no Memorial dos Pacificadores Cristãos.

5 - A atividade do AGENTE DA PAZ é remunerada?

SIM e NÃO. Sim para algumas das atividades tais como Agente Comunitário, Mediador,
Conciliador, Juiz Arbitral e Juiz de Paz. E não para a atividade de Capelão Judicial.
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6 - Se eu não quiser me capacitar para atuar mas quiser comprar algum título,
credencial, certificado, porta documento, a Ordem me vende?

NÃO. EM HIPÓTESE ALGUMA. Nosso objetivo não é comercializar títulos ou documentos.
Preferimos até fornecer sem nada cobrar, desde que a pessoa interessada comprove para a
nossa comissão credenciadora, que fez algo em favor da paz.

========================================================================
========================================================================
===============

Se você ainda tem alguma dúvida, envie-nos sua pergunta clicando aqui.

Se você deseja se tornar um(a) AGENTE DA PAZ, envie-nos o formulário clicando aqui.

========================================================================
========================================================================
===============
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