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INTRODUÇÃO
Fiquei intrigada com o pedido de refletir sobre 
‘Uma Cultura de Paz’. Parecia um tanto irônico 
por ter vivido no Sudão do Sul desde 2009 e 
ter visto o país declinar de ‘otimismo alegre’, 
quando o povo votou pela independência 
em 2011, para uma sociedade agora afligida 
pela violência, insegurança, economia em 
desintegração e muitas pessoas morrendo de 
fome. Desde o surto de violência em dezembro 
de 2013 até agora, lei e ordem estão em vigor e 
as tribos até pareciam estar aprendendo a viver 
lado a lado pacificamente. Uma identidade 
nacional como Sudanês do Sul emergia e uma 
nova prosperidade parecida possível. Sudão do 
Sul é rico em recursos: uma melhoria rápida nos 
níveis de vida se antecipava.

Desde então observei e soube o que acontece 
quando líderes usam o poder em benefício 
próprio, de seus familiares, de seu grupo étnico 
e quando o comportamento humano desintegra 
para tratamento desumano de outros. Um 
escritor local, Jacob Lagu, advertiu que a 
violência no Sudão do Sul estava polarizando as 
comunidades dizendo: 

‘A Guerra é um negócio sujo. Inevitavelmente 
degrada a todos. Diminui nossa humanidade 
na medida em que desumanizamos nossos 
adversários. Estamos todos presos a 
narrativas de vítimas. Cada lado acredita de 
todo coração ser a vítima da injustiça. Cada 

A Busca da Paz
Situação de Conflito Mundial  
A décima edição (2016) do Índice Global da Paz mostra 
que o mundo se tornou menos pacífico em 2015. De fato, 
poucos mais países melhoraram, 81, do que deterioraram, 
79. Como o tamanho da deterioração foi maior que as 
melhoras, houve um declínio na média mundial. A paz 

mundial é um quadro complexo. A maioria da deterioração 
global ocorreu no Oriente Médio e na África, já considerada 
a região menos pacífica no mundo. A concentração atual da 
violência e conflito ali é tão intensa que, quando considerada 
em separado, a média dos níveis de paz do resto do mundo 
melhoraram.  

lado acredita que seu adversário é o agressor impiedoso. O que 
faz este estado das coisas especialmente pernicioso é o tribalismo. 
Leva-nos a associar uma pessoa com sua comunidade. Aguçou a 
distinção entre ‘eles’ e ‘nós’. Levou-nos à trágica calamidade do 
‘castigo coletivo,’  afirmou.

As palavras de Lagu podem ser aplicadas à situação em muitos países 
hoje. Convido-as a refletir não apenas sobre o Sudão do Sul, mas mais 
amplamente no que podemos fazer para desenvolver uma cultura de 
paz.

Displaced civilians taking refuge at the Tomping base of  the UN Mission in South Sudan 
(UNMISS), in the wake of  fresh clashes in Juba between soldiers of  the Sudan People’s 

Liberation Army (SPLA) and the SPLA in Opposition (SPLA-IO). 
UN Photo/Beatrice Mategwa



2

Aumento do Terrorismo
Ainda que mortes em conflitos são de grande 
preocupação no Oriente Médio e África, esta é uma 
área menor que um sexto do Globo. De fato, com o 
fim, em 2016, da guerra civil na Colômbia, o hemisfério 
Ocidental está livre de maiores conflitos. Mas a difusão 
do terrorismo em muitos países e o aumento de práticas 
bárbaras tais como decapitar, é muito perturbador.

JULGAR: A Tradição Cristã da Construção da Paz
Existem aqueles como Christopher Hitchens, que 
argumentaram que o Judaísmo e o Cristianismo são 
inerentemente violentos, pois brotam de textos fincados 
na violência. Tais críticos gostam de citar Deuteronômio 7, 
que atribui a Deus um mandamento de cometer genocídio 
contra o povo da Canaã, e o livro do Apocalipse do NT, 
que retrata a violência cataclísmica contra os inimigos de 
Deus e do Messias de Deus. E podemos hesitar, ao menos 
por um momento, na consideração desta palavra de Jesus:  
“Não pensem que vim trazer a paz; não vim trazer a paz, 
mas a espada”. 
Apesar destas contradições e ambiguidades ocasionais, para 
os Cristãos, ser fiel à Bíblia requer interpretação, vendo o 
texto como um todo e especialmente a vida e a mensagem 
de Jesus Cristo. Uma afirmação chave direta de Jesus se 
encontra em Mateus, 5: “Bem aventurados os pacificadores, 
pois serão chamados filhos de Deus”. 
Somos encorajados pela promessa de Deus de estar conosco. 
Isaías (41,10) diz: “Não temas. Estou contigo... Sou o teu 
Deus. Vou te fortalecer e ajudar”.  As palavras finais de 
Jesus a seus discípulos no Evangelho de Mateus 28 foram: 
“E lembrem, estarei convosco para sempre”.  E em João 14:  

