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Passamos, atualmente, por tempos muito estranhos, quando testemunhamos crises em 

todos os setores da vida humana na Terra. Para muitos é um tempo de profundas 

incertezas, para outros é um tempo de inversões profundas de valores. A despeito de um 

ou outro caso, vemos os referenciais de pensamentos e atitudes mudarem de forma 

vertiginosa em poucos anos, nos dando a nítida impressão de que o tempo está passando 

mais rápido que o normal.  

Em um cenário como esse, urge reconhecer alguns marcos que possam nos balizar ao 

longo da caminhada sobre esse Planeta. 

Somos a soma de todos que vieram antes de nós. O fato de estarmos aqui hoje deve-se ao 

esforço e trabalho, dedicação e atenção de todos aqueles, homens e mulheres, que 

construíram realidades das quais fazemos parte hoje. Esses antepassados, essas pessoas 

com as quais convivemos e que já não fazem parte do nosso convívio na atualidade, e 

ainda outras que contribuíram no passado e que continuam no nosso convívio, precisam 

ser honrados, pelo papel que desempenharam na construção da nossa realidade.  

O ato de honrar algo ou alguém faz as pazes com a cadeia infinita de seres que trabalharam 

e trabalham em prol do coletivo, da construção e da transformação das realidades.  

Precisamos fazer essa reconciliação interior e externá-la para que seja mais uma luz a 

guiar os caminhantes do hoje e do amanhã. 

Quando falamos em Honra, é preciso termos em mente, de forma clara e firme, que 

estamos nos referindo ao respeito, ao reconhecimento, à consideração, à valorização do 

outro. A honra tem a ver com “reconhecer ou dar valor”, “tratar em alta estima, respeito 

ou consideração”, “tratar como algo precioso”.  

Honrar significa dar valor e reconhecer a importância de uma pessoa, de uma instituição 

ou de uma comunidade, não só com pensamentos e palavras, mas também com atitudes, 

o que gera através de nós o respeito.  

Por fim, é importante destacar que o ato de Honrar deve ser materializado ou reconhecido 

fisicamente, pois sempre estará ligado ou associado a uma materialização ou 

reconhecimento com algo de valor, com algo que custe alguma coisa, com aquilo que é 

precioso e de peso, e um dos significados da palavra Honra é justamente esse: dar valor. 

Portanto, Honremos com generosidade e afeto todas as pessoas que contribuíram para 

tornar-nos quem somos hoje. 


