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Nos tempos atuais, O Sítio Vale de Luz - Urucum e a Diálogo - Por Novas Relações                 

Sociais se reencontram para uma nova fase compartilhada, unidos por suas           

afinidades de valores e ações, pelas interseções que já aconteceram em suas            

histórias e fortalecidos pela conexão profunda e verdadeira entre seus membros,           

com muitos sonhos em comum. 

A união da Diálogo com o Sítio Vale de Luz vive desde 2011 quando, após o                

desastre sócio-ambiental que atingiu profundamente a região serrana do Rio,          

abrigou encontros de acolhimento e fortalecimento de lideranças, num início de           

parceria como foco na ideia de “Cuidar do Cuidador”, tão necessária e            

importante.  



O objetivo central da Diálogo sempre foi o de aprimorar a convivência humana             

através da criação de novas relações sociais, com maior integração entre ações,            

pessoas e organizações, comunicação qualificada e acessível e espaços para          

DESENVOLVIMENTO pessoal e institucional, elemento central para todas as         

mudanças desejadas. A oportunidade de união com o Sítio Vale de Luz vem,             

justamente, fortalecer esta frente da Formação, recebendo sua larga experiência,          

a abundância dos espaços físicos, com todo o seu legado de doações que o              

constitui e fortalecendo essa preciosa rede humana, confiantes no mundo          

espiritual. 

Acreditamos que a verdadeira transformação social só pode ser construída a           

partir do trabalho com os indivíduos, ampliando a consciência sobre si mesmos,            

sobre seus papéis, práticas e formas de relacionamento. Acreditamos no          

DIÁLOGO como ferramenta e objetivo ao mesmo tempo, na conexão verdadeira e            

sincera entre as pessoas, na criação de pontes, cada vez mais necessárias.            

Acreditamos em novas relações, mais sustentáveis e respeitosas com o ser           

humano e a Terra. 

As chuvas de 2011 e a Quarentena de 2020/2021 nos trouxeram desafios do             

tamanho das oportunidades para essas mudanças germinarem. Seguimos unidos         

então, com pessoas revitalizadas, com novos pares, com nossas iniciativas          

renovadas e uma organização fortalecida por tantas interseções, aprendizados e          

sonhos em comum. 

Nesta Páscoa queremos celebrar nossos 33 anos com o Pai/ Mãe Nosso em             

Aramaico junto com Mônica Goberstein e Paulo França, de mãos dadas na roda             

compartilhando do mesmo pão sagrado. 

 