“Não se aflijam vossos corações, e não tenham medo”.
A Justiça é o maior objetivo da construção da paz religiosa. 
Em Salmo 85 lemos: ““A paz e a justiça se beijarão”.  A 
Paz só pode perdurar se o acordo firmado for visto como 
possibilidade de justiça aos que se sentem feridos.

Por dois milênios houve basicamente dois modelos para a 
construção da paz Cristã: o ‘pacifismo’ e a ‘guerra justa’. 
Pacifismo era a posição dos primeiros Padres da Igreja. 

A Paz é Possível
Às vezes a paz pode parecer uma meta distante demais, 
mas pense nalguns séculos atrás, em alguns casos, 
algumas décadas: a Itália não era um país unificado, mas 
estados autônomos em guerra; a América teve guerra 
civil em que a escravidão dos negros foi uma questão 
significativa; a França teve uma revolução sangrenta, 
colocando o povo contra a aristocracia; a África do 
Sul foi governada por divisões apartheid; a paz entre 
Protestantes e Católicos na Irlanda do Norte parecia 
uma meta inatingível; Alemanha Oriental e Ocidental 
estavam divididas pelo muro de Berlim; e assim continua 
a lista. Sudão do Sul é a nação mais nova do mundo, uma 
das com menos educação, com os serviços de saúde mais 
pobres e níveis de vida mais baixos. Suportou anos de 
conflito e divisão; mas existe esperança. Outros países se 
forjaram por conflitos e divisões étnicas. Por que não o 
Sudão do Sul? A esperança brotará da próxima geração 
de cidadãos a quem devemos assegurar melhor educação.
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Construir a paz justa não age contra os governos em 
circunstâncias normais, mas deve manter sua capacidade de 
distância profética e advocacia diante do governo, para ser 
fiel a seu mentor, Jesus Cristo.

AGIR: 
Definindo nossa Resposta

As Estruturas de uma Sociedade de Paz
É profundamente complexo entender porque alguns países estão em 
paz e outros não. Muitos fatores contribuem à estabilidade da paz. 
Uma paz estável brota da aceitação de direitos humanos mútuos e do 
reconhecimento da dignidade básica de cada pessoa. Remova um ou 
mais destes fatores interligados e a sociedade se fragilizará. 

A construção da paz justa reconhece que a paz não é uma 
meta simples. Qualquer acordo firmado que termina em 
guerra não deve ser apoiado a médio e longo prazo. 

• Precisa se apoiar na promoção do respeito pelos 
direitos humanos.

• Deve se apoiar na promoção da representação justa 
dos grupos envolvidos no acordo através de um 
processo razoavelmente democrático.

• Um estado de paz também deve ter apoio 
econômico. A paz dificilmente sobrevive se a 
atividade econômica normal não for restaurada e 
se os benefícios econômicos não forem partilhados 
com alguma equidade pelas partes conflitantes. A 
população em geral deve sentir ter parte na paz pela 
esperança realista de melhora em suas vidas.

Refira à Mensagem do Papa Francisco para o 50º 
Dia Mundial da Paz, 1º de janeiro de 2017 - “Não-
violência: Um Estilo de Estratégias de Paz”.

Tertuliano, mestre do terceiro século no Norte da África, 
disse que os Cristãos deveriam seguir literalmente o 
mandamento de Jesus da não-violência. Não deveriam 
resistir à agressão ou à perseguição, e não deveriam servir 
no exército ou na polícia. A ideia se perdeu quando o 
Império Romano se tornou Cristão. Foi reavivado com os 
Anabatistas ao longo da Reforma. Os Menonitas e depois, 
os Quakers reafirmaram o que viam como mandamento 
de Jesus: rejeitar a participação em qualquer violência e 
recusar o serviço militar.

Um caminho bem diferente foi tomado por Agostinho 
e Tomás de Aquino. Disseram que o uso da força era 
permissível apenas se o objetivo fosse punir a agressão 
e restaurar a paz. O modelo da “guerra justa” continua 
sendo o caminho da Igreja Católica Romana hoje. Mas,  o 
modelo da “guerra justa” basicamente orienta os estados, 
governantes e talvez os militantes. Não dá muita orientação 
para os líderes Cristãos que buscam parar a violência.

