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A m a r e l o u v a r a D e u s , a l t í s s i m o e s u m a m e nt e b o m .
Sentir-se irmão(s) de toda criatura humana.
D e s c o b r i r e v a l o r i z a r o q u e h á d e p o s i t i v o na s p e s soas.
Amar os pobres e saber perdoar de coração.
Levar a esperança, a paz e a justiça onde há d esespero, guerra e injustiça.
Não responder à violência com violência.
Manter-se na alegria, mesmo que surjam dissab ores e perseguições.
Renovar, a cada dia, o propósito de ter um coração
puro, livre e generoso.
Fazer parceria com aqueles que também buscam o
horizonte de um mundo melhor.
Não confiar no poderio das armas e do dinheiro,
mas crer na força do amor!
O Mensageiro de Santo Antônio – Ano LII – nº 8
Acesse nosso site: www.santuariomarianopinda.com.br/p_educacao.asp
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POR QUE AGIR
A reflexão sobre o tema:

“SER PESSOA HUMANA” - SER OU PARECER
... é a nossa sugestão para o mês de abril.

Enfatizar os dois elementos fundamentais da realidade da pessoa humana é o nosso objetivo: aquilo que aparece, o que apresentamos e o que manifestamos; o que somos, o que sentimos, pensamos, queremos, enfim, o nosso próprio eu. A exterioridade acaba. A interioridade permanece... Por
isso é preciso enriquecê-la, torná-la bonita. O crescimento externo nem sempre depende de mim. O
interno sim, e não tem limites. Ser pessoa é ser você mesmo. É tomar decisões próprias e responsáveis, sem se deixar levar pelos outros. Assim sou livre. Liberdade não é fazer o que se quer,
mas o que se deve.

“A escola é um tempo, espaço, local onde as máscaras
devem dar lugar ao rosto, à transparência de mundos, vidas, sonhos, possibilidades, saberes e conhecimentos para que, sem medos ou disfarces, se perceba o sabor em saber de uma convivência
em, com e para a dignidade”.
Dolores Henn Fontanive – Diálogo – Ano XVIII, nº72
Acesse nosso site: www.santuariomarianopinda.com.br/p_educacao.asp
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QUEBRANDO A CUCA

QUEM SOU?
Uma mulher estava agonizando. De repente, ela
teve a sensação de estar sendo levada para o céu, sendo,
então, apresentada perante o tribunal de Deus.
– Quem és tu? Perguntou uma voz.
– Sou a mulher do prefeito municipal –
respondeu ela.
– Eu perguntei quem és tu, e não com quem estás casada.
– Sou mãe de quatro filhos.
– Eu te perguntei quem és tu, e não quantos filhos tens.
– Sou uma professora da escola.
– Eu te perguntei quem és tu, e não qual é a tua profissão.
E, assim sucessivamente. Qualquer resposta que ela desse, parecia não estar dando uma resposta satisfatória àquela pergunta: quem és
tu?
É evidente que ela não conseguiu ser aprovada no exame,
sendo, por isso, mandada de volta para a Terra. Então, depois de ter se
recuperado da sua doença, tomou a decisão de investigar quem ela era.
A.de Mello – 40 Novas Parábolas – Ed. Paulus
1 - Por que a pessoa do texto não respondeu satisfatoriamente à pergunta feita a ela?
2 - Qual a sua resposta à pergunta: “Quem é você?
3 - Por que é mais fácil falar do outro do que de nós mesmos?
4 - Assinalar as frases que, conforme o seu entendimento, se encaixam neste texto:
-

A arte do convívio é saber se revelar, ser verdadeiro.

-

Há pessoas que se preocupam com o que os outros vão pensar.

-

Há pessoas que tentam tapar o sol com a peneira.

-

É sábio conhecer mais os nossos pontos fracos.

-

Saber reconhecer os nossos pontos fracos e identificar-nos com quem tem coragem de pedir
desculpas é conviver com sabedoria.
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O EXAGERO...

