
PARA CONSTRUIR A PAZ, RESPEITAR O SER HUMANO 
  
 Ao inicio de cada ano somos sempre levados a refletir sobre a Paz. Mas, às vezes 
parece que esta realidade está bem longe da vida quotidiana. Ainda há pouco fomos 
surpreendidos por mais um ato de violência praticado contra uma pessoa da população 
de rua.  
 É verdade que há muitos documentos e leis que nos apresentam e sancionam os 
direitos fundamentais do homem nos dias de hoje. Mas, por muito essenciais que 
possam ser tais instrumentos jurídicos, parece que ainda não bastam para levar à 
superação de atitudes de preconceito e de desconfiança profundamente radicadas na 
mente e no coração.  
 A sociedade, como um todo, deve favorecer a promoção de iniciativas culturais 
que facilitem a mútua compreensão, como também de programas educativos que 
ajudem a formar os jovens e demais pessoas no respeito para com os outros e a rejeitar 
todos os preconceitos, muitos dos quais provêm da ignorância.  
 Os pais, por sua vez, têm uma grande responsabilidade, porque os filhos 
aprendem observando e são levados a adotar as atitudes dos adultos em relação às 
pessoas.  
 Sem dúvida alguma, o desenvolvimento de uma cultura baseada no respeito 
pelos outros é essencial para a construção de uma sociedade pacífica. É dever da 
sociedade tudo fazer para evitar que surjam novas formas de discriminação.  
 O perfil duma sociedade mais justa e pacífica, para a qual todos temos a 
responsabilidade de contribuir, requer o empenho para eliminar não só a discriminação, 
mas também todas aquelas barreiras que dividem as pessoas.  
 A trama para tecer uma convivência pacífica encontra seu vigor no amor que 
abrange todos os povos. O respeito para com todas as pessoas é a pedra de toque para 
uma convivência social harmoniosa.  
 A construção da paz numa sociedade requer ainda que os membros da família 
humana na sua diversidade se ponham a serviço da desconstrução de todas as formas de 
violência que atentam contra a vida das pessoas. 
 Todos sabemos pela fé que temos a nossa vida centrada em Cristo e, que nele, 
por ele e com ele “temos, uns e outros, acesso ao Pai, num só Espírito”, porque nos 
tornamos “ membros da família de Deus “ (Ef 2, 18. 19). Assim, membros da única 
família de Deus, não podemos tolerar discriminações entre nós.  
 Afinal, Jesus veio para que todos tenham a vida e a tenham abundantemente (Jo 
10, 10).  
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