
 

Brasília, 23 de março de 2020. 

Prezada Comunidade EdN, 

Sentimo-nos compelidos pelos eventos atuais a lhes escrever neste momento. 

Como estão cientes, ao longo das últimas semanas e dos últimos meses, um mundo apreensivo tem tratado de                  
aceitar uma crise de saúde que evolui rapidamente, afetando a população de muitos países e cujas consequências                 
para a sociedade ainda não podem ser avaliadas com nenhuma certeza. Estamos seguros de que os Senhores,                 
assim como nós, sentem grande preocupação pelo bem-estar das pessoas de nossa comunidade bem como de                
todos da humanidade, especialmente pelos mais vulneráveis.  

Poucas vezes, já se demonstrou de forma tão evidente que a força da sociedade depende da unidade que ela é                    
capaz de manifestar em sua ação coletiva, desde o âmbito internacional até as bases locais, em todas as suas                   
facetas. Estamos cientes, também, do apoio que vem sendo dado pela comunidade EdN aos esforços               
indispensáveis, feitos no sentido de proteger a saúde e o bem-estar de todos. 

Inevitavelmente, a situação atual haveria de produzir um grande impacto sobre nossa comunidade escolar, como               
já está acontecendo. Confiamos que todos compreendem a importância de temporariamente utilizar formas             
alternativas de ensino para dar prosseguimento às atividades escolares e à vida comunitária. Com a utilização do                 
Programa de Aprendizado a Distância, produzido pela nossa equipe de ensino, bem como por meio de ligações e                  
video-conferências quando as circunstâncias o exigirem, vamos prestar todo apoio a alunos e responsáveis,              
sempre que possível e necessário. 

Entretanto é chegada a hora, também, de manter acesa a chama do amor e dos laços de amizade que sustentam a                     
construção de nossa comunidade escolar. 

Seria esplêndido se nós, usando meios criativos, pudéssemos transformar momentos tão desafiadores em             
oportunidade para fortalecer nossos laços de amizade e amor, promover a consciência espiritual de nossos filhos                
e qualidades como tranquilidade, confiança, solidariedade e fé em Deus.  

As conversas espiritualmente elevadas podem ser, acima de tudo, uma fonte de conforto e inspiração para nossas                 
famílias e amigos e podem representar um valioso serviço à humanidade em geral, neste momento em que muitas                  
almas estão perplexas e desalentadas, incertas do que virá.  

Como afirmou a Casa Universal de Justiça, órgão máximo da Fé Bahá’í, em recente mensagem dirigida à                 
comunidade bahá’í mundial: "Por mais difíceis que sejam as circunstâncias atuais, e por mais próximos que alguns                 
setores da sociedade estejam do seu limite de resistência, a humanidade finalmente passará por esta provação e                 
emergirá do outro lado com percepção mais apurada e mais profundo apreço por sua inerente unicidade e                 
interdependência". 

We Are One! 

Com amorosas saudações Bahá’ís, 

Conselho Deliberativo  
Escola das Nações 
Associação Cidadão do Mundo 

  



 
March 23, 2020 

Dear School of the Nations’ Community, 

We feel compelled by current events to write to you at this time. 

As you are well aware, over recent weeks and months, an apprehensive world has been coming to terms with a                    
rapidly evolving health crisis affecting people in many countries and whose consequences for society cannot yet be                 
assessed with any certainty. We are sure you, like us, feel great concern for the wellbeing of others in our                    
community as well as for all humanity, especially those who are most vulnerable. 

Rarely has it been so evident that society’s collective strength is dependent on the unity it can manifest in action,                    
from the international stage to the grassroots, in all its facets. We are also aware of the support our School                    
Community has given to the indispensable efforts made to protect the health and wellbeing of all. 

Inevitably, the current situation has a significant impact on our school community, as is already happening. We                 
trust that everyone understands the importance of temporarily using alternative forms of teaching to continue               
school activities and community life. With the use of our Distance Learning Program, produced by our Teaching                 
Team, as well as through calls and video conferencing when circumstances so require, we seek to provide all the                   
support possible to students and their families, whenever possible and as necessary. 

However, the time has also come to keep alive the flame of love and the bonds of friendship that sustain our                     
school community. 

It would be splendid if we, through our creativity, could turn such a challenging moment into an opportunity to                   
strengthen our bonds of friendship and love and strengthen our children's spiritual awareness and qualities such as                 
tranquility, trust, solidarity, and faith in God. 

Spiritually elevated conversations can be, above all, a source of comfort and inspiration for our families and                 
friends. Such discussions can represent a valuable service to humanity in general, at a time when many souls are                   
perplexed and discouraged, uncertain of what will come. 

As the Universal House of Justice, the highest body of the Bahá'í Faith, stated in a recent message addressed to the                     
world Bahá'í community: “However difficult matters are at present, and however close to the limits of their                 
endurance some sections of society are brought, humanity will ultimately pass through this ordeal, and it will                 
emerge on the other side with greater insight and with a deeper appreciation of its inherent oneness and                  
interdependence.” 

We Are One! 

With loving Bahá'í greetings, 

The School Board 
School of the Nations 
Associação Cidadão do Mundo 