A mãe preocupava-se com o filho que, embora tivesse cinco anos de idade, ainda não havia
pronunciado uma única palavra. Por isso levou-o ao médico. Este constatou que fisiologicamente o menino não tinha nenhum problema, não havendo motivo, portanto, para que ele não falasse.
Um dia, ao preparar o café da manhã, sem querer deixou a torrada queimar e serviu-a toda
tostada ao filho. Experimentando a torrada queimada, o menino abriu a boca e disse:
– Mãe, eu não gosto de torrada queimada!
A mãe, alegre e surpresa ao ouvir o filho falar, exclamou:
– Meu filho, por que até agora você nunca disse nada? Eu pensava que você fosse mudo!
– Eu não falava porque não precisava. A senhora sempre adivinhava os meus pensamentos
e fazia tudo por mim!
Para que minha Família se transforme
(Maria Salette A. Silva, Wilma Ruggeri, Jota Lima)
1 - Ser pessoa é ter autonomia é poder “se virar”. No seu entendimento a mãe concorreu
para isso? Por quê?
2 - A vida atual oferece, ao jovem, elementos para ser pessoa autônoma? Dê exemplos.
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UM DESAFIO,
UMA DIFERENÇA DE AÇÕES...
... UM ENCONTRO!
Identifiquemos os dois lados de um mesmo problema:

O FALAR E O FAZER.
A arte do convívio é saber se revelar, ser verdadeiro, sem agredir ninguém,
com delicadeza, respeitando e compreendendo os sentimentos alheios.
Na vida, ouvimos pequenas e grandes mentiras:
– mentiras para levar vantagem, enganando alguém;
– mentiras para evitar sofrimentos;
– mentiras sociais para não ser indelicado(a)
com alguém;
– mentiras para escapar de censura e punições.
Errar é humano. Muitos têm receio de confessar erros, fraquezas, deficiências e nunca se mostram
como são: criam uma máscara e se escondem atrás dela.

E você quem é? Acende uma luz para colocá-la debaixo da mesa?

Atividade
1–

Com uma certa dose de humor, um homem famoso, acostumado aos caminhos da guerra e da política, declarou: “Nunca se mente tanto como antes
das eleições, durante as guerras e depois de uma caçada.” (Otto Von Bismarck,
estadista alemão, que foi chanceler de 1871 a 1890.)

Apesar do que disse, nem todo mundo mente,
mesmo nas ocasiões que ele mencionou.
A. O que poderia nos ajudar a perceber quem diz a verdade?
B. Em que situações as consequências da mentira costumam ser
mais graves? Por quê?
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DICAS
O Dia das Mães pode ser uma oportunidade para refletirmos sobre as relações familiares.
- Filme Minha mãe é uma peça (2013) – Comédia brasileira, conta a história de uma
mãe em seu excesso de dedicação aos filhos. O
filme pode motivar o debate sobre relações familiares e quem cuida do cuidador?

CONCLUSÃO

“Ser pessoa não é só contemplar o que sou e tenho de melhor, mas é descobrir
e cultivar o que tenho de melhor para que os outros sejam beneficiados”.
Pe. Fabio de Melo

É ser e não parecer!
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ESPAÇO CURUMIM
Dia do Trabalho
1 – As frases estão de “trás pra frente”. Coloque-as corretamente e... Bom Proveito!

“humanos seres aos esforço o mas, Criador ao pertencem bens Os”.
“____ _____ __________ ___ ________ ____, __ ________ ___ ______ _________”.
Provérbio árabe

“oram que lábios os que sagrados mais são servem que mãos As”.
“___ ____ ____ ______ ____ ____ _______ ____ ___ ______ _____ ______”.
Sai Baba
Viu como é bom sempre fazer alguma coisa na vida!
E construir, ajudar, cuidar!

Dia das Mães
2 – Vamos homenagear nossa mãe?
Eis alguns versos e pensamentos para você.

Neste dia de ventura,
Nossa senhora, tão boa,
Sorri às mães, lá da altura,
E, sorrindo as abençoa. (Colombina – in memorian)

“A mãe, no predestinado
Destino de dor e riso,
Não reclama do seu fado,
finge sempre um paraíso”. (Amaryllis Schoenbach)

Pensamento

Ser mãe é ter o olhar cheio
de amor, ternura e bondade...
É dividir tudo ao meio,
Também a própria metade! (Maria Thereza Cavalheiro)

“A grandeza de uma mãe está no seu “ser mãe” e não no afeto do filho”.
(Frei Neylor José Tonin)
Que tal aproveitar as palavras em destaque para escrever uma mensagem bem bonita para
sua mãe!
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