“Procura a paz e
segue-a” (Sal
34,15)

#2

A Paz
Antes
de Tudo
Ja pensaste alguma
vez que significado
podemos dar à Paz?
Na linguagem bíblica,
a paz tem muitos
significados, como por
exemplo o bem-estar físico e
espiritual, ou o acordo entre
indivíduos e entre povos.
A PAZ, porém, é acima de
tudo UM DOM DE DEUS,
através do qual
descobrimos o Seu rosto de
Pai que nos ama.

Se a PAZ é um dom de DEUS
para nós é, portanto,
indispensável procurar Deus
intensamente na nossa
vida, para experimentar a
PAZ verdadeira.

ONDE
E COMO
ENCONTRAR
A PAZ?

É uma busca que exige que
façamos a nossa parte, para
a poder encontrar;
seguindo a voz da
consciência, que nos
impele a escolher sempre o
caminho do bem e nunca o
caminho do mal.

COMO SER

CONSTRUTORES
DE PAZ
TALVEZ NÃO CONSIGAMOS
DETER TODAS AS ARMAS QUE
ENSANGUENTAM MUITOS
LOCAIS DA TERRA, MAS
PODEMOS AGIR, PESSOALMENTE,
PARA REAVIVAR
RELACIONAMENTOS FERIDOS NA
FAMÍLIA, NA ESCOLA, NO TECIDO
DA NOSSA CIDADE.

«Se o homem não estiver em
paz com Deus, a própria
Terra também não estará em
paz. As pessoas religiosas
dão-se conta do
«sofrimento» da Terra,
enquanto houver quem não a
use segundo o plano de Deus,
mas só por egoísmo, por uma
ambição insaciável de posse.
É este egoísmo e esta
ambição que contaminam o
ambiente, mais e antes de
qualquer outro veneno, que
mais não é do que uma sua
consequência. […]
Quando se descobre que toda
a criação é dádiva de um Pai
que nos ama, é muito mais
fácil encontrar um
relacionamento harmonioso
com a Natureza.

As
Nossas
Expe
riências:
Eu irrito-me facilmente.
Um dia, sem grandes motivos,
irritei-me com os colegas de
grupo e pus-me à parte.
Todos eles vinham falar
comigo, mas eu estava de tal
modo zangado que não queria
ver ninguém. Naquele dia
tinhamos decidido viver uma
experiência ecológica e ir
plantar árvores.

Compreendia que não era
bonito estar à parte. Mas
estava muito irritado!

Por fim com grande esforço
decido ir plantar a minha
árvore. Depois aceito jogar
volei com os outros. Pouco a
pouco, ao jogar,
compreendo que não posso
continuar irritado, se assim
fizesse teria estragado o dia
a todos.

DECIDO FALAR COM O
GRUPO. PROMETEMOS
AJUDAR-NOS SEMPRE
QUE ALGUM DE NÓS SE
IRRITA, PROCURARMOS
ESQUECER-NOS DE NÓS
MESMOS E SEGUIR EM
FRENTE ALEGRES (E NÃO
FALTARAM AS
OCASIÕES!).

No fim do dia reparei que
conseguimos atingir o
propósito. Esta experiência
fez-me crescer e
compreender que posso
recomeçar a cada momento
e se o fizer com a ajuda dos
outros é ainda mais fácil.

E se se descobre que esta
prenda é para todos
os membros da família
humana, e não só para
alguns, prestar-se-á mais
atenção e respeito a tudo o
que pertence à humanidade
presente e futura».
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Assim escreveu Chiara Lubich,
em 1999, a Nikkio Niwano,
fundador do movimento budista
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Adaptação feita pelo Centro
Ragazzi per l’Unità

4

