
 
 

 

 

Visão Global  

 
Faça uma reflexão sobre o valor e a promoção da paz, observando que, o 

sétimo capítulo de, "Caminhos de reencontro", o Papa enfatiza que a paz está 
ligada à verdade, à justiça e à misericórdia. Longe do desejo de vingança, ela é 

"proativa" e visa construir uma sociedade baseada no serviço ao próximo e na 
busca de reconciliação e desenvolvimento mútuo (227-229). Em uma 

sociedade, todos devem se sentir "em casa" – escreve o Papa –. Por esta razão, 

a paz é um "ofício" que envolve e diz respeito a todos e no qual todos têm um 
papel a desempenhar. A tarefa de paz é implacável e nunca termina, o Papa 

continua, e por isso é necessário colocar a pessoa humana, sua dignidade e o 
bem comum no centro de cada ação (230-232). Ligado à paz está o perdão: é 

preciso amar a todos sem exceção, diz a Encíclica, "mas amar um opressor não 
é consentir que ele permaneça assim; nem é para fazê-lo pensar que o que ele 

faz é aceitável".  Além disso, aqueles que sofrem injustiça devem defender 
firmemente seus direitos, a fim de salvaguardar sua dignidade, um dom de Deus 

(241-242). Perdão não significa impunidade, mas justiça e memória, porque 
perdão não significa esquecer, mas renunciar à força destrutiva do mal e ao 

desejo de vingança. Nunca devemos esquecer de "horrores" como o Shoah, os 
bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, as perseguições e os 

massacres étnicos", insiste o Papa. Devem ser sempre lembrados, mais uma 
vez, para não ficarmos anestesiados e para manter viva a chama da consciência 

coletiva. É igualmente importante lembrar quem faz o bem, aqueles que 

escolheram o perdão e a fraternidade (246-252).  
 

Guerra nunca mais, fracasso da humanidade!  
Parte do sétimo capítulo se concentra na guerra: não é "um fantasma do 

passado" – salienta Francisco – mas "uma ameaça constante" e representa a 
"negação de todos os direitos", "um fracasso da política e da humanidade", 

"uma vergonhosa rendição, uma derrota diante das forças do mal". Além disso, 
devido às armas nucleares, químicas e biológicas que atingem muitos civis 

inocentes, hoje não podemos mais pensar, como no passado, em uma possível 
"guerra justa", mas devemos reafirmar firmemente "Guerra nunca mais! E 

considerando que estamos vivendo "uma terceira guerra mundial em etapas", 
porque todos os conflitos estão ligados, a eliminação total das armas nucleares 

é "um imperativo moral e humanitário". Ao invés disso – sugere o Papa – com 
o dinheiro investido em armamentos, deveria ser criado um Fundo Mundial para 

a eliminação da fome (255- 262).  

 
É inadmissível a pena de morte, deveria ser abolida no mundo 

inteiro   
Francisco expressa uma posição igualmente clara sobre a pena de morte: 

ela é inadmissível e deve ser abolida em todo o mundo. Mesmo o assassino não 
perde sua dignidade pessoal", escreve o Papa, "e o próprio Deus se torna seu 

fiador". Daí duas exortações: não ver o castigo como vingança, mas como parte 
de um processo de cura e reintegração social, e melhorar as condições 

carcerárias, respeitando a dignidade humana dos presos, considerando também 
que a prisão perpétua "é uma pena de morte oculta" (263-269). Reafirma a 



 
 

 

necessidade de respeitar "os Caminhos de reencontro por Javier Alonso sch. p. 
CONSTRUYENDO fraternidad. Sessão 7 fratelli tutti VÍDEO ACESSO ao vídeo em 

que conversamos com Ester Palma, Missionária de Granada, na Coreia do Sul. 
Tradutora e Intérprete. https://youtu.be/ rqam72xl02w sacralidade da vida" 

(283) onde hoje "partes da humanidade parecem ser sacrificáveis", tais como 
os não nascidos, os pobres, os deficientes, os idosos (18). 