Nenhum destes modelos de construção da paz orienta os 
Cristãos ativos na construção da paz. Nos últimos vinte 
anos emergiu um novo modelo. Chama-se “Construção 
da Paz Justa”, ou em alguns círculos, “Paz Justa”. Se 
apoia muito na Bíblia, em particular, “nas iniciativas 
transformadoras” de Jesus como nossa plataforma básica 
de ação. Também se apoia na experiência de líderes 
como Gandhi e Martin Luther King que mobilizaram 
a resistência não violenta à repressão no século XX. Se 
apoia em teólogos da libertação como mensagem básica 
do Evangelho – a reivindicação que Jesus Cristo foi 
Libertador, cujo conteúdo básico foi trazer libertação aos 
pobres e oprimidos. Mas se apoia também em direitos 
humanos reconhecidos internacionalmente, tais como a  
Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Um traço chave do modelo da construção da paz justa 
é sua insistência na cooperação com outras pessoas bem 
intencionadas na sociedade. Explicitamente conclama 
os líderes Cristãos a trabalharem com a sociedade civil. 
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Em países onde a distribuição dos recursos 
é muito desigual – uma classe alta rica e 
uma maioria pobre – uma paz instável 
pode se impor por um tempo, mas uma paz 
duradoura é menos provável. Indicadores de 
instabilidade são:

• Altos níveis de corrupção
• Censura imposta pelo estado
• Crítica sufocante
• Governo ditatorial
• Economia em colapso
• Privação de direitos humanos

Q1. Como os religiosos podem ser 
agentes eficazes da paz?
Vivendo uma Cultura de Paz

 Em 2009 cheguei ao Sudão do Sul 
que estava em paz relativamente estável. 
Agora, o Sudão do Sul é classificado como 
um dos países menos seguros no mundo. 
Uma Irmã SSpS, Veronica, foi morta a tiros 
em maio de 2016. Outros religiosos sofreram 
roubo, violência e ameaças de violência. Mas 
nesta situação difícil, os religiosos têm mais 
a oferecer, talvez, que em tempos estáveis. 
O povo sabe que podemos sair, mas são 
encorajados quando escolhemos ficar com 
ele. As palavras de Jesus a Pedro, no Horto:  
‘Não pudestes vigiar uma hora comigo?’ 
adquirem novo sentido. Somos chamados a 
vivenciar nossa fé Cristã. Como o Arcebispo 
Metropolitano do Sudão do Sul, Paolino 
Lukudu Loro escreveu: ‘Sejam fortes e 
corajosos, pois o Senhor nosso Deus está 
conosco neste momento difícil’.

Ir. Veronica SSpS deu sua vida para assistir o povo do Sudão do Sul. 
Ela escreveu:

Recentemente alguém me perguntou por que fico aqui em tais 
circunstâncias. Por que? Porque Jesus continuou seu caminho e não 
desistiu quando as coisas ficaram difíceis. Ele aceitou o sofrimento e 
as dificuldades e carregou a cruz até o fim. Foi obediente à vontade 
do Pai. Sempre esteve com o povo. Não o abandonou. Até se dispôs 
a aceitar a morte, pois amava o povo. Sendo uma mulher discípula 
de Jesus, estou seguindo os passos de Jesus na força do Espírito 
Santo. Não posso deixar o povo do Sudão do Sul porque o amo. Ele 
está feliz se ficamos com ele, rezamos com ele e trabalhamos juntos 
na construção deste país jovem e frágil. O povo precisa de nosso 
apoio, oração e ajuda. Neste momento gostaria de agradecer a todos 
os que nos apoiaram com orações, sacrifícios e finanças. Somos 
chamadas e ser sinal de esperança, especialmente em momentos de 
trevas. Deus nunca nos abandonará, pois é nosso Emanuel = Deus 
conosco.

É possível viver uma cultura de paz em meio às circunstâncias 
mais difíceis se reconhecermos o que é importante para nós. 
Um vigoroso lembrete para mim é o provérbio: ‘Um navio 
está seguro no porto, mas não é para isto que os navios 
foram feitos’.

Existe um provérbio Chinês que diz:
“Se houver luz na alma, haverá beleza na pessoa.
Se houver beleza na pessoa, haverá harmonia na casa.
Se houver harmonia na casa, haverá ordem na nação.
Se houver ordem na nação, haverá paz no mundo”.

Q2. Como podemos criar e viver uma cultura de 
paz?

Traduzido por: Ir. Noemia Sulzbach SSpS


