Autoridades falam sobre a cultura da paz
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“I have a dream”, eu tenho um sonho. Era um sonho de igualdade e de fraternidade para
todos os americanos indistintamente.
Palavras do Pastor Martin Luter King ao expressar o desejo que ele tinha de ver os
americanos vivendo em paz e completa união. Estas palavras foram citadas pelo Min.
Ricardo Lewandowski em sua posse como Presidente do STF e do CNJ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Nós também temos um sonho: o sonho de ver um Judiciário forte, unido e prestigiado,
que possa ocupar o lugar que merece no cenário social e político deste país.”
Palavras do Ministro Ricardo Lewandowski ao assumir como Presidente do Supremo
Tribunal Federal (a mais alta corte do judiciário brasileiro) e do Conselho Nacional de
Justiça no último dia 11/09/2014. Ele disse que uma das prioridades de sua gestão será
valorizar a conciliação como um dos caminhos para a paz. E citou as palavras do Pastor
Martim Luter King.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Nós, juízes arbitrais e conciliadores evangélicos, temos um sonho: o sonho de ver
todos os participantes do mundo gospel, louvando e adorando a Deus sem haver
conflitos entre si, mas subindo no altar de adoração com a consciência tranquila de que
não há rancor contra quem quer que seja para que então o louvor e adoração a Deus e
evangelização de vidas possa fluir na unção do Espírito Santo”.

Palavras do Pr. Weslei Fernandes, presidente do Tribunal Cristão de Conciliação e
Arbitragem – TRICRIS, em diversos contatos com gravadoras, produtores e cantores
evangélicos que têm tido conflitos entre si e que têm procurado o Tricris como um lugar
de conciliação. O pastor Weslei citou as palavras do Pr. Luter King e do Min.
Lewandowki.
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