 
Visão Calasância 

 
 Em muitas das cartas que Calasanz escreve aos religiosos, ele expressa 

uma grande preocupação de que as regiões em guerra devem voltar logo à paz. 
Escreve ao Pe. Mateo que morava em Carcare "que é conveniente, e se houver 

um rumor de guerra, tente salvar as melhores coisas no castelo de Finale. 
Entretanto, vamos todos fazer uma oração especial pela paz. Vamos nos 

esforçar para que todos estejam unidos e se reúnam em exercícios comuns, 

pois desta forma aumentarão a santa caridade, sem a qual as reuniões são uma 
grande confusão" (EP 1068). Além disso, ele os encoraja a "expor o Santíssimo 

Sacramento muitas vezes em nome da paz universal" (EP 1060).  
 

  
 

 Em 1618, eclodiu a longa e cruel Guerra dos Trinta Anos, uma 
consequência direta das divisões religiosas que haviam começado no século 

anterior. José de Calasanz seguiu o curso desta guerra com preocupação e pede 
às crianças que rezem pela paz na Europa e o restabelecimento da unidade 

entre os cristãos. Ele estava convencido de que não poderia haver progresso 
social sem paz e unidade na Igreja. Em outro contexto, ao Pe. Conti que residia 

em Cracóvia, escreve: “Aqui fazemos orações contínuas pela paz universal. 
Vossa Reverência mande fazer nesses lugares, com grande devoção, para que 

o Senhor possa enviar a paz à cristandade, que é seu povo, e em particular à 

Itália, que é a Província escolhida pelo Deus bendito para a hierarquia 
eclesiástica" (EP 4080).  

 
 As Escolas Pias educam as crianças a serem pacificadoras, não quando 

"pessoas mal educadas, que por suas ações vituperativas perturbam a paz do 
Estado e perturbam os cidadãos" (Tonti nº 14). Além disso, a escola deve ser 

uma ferramenta a serviço da "paz e tranquilidade dos povos" (Tonti nº 26). Nas 
atuais Constituições escolápias, este compromisso evangélico com a paz tem 

sido assumido como parte da missão: "Participamos efetivamente das iniciativas 
que promovem a justiça e a paz" (Const. 74). 

 
À luz do evangelho  

 
 "Tendes ouvido o que foi dito: olho por olho, dente por dente." Eu, porém, 

vos digo: não resistais ao mau. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe 

também a outra. Se alguém te citar em justiça para tirar-te a túnica, cede-lhe 
também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar mil passos com ele, anda 

dois mil. Caminhos de reencontro CONSTRUINDO a fraternidade. sessão 7 
fratelli tutti Quem quer que lhe peça algo emprestado, não lhe vire as costas.  



 

 
 

 

 

 "Tendes ouvido o que foi dito: Amarás o teu próximo e poderás odiar teu 

inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos 
odeiam, orai pelos que vos [maltratam e] perseguem. Deste modo sereis os 

filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como 
sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos.  

 
 Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem 

assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de 
extraordinário? Não fazem isso também os pagãos?"  

 Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai celeste é perfeito.”  
 É uma passagem do Sermão da Montanha em que Jesus apresenta o 

verdadeiro significado da Nova Lei: o amor, que é a essência da paz e do 
progresso dos povos. 

 
Perdão sem esquecer 

 

 Aqueles que realmente perdoam não esquecem, mas renunciam a ser 
possuídos pela mesma força destrutiva que os prejudicou. Quebram o círculo 

vicioso, impedem o avanço das forças de destruição. Decidem não continuar 
inoculando a sociedade com a energia da vingança que mais cedo ou mais tarde 

acaba caindo sobre si mesmos mais uma vez. Porque a vingança nunca satisfaz 
verdadeiramente a insatisfação das vítimas. Há crimes tão horrendos e cruéis 

que fazer o perpetrador sofrer não é suficiente para sentir que o dano foi 
reparado; não seria sequer suficiente para matar o criminoso, nem poderia ser 

encontrada tortura para corresponder ao que a vítima possa ter sofrido. A 
vingança não resolve nada (nº 251)  

 
 Tampouco estamos falando de impunidade. Mas a justiça só é 

devidamente buscada por amor à própria justiça, por respeito às vítimas, para 
evitar novos crimes e para preservar o bem comum, não como uma suposta 

descarga da própria ira. O perdão é precisamente o que torna possível buscar a 

justiça sem cair no círculo vicioso da vingança ou da injustiça do esquecimento 
(no. 252). 


