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lhar a história da humanidade é ter a oportunidade de 
 uma sucessão de fatos relacionados às guerras e aos 
 paz. O homem que milita contra o outro, por questões de 
conômica, política ou religiosa, é um prisioneiro de suas 
uerras, sendo muitas vezes levado a esquecer as 

s razões que o levaram a tal situação. Assim, a paz passa a 
nseio do mundo, ainda que de maneira velada e 
e. 

uitos foram os propagadores da paz no decorrer dos 
m destaque para Immanuel Kant, filósofo da modernidade, 
 estabelecer um programa para o alcance da paz perpétua 
vos. O projeto kantiano, baseado nos progressos da razão 
ve traços de eficácia no processo histórico, mas entrou em 
quando o mundo assistiu aos horrores das duas grandes 
ndiais. 

 sepultamento do Papa João Paulo II, que reuniu líderes 
 religiosos de todo o mundo, talvez tenha sido o 
nto mundial que mais acenou para as possibilidades de 
real sobre o planeta. Diante dos holofotes do mundo, 
olíticos se abraçavam com o abraço da paz; líderes das 
sas religiões expressavam um desejo de aproximação em 
agendas comuns. O mundo assistiu, de camarote, o 
 da unidade dos povos da terra. 

 olharmos para esse fato histórico com os olhos da ciência 
 sociologia ou do direito internacional, não há como negar 
e ver comunistas e capitalistas se abraçando, mulçumanos 
e mãos dadas e pobres e ricos vivenciando a dor de uma 
niversal que é a morte. 
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Por outro lado, um olhar atento com as lentes da Revelação 
deve nos fazer ver esse acontecimento como um fato de conotações 
proféticas e escatológicas. O próprio Paulo nos deixou um sinal dos 
tempos relacionado a uma paz efêmera a ser implantada na Terra 
como preparação do final dos tempos: “Irmãos, relativamente aos 
tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva; pois 
vós mesmos estais inteirados com precisão de que o Dia do Senhor 
vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo: Paz e 
segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição” (1 Ts 5:1-3). 

 
O que a Igreja do Senhor nunca poderá esquecer é que é 

impossível a paz verdadeira na Terra, sem a intervenção de Jesus 
Cristo, pois a humanidade que vive em guerra com Deus não poderá 
jamais experimentar a comunhão entre os seus pares: “Justificados, 
pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor 
Jesus Cristo” (Rm 5:1). 

 
A paz no mundo continuará sendo uma utopia, até que 

Jesus, o Príncipe da Paz, consume os seus planos sobre o Cosmos. 
 
Vem Senhor Jesus! 
 
Pr. Sérgio Augusto de Queiroz 
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