
CRÔNICA 1 -  A face obscura da violência  

 O ser humano é uma criação divina, criado a imagem e semelhança de 

Deus, mas, no entanto, a queda do homem no Jardim do Éden tornou o 

homem e a mulher – “seres divinos” incapaz de só fazer a vontade do seu 

criador – Deus.  

 Geração vem, geração vai, e o homem evoluiu em vários aspectos 

sociais, como na cultura, na economia, na política, na tecnologia e outros 

campos da ciência, porém ainda não conseguiu a fórmula para conseguir 

manter a calma diante de alguns problemas e circunstâncias da vida.  

 Vivemos atualmente numa sociedade capitalista, na qual o que 

prevalece é a competitividade, o lucro, a ganância e a inveja ,ou seja, o ter e 

não o ser. Diante deste cenário, podemos observar diariamente, nesta 

mesma sociedade, as evidências  em dados estatísticos dos institutos de 

pesquisas que nos mostram a verdadeira face obscura da violência. 

 O que nos deixa ainda mais tristes e chocados diariamente, é saber 

que grande parte desta violência, não está ocorrendo apenas por motivo 

das drogas, do álcool, da prostituição dos jovens, mas sim de dentro das 

famílias, das escolas. Estes por sua vez, que são as duas instituições 

consideradas exemplares e que a sua finalidade primordial é a de formar, 

educar o cidadão para o exercício da cidadania.  

 Nem tudo está perdido ainda, nós que fazemos parte desta sociedade, 

precisamos fazer a nossa parte, dialogando com os nossos filhos, amigos, 

vizinhos, sendo mais atenciosos com os jovens, sendo sincero com eles, 

mostrando a realidade da violência e o seu lado devastador do ser 

humano. Como já ouvimos muitas vezes falar: “Violência gera violência.” 

Então, paremos, reflitamos e busquemos andar em paz com todos! Como já 

disse o grande mestre Jesus: “ Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei”. 

Precisamos de um mundo de paz e compreensão! A paz do Senhor... 
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