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Introdução
Iniciativas de Mudança (IdeM) é um movimento mundial de pessoas de diversas culturas e origens comprometidas
com a transformação da sociedade através de mudanças na motivação e comportamento humano, começando
consigo mesmas.
Muitos dos problemas do mundo - e suas soluções - estão enraizados na natureza humana. Medo, ódio, cobiça e
indiferença perpetuam a injustiça, pobreza, conflito e destruição ambiental. Contudo, também é da natureza humana
ser compassiva, corajosa e criativa. As pessoas podem ser a mudança que desejam ver. Cada pessoa tem algo único a
contribuir para a construção de um mundo justo, pacífico e sustentável.
IdeM foca na ligação vital entre a mudança pessoal e a mudança global, e tem o objetivo de inspirar, apoiar e equipar
pessoas a terem uma parte na construção de uma sociedade melhor.

Abordagem
Reconhecendo que é necessário mais que a razão e habilidade humana para resolver os problemas do mundo, IdeM
propõe a busca por uma sabedoria interior no coração de sua abordagem. Quando as pessoas ouvem o que há de
mais profundo em seus corações, intuições vêm muitas vezes conduzir por direções inesperadas. Alguns
compreendem esta experiência como uma orientação divina, outros como a consciência ou a voz interior. A prática da
busca em silêncio dá acesso a uma fonte de verdade, renovação, inspiração e fortalecimento.
Integrado a IdeM está o compromisso de:
•

Começando por si mesmo: um olhar honesto às próprias motivações e comportamentos muitas vezes é o
início da transformação pessoal. As tradições culturais e religiosas em todo o mundo oferecem padrões
morais como guias para a vida individual e comunitária. Destes, IdeM propõe honestidade, altruísmo, amor e
pureza de coração e ação como uma análise prática de motivação e ações diárias.

•

Ouvir aos outros: uma conversa honesta, realizada em um espírito aberto, constrói pontes de confiança
entre as pessoas e comunidades de bases semelhantes, diferentes e até antagônicas. Elas permitem cura,
parceria e ação comum.

•

Agir sob foco: programas de IdeM buscam fortalecer as bases morais e espirituais da sociedade e
trazer reconciliação e cura onde há conflito;
construir pontes de confiança entre as diferentes comunidades e países;
promover a ética, a justiça e a transparência na economia global;
equipar lideranças que ajam com integridade, sirvam desinteressadamente e sejam agentes efetivos de
mudança.
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Origem

Iniciativas de Mudança cresceu do trabalho desenvolvido por Frank Buchman (1878-1961), ministro luterano
americano. Buchman afirmava que existe um propósito divino para o mundo e para cada um nele, e demonstrava a
conexão entre a fé e a mudança na sociedade. Ao longo dos anos, o seu alcance se ampliou para incluir pessoas de
diferentes crenças religiosas ou não. Na década de 1920 era conhecido como Grupo de Oxford e em 1938 foi chamado
de Rearmamento Moral (RAM). Seu nome mudou para Iniciativas de Mudança em 2001.

Iniciativas de Mudança Internacional
Iniciativas de Mudança Internacional é uma associação incorporada em 2002 sob a lei suíça que reúne associações
nacionais de IdeM e programas internacionais. Os membros comprometem-se a agir em conformidade com o estatuto
e com os princípios do movimento. Em todos os outros aspectos, eles são autônomos. Iniciativas de Mudança
Internacional é uma associação sem fins lucrativos, independente de qualquer e todas as entidades ou organizações
políticas, religiosas e econômicas. Quando apropriado, cria parcerias com outros que trabalham pela mudança.

