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PROBLEMAS MUNDIAIS

• A VIOLÊNCIA NO MUNDO



A violência do mundo é um reflexo da 
violência em cada um de nós
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Violento é o Trump, o Bolsonaro, o Kim Jong. Violento é o estado
Islâmico. Alguém distante, alguém que tenha ideais totalmente
diferentes dos nossos.

• Assim pensam aqueles que não percebem o mundo de forma
sistêmica.
• Aqueles que não percebem como estamos todos interconectados.
• Aqueles que ainda não compreenderam o segredo da vida humana
na Terra.
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Um dos problemas mais graves da sociedade moderna
ainda é a violência. Ela existe sob várias formas:

Terrorismo

Assaltos

Sequestros
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Assassinatos

Violência doméstica

Violência urbana...
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• O problema da violência é crônico e atinge todas as classes
sociais e todas as idades..

• A violência não é algo apenas do cotidiano.

• Ao longo da história, a violência é relatada até mesmo na
Bíblia: Caim, filho primogênito de Adão e Eva, mata Abel, seu
irmão mais novo.
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• A forma mais expressiva de violência costuma ser atribuídas às
guerras.
• Algumas guerras têm motivação religiosa:

1. As cruzadas - Séc. XI - XIV
2. Guerra dos Cem anos - 1337 - 1453
3. Guerra entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte.

Geralmente centenas de pessoas morrem em nome da religião que
só prega a paz.



Uma das mais acirradas manifestações do conflito entre católicos
e protestantes, na Irlanda do Norte - 5 de outubro de 1968...
Surgiu ainda na idade média.

Motivo: motivos territoriais

8 de maio de 2007: Assinado um acordo entre as partes com o
objetivo de por fim ao conflito.

9



10

• Violência: sociedades modernas

1. Torres gêmeas - EUA - 11 setembro 2001. 
2. Violência nos esportes coletivos entre jogadores e torcidas

organizadas.
3. Violência contra a mulher
4. Corrupção
5. Violência na família
6. Desigualdade social
7. Exclusão
8. Pedofilia
9. Violência no trânsito, etc
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• Todos os seres humanos devem lutar pacificamente contra a
violência e as injustiças sociais, vivendo e ensinando valores morais
para as crianças, valorizando o sistema educacional e a família.

• A Religião tem papel fundamental no combate à violência, pois
tem o objetivo de levar a paz e a fraternidade entre todos...
proporcionar uma vida melhor, de irmãos, como quis Jesus.

• A paz pode ser alcançada, depende da atitude de cada pessoa.



O combate à violência não se deve fazer com exércitos armados,
nem levando o homem violento para o cárcere, mas, criando
métodos que permitam a modificação dos sentimentos humanos
substituindo o egoísmo pela fraternidade; o ódio pelo amor. É
conscientizar o homem de que todos os seres humanos nasceram
do mesmo Pai e todos, sem exceção, são irmãos, membros de uma
só família onde deve haver o amor e o respeito mutuo. “Amai-vos
uns aos outros”, disse o Mestre Jesus que conhecia a nossa
condição de irmãos pela paternidade Divina
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