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Bem-aventurados os 
pacificadores!       (Mt 5,9)                                                 

________________________________________           
Seja irmao – seja irma! 
Be brother! – Be sister! 
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      Queridos amigos da Palavra, 
 

  e foram palavras claras e óbvias que Papa Francisco falou ao mundo no ano passada  em 
Sarajevo:  “Felizes os pacificadores”. Trata-se dum apelo sempre atual, que vale para cada 
geração. Jesus não diz “felizes os pregadores da paz”: todos são capazes de a proclamar, até de 
maneira hipócrita ou mesmo enganadora. Não. Ele diz: “Felizes os pacificadores”, isto é, 
aqueles que a fazem. Fazer a paz é um trabalho artesanal: requer paixão, paciência, 
experiência, tenacidade. Felizes são aqueles que semeiam paz com as suas ações diárias, com 
atitudes e gestos de serviço, de fraternidade, de diálogo, de misericórdia… Estes sim, “serão 
chamados filhos de Deus”, porque Deus semeia paz, sempre, por todo o lado.” 
 

Nos escutamos essa palavra num tempo em que a humanidade em muitos lugares do 
mundo é rasgada através de atos nao pacificadores. Ela sofre e sangra. E aquele poder destruidor 
que nós percebemos nesse mundo, vale também para nosso próprio coracao. E como nós 
reagimos quando sentimos insatisfacao? – Frequentemente julgamos sobre os outros, somos 
agressivos e nós retiramos como as lesmas se retiram em seus caracois. “Deixe o outro dar o 
primeiro passo! Ele deve se desculpar! Eu estou certo!“ Esses tipos de pensamentos marcam 
nosso coracao e deixam o abismo entre nós mais profundo.   
 
 Queridos amigos da Palavra, como aí podemos ser os pacificadores da paz? Quatro 
passos artesanais podem nos ajudar. Primeiramente fique consciente: Tanto faz o que meu 
próximo tenha feito de errado, eu também sou um pecador. Eu sou parte do conflito! (1) Em 
segundo lugar tente ver com determinacao no outro a irma/ o irmao. Voce nao os escolheu 
como nao se escolhe os irmaos da família. Mas eles sao seu próximo que tem que amar! (2) 
Tente se colocar no lugar do outro. Tente entender o porque ele agiu assim. (3) E no quarto 
passo tenha a coragem de abrir também o seu coracao e de contar cuidadosamente sobre os 
seus sentimentos. (4) Assim acontece um clima e a paz será possivel. Sejamos certos: Se nós 
tentamos viver assim com paixao e paciencia, Jesus nós fará forte. Ele nós dará coragem para 
dar esses passos de paz. Nós seguramos com isso o key4peace“ na nossa mao! Tanto faz o que 
aconteceu, olhe para frente e: Seja irmao! – Seja irma!   -    Be brother! – Be sister! 
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