
Explicação do Cartaz CF-2005 
Ecumênica 

O cartaz quer despertar sentimentos e estimular a reflexão. A paz não é algo 

que se ganha da noite para o dia. É um processo de sensibilização, de conquistas e 

de vitórias que começa em cada um de nós e passa para nossas casas e cidades, 

podendo um dia atingir todo o planeta.  

O tema, no cartaz, é expresso de forma lúdica. A idéia central é ver a busca 

da solidariedade e da paz como um caminho de construção de alegria, e não como 

uma obrigação penosa.  

A leitura do cartaz começa no título, passa pelo abraço e segue pelas 

bandeiras, onde se localiza a logomarca do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do 

Brasil (CONIC), que promove a CF-2005 Ecumênica e representa as instituições que 

apóiam e incentivam a busca e manutenção de um ambiente de paz e de ternura.  

A imagem da menina foi escolhida porque parece não haver nada mais puro 

e sincero que o sorriso de uma criança. Seus sonhos e desejos são transmitidos 

num olhar de carinho, que clama por cuidado, proteção e amor. Seus longos braços 

abertos abraçam uma importante causa, tornando-a receptiva a qualquer pessoa 

que queira construir algo diferente da violência geral em que vivemos. O desenho 

estilizado faz da criança a imagem de todas as crianças ou de todas as pessoas, 

sem identificação específica de classe ou etnia.  

Usamos uma figura clássica de pedido de paz, as bandeiras brancas, que se 

destacam numa grande Terra, sem identificar territórios específicos. A paz, já 

indicada no abraço da criança, deve se estender ao mundo inteiro.  

O cartaz sugere que queremos ver o mundo com os olhos de uma criança, 

que devemos deixar a criança existente em cada um de nós falar mais alto, para 

observar o mundo como ele deve ser: um mundo feliz, de solidariedade e de paz.  

Queremos um mundo onde as crianças - sinal dos pequenos amados por 

Deus - possam brincar em paz. Um mundo seguro para os pequenos será um 

mundo seguro e feliz para todos.  
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