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Um dos momentos mais tristes de todas 
as Olímpiadas aconteceu nos Jogos Olímpi-
cos de Munique, em 1972.

Um atentado terrorista da organização 
palestina Setembro Negro abalou o mun-
do, naquele evento que estava planejado 
para representar a união entre pessoas e 
povos. No fatídico 5 de setembro de 1972, 
oito jovens palestinos entraram normal-
mente na vila olímpica e fizeram atletas de 
Israel como reféns, onze dos quais, além de 
outras sete pessoas, entre policiais e terro-
ristas, morreram.

O Massacre de Munique, como ficou co-
nhecido, é até hoje é considerado o pior 
momento da história olímpica. As compe-
tições foram paralisadas e cogitou-se até o 
cancelamento daquela edição dos Jogos 
Olímpicos, o que acabou não acontecendo.

A partir da Tragédia de Munique, a se-
gurança dos Jogos Olímpicos nunca foi a 
mesma.

A violência está em todos os lugares. 
Ninguém está imune ao terrorismo. Po-
demos ser alvo de ataques terroristas a 
qualquer momento.

Como família, precisamos estar aten-
tos para que nossos filhos não se envol-
vam com grupos ligados à violência.

Os pais precisam estar atentos, sem 
criar um clima policialesco em relação 
às amizades que os filhos desenvol-
vem, especialmente a partir da adoles-
cência.

De quando em quando tomamos co-
nhecimento de jovens aliciados por or-
ganizações criminosas. Isto muitas ve-
zes acontece devido à facilidade da 
comunicação na internet.

Os pais podem conversar com os fi-
lhos sobre o que significa terrorismo e 
como identificar casos de possíveis ten-
tativas de aliciamento.

Por outro lado, os pais podem, na pró-
pria família, criar uma cultura de paz. 
Jesus, nosso Salvador e Senhor, não 
apenas viveu e nos ensinou acerca de 
como viver uma cultura de paz, mas Ele 
foi a própria Paz.

Esta cultura de paz se dá, não apenas 
para os de fora de nossa casa, mas den-
tro do próprio ambiente familiar.

Esta cultura é permeada pelo diálo-
go, tolerância, aceitação das diferen-
ças, do ceder, do perdão, do caminhar 
uma segunda milha.

Tudo isto Jesus nos ensinou, mas aci-
ma de tudo viveu.

Um marco triste 

“Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou 
 como o mundo a dá”. (João 14.27)

DIA 15

“Senhor, que em minha família, a começar em mim, haja 
uma cultura de paz baseada nos ensinos e na vida de Jesus”.


