
Crônica 3 - Como entender a mente humana! 

Homo Sapiens – esta é a designação que denominamos o 

homem e a mulher. Somos formados de órgãos internos e 

externos, além dos órgãos vitais que compõem a nossa estrutura 

biológica. Este ser formado a partir do pó da terra, como nos 

relata a história no livro de Gêneses da Bíblia Sagrada escrito 

pelo escritor Moisés é dotado de espiritualidade, então, o homem 

em termo geral, é corpo, alma e espírito.  

Você pode me perguntar, por que falar sobre este assunto, 

se já sabemos de cor. O motivo maior deste pensamento é que 

ainda não conseguimos entender como uma pessoa pode 

maquinar a morte de pessoas inocentes. Como um jovem entra 

numa escola pública e friamente resolve matar seres inocentes 

sem nenhuma defesa. Já parou pra pensar sobre isto? O que 

levou este jovem a fazer tal brutalidade? Qual seria o motivo que 

levou ele a praticar um crime brutal e horrendo deste? Podemos 

considerá-lo como um ser humano? 

No Brasil e no mundo temos assistido nos meios de 

comunicação de massa, cenas chocantes de brutalidades contra a 

própria natureza humana. Atualmente, nos deparamos com a 

disseminação da violência entre os jovens provocados por 

motivos banais com um alto grau de brutalidade que foge dos 

padrões da normalidade. Será que a ficção está se tornando 

realidade, em vez da realidade virar ficção.  

Portanto, a natureza humana, como já frisei , está em 

conflito entre o certo e o errado, entre o que é legal e ilegal, 

entre o querer e o poder. Será que esta onda de violência é fruto 

da loucura, da maldade, de uma mente doentia, ou de uma força 

maior que supera o equilíbrio humano? Na Bíblia está escrito: “O 

ladrão veio, senão para matar, roubar e destruir...” Mas o filho de 

Deus veio para dar vida e vida abundante. Certamente, muitos 

males acontecem, porque falta Deus no coração do homo sapiens. 

Deus é luz, paz, amor e o único que pode preencher o vazio do 

nosso coração.      
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