Paz e pacificadores

Em nossa linguagem comum a palavra
“paz” é frequentemente associada com o
significado de palavras como serenidade,
quietude e tranquilidade.
Para compreendermos verdadeiramente
a bem-aventurança “Bem-aventurados
os pacificadores...” a partir da
perspectiva bíblica, precisamos
contemplar o significado da palavra
“Shalom”.

Paz e pacificadores


No hebraico “paz” não é meramente um
estado negativo que significa apenas a
ausência de problemas, mas significa sempre
tudo o que contribui para a elevação da
pessoa.



Por exemplo, quando um indivíduo diz para o
outro, “shalom”, o orador não significa
desejar para o outro apenas a ausência de
coisas más, mas sim, deseja ao outro a
presença de todas as coisas boas.



Na bíblia, também, a paz não apenas significa
a liberdade de todos os problemas, mas
também de aproveitar tudo o que é bom.



Paz é um termo muito mais abrangente do
que parece à primeira vista. Porque significa,
“tudo o que contribui para a elevação da
pessoa”, é ainda um termo mais específico
para o amor, e amar, em qualquer
circunstância, não é fácil.

Bem-aventurados os pacificadores,
porque serão chamados filhos de Deus.
(Mateus 5:9)
 Quando Jesus proclamou, “Bem-

aventurados os pacificadores”, ele
estava afirmando que aqueles que vivem
suas vidas intencionalmente fazendo o
que podem para promover e fazer o
maior bem para os outros, incluindo os
indivíduos, famílias, nações e até mesmo
o mundo, podem ser justamente
chamados de “filhos de Deus”.
 Jesus disse que um pacificador é chamado “filho de Deus”, pela

simples razão de que a paz é um aspecto fundamental da natureza
de Deus, e assim, segue-se que os pacificadores estão fazendo as
coisas que refletem a natureza de Deus.

“Se for possível,
quando estiver
em vós, tende
paz com todos os
homens.”
Paulo de Tarso

Não é de admirar, então, que tantos
ficaram desapontados com os
ensinamentos de Jesus. Sua mensagem,
"Bem-aventurados os pacificadores”,
deve ter soado estranho para as pessoas
que estavam ali reunidos para ouvi-lo.
Aqueles ouvindo Jesus naquele dia eram
judeus lutando para viver sob o domínio
de Roma. Muitos deles queriam ver
Roma derrotada e expulsa de seu país. A
maioria acreditava que a única maneira
para haver paz em Israel seria através da
hostilidade.

The Destruction of Herod’s
Temple in Jerusalem by the
Forces of Rome

Em 1968, um grande jornal
relatou que houveram 14553
guerras conhecidas de 39aC até a
data de hoje. Desde 1945,
houveram mais de 70 guerras e
mais de 200 surtos significantes
de violência. De 1958 até o
presente, mais de 100 nações têm
estado envolvidas, de uma forma
ou de outra, em conflitos
armados de algum tipo.

Sobre a história registrada nos últimos quatro mil anos, apenas cerca de 300 deles
passaram sem uma grande guerra. Paz, embora seja a coisa mais desejada por
todos, é também a meta mais ilusória de se obter.

Porque a paz é uma das
palavras mais
significativas em nosso
vocabulário, mas é
umas das palavras mais
evasivas na experiência
humana?

A resposta é esta – o coração humano; o coração
humano é o coração do problema!

Em 1948, Albert Einstein observou, em uma palestra sobre a
ameaça da guerra nuclear, que:

“Isto não é um
problema físico, mas
uma questão ética. O
que nos aterroriza não é
a força da bomba
atômica, mas o poder
da maldade do coração
humano – seu poder
explosivo para o mal!”

“Nunca houve uma
boa guerra ou uma
paz ruim.”
Benjamin Franklin

Treze virtudes:
Resolução
Resolver executar
o que se deve;
executar sem
falhas o que
resolver.
Benjamin Franklin

Resolução
A pacificação é mais complexa do que parece à primeira vista porque
está intimamente ligada com a maneira como vivemos nossas vidas;
ela irá chamar nossa constante determinação, vigilância e autocontrole. .
Através de nossas boas resoluções, nós criamos paz chamando os
outros a seguirem o nosso exemplo quando eles buscam a
tranqüilidade e o prazer que percebem que nós alcançamos como
resultado.
A paz só pode ser alcançada quando as partes envolvidas resolverem
os problemas e tornarem-se amigas. Conflitos não podem ser
resolvidos a menos que as questões fundamentais sejam tratadas
abertamente e honestamente.

