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“O homem precisa entender que a vida humana é um bem precioso.” 

 

 

COMO CONSTRUIR UM MUNDO MELHOR 

 

Para construir um mundo melhor é fundamental que o ser humano 

tenha consciência e que valorize a vida, respeite a natureza e compreenda 

que ela é fonte de vida e não algo a ser destruído para satisfazer os seus 

desejos. 

O homem precisa entender que a vida humana é um bem precioso 

dado por Deus e não pode ser tirada de forma banal, não se pode falar em 

paz mundial promovendo guerras e destruições por onde passa. Enquanto 

houver fome, miséria e doenças destruindo nações não haverá mundo 

melhor. 

Enquanto as pessoas não pararem de colocar a culpa por tudo de 

ruim que acontece na sociedade e desempenhar o seu papel de cidadão, 

cumprindo com seus deveres e lutando pelos seus direitos de forma 

passiva, não haverá paz mundial, porque não há amor entre os homens 

nem respeito entre as nações. 

No mundo em que vivemos é difícil encontrar vagas em hospitais e 

estímulo para permanecer em uma sala de aula, mas é fácil entrar no 

mundo das drogas, tornar-se um ser humano corrupto, violento, ambicioso, 

dominado pelo ódio, aumentando com isso a violência, o tráfico de drogas, 

de armas, de animais, de seres humanos e até mesmo de órgãos. 

É preciso ter força de vontade e determinação para pôr um fim a 

tudo isso e só assim haverá esperança de que possamos construir um 

mundo melhor. 
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“Queremos um mundo melhor, para isso, vamos 

mudar o nosso jeito de ser e viver”. 

 

COMO CONSTRUIR UM MUNDO MELHOR 

 

Para construir um mundo melhor temos que ajudar um ao outro de 

maneira adequada e respeitando sempre a diferença de cada um. 

É preciso fazer a diferença com o seu modo de ser, não sendo 

violento com as pessoas, ajudando os idosos a atravessar a rua, não 

jogando lixo nas ruas ou vias públicas. Se cada um de nós fizer isso, só 

temos que melhorar cada dia mais e assim podemos construir um mundo 

melhor porque é através das pessoas que o mundo está cada dia mais 

violento. 

Temos que dar prioridade aos idosos na fila de um banco, mas às 

vezes nem fazemos isso. Ajudar para ser ajudado.  É assim que queremos 

ser para que no futuro os nossos filhos, netos e bisnetos possam viver no 

mundo melhor, onde não há tanta violência, tanta discriminação, não é isso 

que queremos. 

Queremos um mundo melhor, para isso, vamos mudar o nosso jeito 

de ser e viver. 
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“Somos capazes de fazer uma diferença imensa 

para deixar o mundo um pouco melhor, basta termos 

bom senso e percebermos que a maioria dos nossos 

problemas, são os de todos”. 

 
 

COMO CONSTRUIR UM MUNDO MELHOR 

 

       Apesar de vivermos em um mundo de incertezas, temos um 

simples desejo: vivermos o amanhã. Um presente que nem todos tem o 

prazer de conhecer. O mundo não é uma bola chamada planeta Terra, mas 

sim o lugar onde vivemos e que construímos e aproveitamos o melhor que 

ele nos tem a oferecer, e por que não cuidar para que nossas futuras 

gerações também possam fazer uma história de vida e deixar uma marca 

para um futuro melhor. 

     Transformar o mundo que vivemos, tornando-o melhor não 

apenas para alguns, mas para todos, sem injustiças, guerras, drogas e 

tantos outros problemas que vivenciamos atualmente. 

Precisamos nos unir, mesmo que seja um desafio para o ser 

humano. Verdadeiramente, para construir um mundo melhor, as pessoas 

devem levar um choque da realidade e passar a entender que os culpados 

do mal que habita no mundo somos nós, e podem acreditar, as 

consequências virão. 

Sabemos que pessoas de bem são atacadas à luz do dia, em 

qualquer esquina, e nem adianta fugir, parece que aonde nós vamos há 

sempre algum psicótico querendo acabar com nossa felicidade, mas talvez 



se observarmos direito, vamos perceber que esses problemas estão sempre 

ligados a qualidade de vida. 

Se todos nós pensarmos em construir um futuro diferente (sem 

drogas, sem mortes motivadas por guerras e injustiças e etc.) não só para 

colocar o ser humano no centro das preocupações, mas também para 

discutir sobre a nossa “mãe natureza”, mãe essa que sabemos apreciar, 

mas não sabemos cuidar ou ao menos reconhecê-la. 

Precisamos construir uma economia plural, onde crianças e jovens 

tenham acesso a uma boa educação, com plano de saúde e uma segurança 

confiável, pois o futuro da humanidade e do mundo depende deles e da 

colaboração de todos nós, independente de raça, religião, língua, filosofia e 

cultura. Para melhorar o mundo não precisamos ser perfeitos, apenas 

dedicados e decididos. 

      Somos capazes de fazer uma diferença imensa para deixar o 

mundo um pouco melhor, basta termos bom senso e percebermos que a 

maioria dos nossos problemas, são os de todos. 

Temos que entender que o mundo está precisando de mais atenção 

e coletividade para que todos os nossos problemas sejam solucionados, 

além disso, a nossa vida tá ligada ao mundo que vivemos. 

Devemos cuidar do ambiente que vivemos para quando nossa 

jornada ter chegado ao fim sabermos o tamanho da nossa marca deixada 

no mundo, e que ela seja a melhor possível ou nem precisa ser um gesto 

grandioso apenas feito com carinho, solidariedade e amor ao próximo, e 

vamos ver a nossa vida inteira passar diante de nossos olhos e perceber o 

que valeu a pena foi o que fizemos para construir um mundo melhor. 


