
NOSSO  COMPROMISSO 

 

No dia 30 de maio/2020 dois astronautas, Douglas Hurley e Robert Behnken, decolaram em um 
foguete de Cabo Canaveral, cumprindo programa do projeto espacial empreendido pela NASA em 
parceria com SpaceX, em direção à ISS (Estação Espacial Internacional). 

O lançamento do foguete Falcon 9 foi televisionado ao vivo para todo o mundo. 

Um espetáculo da ciência humana, uma vitória da tecnologia que se lança para voos mais 
audaciosos na investigação do cosmo. 

Ocorre que cinco dias antes (25/maio), na cidade de Minneapolis, a mais populosa do estado norte-
americano do Minnesota, George Floyd, homem afro-americano, fora assassinado de forma 
covarde por um policial, desencadeando um intenso movimento antirracial. 

São dias paradoxais!!! 

Enquanto a civilização exibe êxitos tecnológicos sem precedentes, a sociedade permanece eivada 
de preconceitos, discriminações, desigualdades geradores de violência que insiste em permanecer 
entre nós. 

Nunca tivemos tanta necessidade da vivência da Paz! 

Lembro-me de Gandhi, ao liderar o movimento de libertação da Índia do jugo britânico com adoção 
do Princípio da Não Violência. 

Nelson Mandela, considerado o mais importante líder da África Negra e pai da moderna nação sul-
africana, líder da resistência não violenta da juventude, acabou como réu em um infame julgamento 
por traição. Mandela passou 27 anos na prisão. Depois de uma campanha internacional ele foi 
libertado em 1990, quando recrudescia a guerra civil em seu país. 

Lembro-me: fevereiro de 1990, as TVs exibiram o momento em que Nelson Mandela deixou a 
prisão. A Imagem aproximada de seu rosto impressionou-me o semblante sereno. Sem rancor, sem 
intenção de vingança, Mandela empreendeu a união, sendo o mais poderoso símbolo da luta contra 
o regime segregacionista do apartheid, sistema racista oficializado em 1948 na África do Sul. Livre, 
Mandela reassumiu a liderança daquele Movimento, culminando no fim do regime segregacionista 
em 1992, o que lhe deu o Prêmio Nobel da Paz em 1993. 

Martin Luther King, na década de 1960 empreendeu a liderança do movimento pelos direitos civis 
nos Estados Unidos, enfrentando a segregação racial com adoção da não violência, sendo 
assassinado em 1968, e pronunciou: 

“O problema da escuridão não pode ser resolvido com a escuridão. Só a luz pode fazer isso. O 
problema do ódio não pode ser resolvido com ódio, só o amor pode fazer isso”. 

Em que pese problemas, calma ! 
Embora desafios complexos, serenidade! 
Nada obstante agressividade de que somos alvos, equilíbrio! 
Mesmo em face do sofrimento, paz de espírito! 
Ante as desigualdades, discriminações, violência.... 
Nosso compromisso é que sejamos autenticamente PACÍFICOS - PACIFICADORES!! 
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