Por exemplo, quando duas pessoas estão em guerra entre elas, não
devem ser separadas de modo que elas não possam se ver. Pelo
contrário, a causa de seus conflitos precisa ser resolvida para que elas
possam se unir no amor.

Um verdadeiro pacificador usa de sua boa resolução
para se tornar uma força para uma mudança

positiva. Como Mahatma Gandhi disse uma vez:

Devemos nos tornar a
mudança que
queremos ver no
mundo

Existem três tipos
de pessoas:
Os que violam a paz
Os que fingem a paz
Os que fazem a paz

VIOLAR A PAZ
•

As pessoas que violam a paz são
aquelas que fazem de tudo para
quebrar os relacionamentos,
causando assim problemas e divisão.

•

Elas são aquelas que
deliberadamente gostam de
confrontar os outros

•
•

Elas têm de discordar de tudo
Mas sua motivação é egoísta; elas
são manipuladoras e egocêntricas

FINGIR A PAZ
As pessoas que fingem a paz são aquelas que preferem a “paz” sobre a verdade. Elas vêem a “paz”
simplesmente como a ausência de qualquer tipo de argumento ou discórdia. Elas farão qualquer coisa
para evitar qualquer conflito ou confronto. Assim, contentam-se com uma paz falsa que se baseia em
evitar os problemas reais.



Por exemplo, você pode ter um grande
amigo que está tomando um caminho
ruim na vida, e quer sacudi-lo para fazê-lo
refletir melhor, mas toda vez que você
aborda o assunto acaba causando um
argumento e então você decide que
prefere ficar em paz com esse amigo.
Assim, depois de um tempo você deixa
isso de lado. Você evita o assunto, e fala de
assuntos que concordam. Mas quando
fazemos isso podemos ver a vida do nosso
amigo ir pelo ralo. Então, em vez de recuar
e dizer:Desculpe, eu nunca mais vou falar
disso”, deveríamos dizer: “Não me
importo se você vai ficar com raiva de
mim. Eu vou insistir com você porque
estou preocupado com seu futuro, meu
amigo.”

FAZER A PAZ
Os pacificadores estão preparados para colocar o
bem-estar de outros acima de sua própria
necessidade. Eles lidam com os problemas reais e
não os evitam. E por causa disso, a pacificação deve
ser feita com toda a sabedoria e graça, que apenas
um coração espiritual pode dar, independentemente
de ser em casa, ou no templo religioso, nos negócios
ou mesmo no clube de golfe.
Fazer a paz não é fácil, mas isso é mais uma razão
porque não devemos desistir dela.
Pacificadores constroem pontes entre as pessoas.
Pacificadores são motivados pelo amor – o amor real.
Se houver qualquer outra motivação por trás do que
se está fazendo, então não se está atuando como um
pacificador.

“Senhor!
Faze de mim um instrumento da tua paz!
Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.
Onde houver erros, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
Onde houver trevas, que eu leve a luz!
Ó Mestre! Faze que eu procure mais consolar,
que ser consolado.
Compreender, que ser compreendido.
Amar, que ser amado.
Pois é dando que se recebe.
É perdoando que se é perdoado.
E é morrendo que se vive para a Vida Eterna.”

São Francisco de Assis

“Não pensem que
vim trazer a paz à
terra. Eu não vim
trazer a paz, mas
espada.”
(Mateus 10:34)



“Não penseis que a minha doutrina se
estabeleça pacificamente. Ela trará lutas
sangrentas, para as quais o meu nome
servirá de pretexto. Porque os homens
não me haverão compreendido, ou não
terão querido compreender-me.”

 À guerra sucederá a paz;

ao ódio dos partidos, a
fraternidade universal;
às trevas do fanatismo, a
luz da fé esclarecida.



Cansados, afinal, de um combate sem
solução, que só acarreta desolação e
leva o distúrbio até mesmo ao seio das
famílias, os homens reconhecerão
onde se encontram os seus
verdadeiros interesses, no tocante a
este e ao outro mundo

