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“Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens.”
Romanos 12.18

Durante as duas Grandes Guerras 
Mundiais não aconteceram os Jogos 
Olímpicos. Foram os anos de 1916, 1940 
e 1944, embora esses Jogos sejam con-
tados pelo Comitê Olímpico Internacio-
nal (COI).

Enquanto deveriam estar acontecen-
do esses Jogos, a humanidade estava 
vivenciando uma guerra atroz, em que 
milhões de vidas foram ceifadas.

Enquanto a humanidade poderia es-
tar confraternizando e aprendendo com 
as lições dos esportes, sangue corria, 
especialmente no continente europeu.

Vamos tentar trazer esta lição para a 
realidade de nossa família.

Quantas vezes a animosidade, as pe-
lejas, disputas tiram tantas coisas boas 
que poderiam estar acontecendo den-
tro da própria família!

Quantos Natais poderiam ser come-
morados, mas que não foram, porque 
não havia clima entre os familiares?

Quantas celebrações poderiam ser 
vividas e deixado um rastro de boas 
lembranças, mas que acabaram por não 
serem concretizadas, porque havia rixas 
entre os membros da família?

Quantas viagens poderiam ter sido fei-
tas, datas de casamento serem celebradas 
entre os cônjuges, mas não foram por 
causa de um conflito não resolvido, ou até 
mesmo porque o divórcio bateu à porta?

Quantos passeios poderiam ser feitos en-
tre pais e filhos, mas não aconteceram devi-
do a uma briga, uma discursão acalorada?

Pensemos nestas guerras que aconte-
cem dentro da própria família, mas que 
muitas vezes não nos damos conta dos 
prejuízos que elas causam à unidade 
conjugal e familiar.

Que em nosso lar a paz reine para que 
desfrutemos das coisas boas que vida 
oferece. A paz mundial começa em cada 
lar, em cada família.

Quando Madre Tereza de Calcutá rece-
beu o Prêmio Nobel, perguntaram-lhe: “O 
que podemos fazer para promover a paz 
mundial?”. De pronto ela respondeu: “Vol-
tem para seus lares e amem suas famílias”.

Quando o ódio, a desavença e as brigas 
derem lugar ao amor, especialmente nos 
lares teremos um mundo melhor e a vida 
em família será a primeira esfera a expe-
rimentar os benefícios de uma convivên-
cia harmoniosa.

Quando a guerra vence DIA 23

“Senhor, que todas as minhas palavras e atitudes sejam  
para promover a paz, especialmente em minha família”.


