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Ore por mais segurança nas cidades
e pelo fim do crime organizado
UMA PESQUISA REALIZADA EM 2002 pelo Instituto Latinoamericano das Nações Unidas para a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente ( ILANUD) e pela
Fundação Instituto de Administração da Universidade
de São Paulo (FIA-USP) indicou que dois terços da população de quatro grandes metrópoles  São Paulo, Rio
de Janeiro, Vitória e Recife  acreditavam que poderiam ser vítimas de algum tipo de violência a curto prazo. Várias cidades menores ou do interior, antes tidas
como tranqüilas e absolutamente seguras, onde os moradores se orgulhavam de viver com as portas das casas
destrancadas, hoje vivem sob tensão.
Impunidade, descaso, corrupção e, principalmente,
uma dívida social centenária criaram um ambiente propício ao crescimento da criminalidade. Junte-se a isso
uma cultura de tolerância  e, eventualmente, até de
estímulo  em relação à violência, presente em filmes,
programas de televisão, na música, nos quadrinhos e
outras formas de expressão, e o resultado não poderia
ser mais catastrófico. Malhas de criminalidade têm-se
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formado, um problema difícil de ser combatido por envolver grupos muito bem estruturados, que contam com
a transigência de policiais, militares e até políticos corruptos para controlar o contrabando e o comércio de
drogas e armas. Da favela aos altos escalões da sociedade,
o crime organizado espalha seus tentáculos.
Provérbios 2, ao tratar da importância da sabedoria e
do bom senso, fala sobre o caminho do mal e alerta a
respeito dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas; que se alegram de fazer o
mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos (v. 12-15;
ARA). Mesmas características que marcam o perfil dos
criminosos de nossos dias, que, sem sombra de remorso,
matam pais de família, induzem crianças e adolescentes
ao consumo de drogas ou patrocinam a violência. Estejam eles num barraco de favela ou dentro de escritórios e
mansões, são todos culpados do sangue de inocentes.
No entanto, a continuação do texto de Provérbios
mostra que aqueles que não se deixam dominar por essa
cultura nefasta nem se encantar com os caminhos das
trevas podem ter esperança de ver a sociedade transformada e todo o mal banido (v. 21,22).
Ao dobrar os joelhos em oração, o povo de nosso país
pode dar início a uma batalha espiritual contra as forças
das trevas e encetar um processo de cura sobre a nação:
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Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas
contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas,
isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão (Ef 6:12).
A segurança verdadeira só pode sentir aquele que
confia em Deus (Sl 37:39,40).

Oração

Amado Pai, ao ver uma criança cuidando de uma bocade-fumo ou uma adolescente com uma arma na mão,
participando de um assalto, nosso coração se entristece
e se angustia. Ninguém está a salvo para voltar casa ao
fim do dia, pois as trevas se espalharam pelas cidades,
formando grandes grupos organizados que vivem da
maldade e da miséria humana. Pai, derrama o temor de
teu nome sobre nossa nação, pois só em teu poder seremos capazes de combater essas forças diabólicas. Livranos do homem perverso e dos que se unem para maquinar
o mal. Oramos confiantemente em nome de Jesus.

Anotações

