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Afaste-se do mal e faça o 
bem; busque a paz com 
perseverança.        (Psalmos 34,15)                                                 
______________________________________           
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    Queridos amigos da Palavra,  

 em Junho 2015 o Papa Francisco fez um apelo para tornarmos “artesoes da paz”. Ele 
convidou a se engajar ativamente para a paz. Ele disse:   „Fazer a paz é um trabalho artesanal: 
requer paixão, paciência, experiência, tenacidade. Felizes são aqueles que semeiam paz com 
as suas acções diárias, com atitudes e gestos de serviço, de fraternidade, de diálogo, de 
misericórdia... Estes sim, ‘serão chamados filhos (e filhas) de Deus‘, porque Deus semeia paz, 
sempre, por todo o lado. Fazer a paz é um trabalho que se deve realizar todos os dias, passo a 
passo, sem nunca nos cansarmos.” Mas o que nós podemos fazer em funcao da „cacada para 
paz“?   

Na regra de Sao Bento está escrito: “Se queres possuir a verdadeira e perpétua vida, 
guarda a tua língua de dizer o mal e que teus lábios não profiram a falsidade, afasta-te do mal 
e faze o bem, procura a paz e segue-a!” Evitar o mal e fazer o bem; afastar-se do próprio 
interesse e egoismo para procurar e fazer, o que serve a paz – Sao Bento chama todos os 
monges e finalmente qualquer um, que realmente quer a paz, para esse caminho tao concreto.  

  Eu estava num caminho em um carro com um grupo de jovens. Dois irmaos brigavam 
muito. Constantemente eles se agrediam mutuo verbalmente. Completamente diferente 
comportava-se um jovem que tentava dividir tudo o que tinha: Balinhas, bolachas, pequenas 
figuras engradacas do celular. Ele dava mesmo o cellular de sua mao para os outros poderem 
jogar. Quando a briga dos irmaos aumentou, o jovem dirigiu-se aos brigentos, deu-lhes uma 
balinha e disse com um sorriso maroto: “Aqui, peguem um desses e comam, entao voces 
serao pelo menos mais silenciosos!” Todos comencaram a rir. Tensao e raiva desapareceram. 
A paz voltou.     

Queridos amigos da Palavra,  pacificadores sao ativos! Assim nós somos convidados 
com toda creatividade e experteza a produzir a paz. Todo dia novamente: Go4peace! - Vá 
para paz! 

                  OnWordTeam  Meinolf Wacker   


