
 

 
21 de dezembro de 2020 às 18h de Brasília (Brasil) e 21h GMT é o Minuto Silencioso Global anual. 
Você está convidado a participar de qualquer lugar, simplesmente tocando um sino e entrando em um 
minuto de Silêncio. Ou participe na sala zoom (ID 89286071837 – Senha 652523) ou,  junte-se ao 
Cálice do Silêncio  https://fb.me/e/1L3UTIMdo - www.globalsilentminute.org 
 

No ano passado, milhões em todo o mundo participam de um Minuto Silencioso Global - 
exatamente no mesmo minuto em todos os lugares. Ao longo de 2020, o Minuto 
Silencioso Global tornou-se uma prática diária. 

O Minuto Silencioso Global anual celebrará o amplo envolvimento da Humanidade com o 
poder do silêncio para trazer cooperação global, paz e liberdade. 

A inspiração para o Minuto Silencioso nasceu em um campo de batalha perto de Jerusalém na 
Primeira Guerra Mundial, quando um oficial que sabia que ele não sobreviveria à guerra pediu 
a seu camarada para encontrar um caminho para ele, e a milhões como ele, e ajudar 
diariamente do “outro lado” através do poder do Silêncio a terminar uma guerra maior que 
ele viu estar a caminho. 

Dessa forma, tornou-se o Big Ben Minuto Silencioso lançado na Segunda Guerra Mundial. Seu 
impacto rítmico diário foi reconhecido como significativo na assistência ao fim da guerra e na 
demonstração do incrível poder do Silêncio como estratégia espiritual. 

O Minuto Silencioso Global está galvanizando a Humanidade a reconhecer a necessidade 
de incorporar um novo paradigma para criar a cultura de paz de forma que os desafios e 
conflitos sejam resolvidos antes que cheguem à violência. 

O Minuto Silencioso Global nos convida a fazer uma pausa em Silêncio para recalibrarmos 
com uma perspectiva holística mais profunda onde nosso foco unido impacta a evolução. 

Sabendo que dois pensamentos concordantes aumentam seu poder sete vezes, imagine 
milhões de pensamentos concordantes acendendo o Fogo do Amor no Coração da 
Humanidade. 

Vamos aproveitar esta oportunidade com o Solstício de Dezembro para utilizar o Silêncio 
como Ação com a intenção compartilhada de cooperação global, paz e liberdade. 

Para a história completa de Minuto Silencioso Globoso 
https://www.globalsilentminute.org/history-of-the-silent-minute/ 

O Minuto Silencioso Global compartilhará um pensamento inicial diário sobre o Silêncio 
em: www.globalsilentminute.org 

www.globalsilentminute.org 

#globalsilentminute 


