
Fraternidade e superação da violência – Vós sois todos irmãos (Mt 23,8) 

 

 Nesses tempos aonde a violência está tão explicita. Seja em atitudes, 

palavras, comunicação nas redes sociais, todos nós precisamos nos unir para 

um bem maior. Nos unir para um mundo mais calmo, mais justo, mais amoroso 

conosco e com o próximo. 

 É urgente que se faça uma reflexão pessoal sobre tantos conflitos a nossa 

volta. Que nós adultos, envolvamos nossos jovens na busca de uma tolerância 

nas situações diárias, uma atitude de empatia e respeito com os nossos 

próximos.  Percorrer o caminho da superação da violência não é tão fácil. É 

necessário olhar para a realidade a nossa volta e iluminá-la com a luz da palavra 

de Deus.( Pe. Silva, 2018) Transformá-la com atitudes ponderadas  e 

conscientes. Dar exemplos de resolução de conflitos com bom senso. Mostrar 

ao nosso jovem como é importante ouvir o outro. Respeitar o outro. E se colocar 

na sociedade como um ser amoroso, que deseja paz a todos que o rodeiam.  

 A violência está no nosso dia a dia. É só fazer uma análise do cotidiano. 

Comportamentos, mídias, expressões verbais, musicais e outros. Essas 

mesmas pessoas que produzem essa violência cultural, são vítimas dela. Elas 

contribuem para que a sociedade tenha uma visão míope da violência. Fazendo 

parecer normal usar certas palavras, ter certas atitudes ou se colocar em 

situações de protagonista de momentos violentos contra os outros e as vezes 

até, contra si mesmo. Essa naturalização se converte em indiferença.  

 Nós vivemos em sociedade, dependemos do outro. Para escrever a nossa 

história é preciso cuidar da história do outro. Se levarmos tranquilidade e respeito 

aos que nos rodeiam, mesmo que alguns não ajam da mesma maneira, a maioria 

das pessoas nos devolverá tranquilidade e respeito. Criando assim um círculo 

do bem.  

 A violência está a nossa volta. Mas podemos perceber muitas atitudes de 

paz também. Pessoas se apoiando em situações difíceis, com doções, com seu 

tempo livre, levado palavras de amor a quem precisa. Olhe ao seu redor. 

Perceba alguém que você conhece e que faz o bem de alguma forma. Use o de 

exemplo. Exalte essas atitudes aos outros. No lugar de uma letra de música 

agressiva, cante uma com uma letra poética. Se alguém for grosseiro com você, 

peça calma, use palavras boas nessa situação. Para cada notícia ruim que ouvir, 

procure uma boa. Aonde alguém está fazendo algo pelo outro, pela sociedade. 

Mostre as pessoas mais jovens de sua casa, com bons exemplos, que podemos 

superar o que é ruim. Não é fácil, mas é com certeza, o que nos dará esperança 

de um mundo melhor.  
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