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Vida...
Não sei se a vida é curta ou longa para nós,
mas sei que nada do que vivemos tem sentido,
se não tocarmos o coração das pessoas.
Muitas vezes basta ser:
colo que acolhe, braço que envolve,
palavra que conforta, silêncio que respeita,
alegria que contagia, lágrima que corre,
olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove.
E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida.
É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais,
Que a vida seja intensa, verdadeira, pura ... enquanto durar.
Cora Coralina
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POR QUE AGIR

A reflexão sobre o tema “O SENTIDO DA VIDA” é a nossa
sugestão para o mês de maio.
O verdadeiro sentido da vida tende a ficar para trás no
mundo atual dominado pelo consumismo. As pessoas buscam
acumular sempre mais, acreditando que a sociedade tem maior
respeito pela riqueza que a sabedoria.
A felicidade, em si, não é algo exterior, não vive fora do indivíduo nem se pode comprar na feira ou no shopping. Ela é gerada no coração humano, como um sentimento de plena harmonia, e
não de superioridade.
O sentido da vida é algo que deve ser construído através
de uma espiritualidade que vai além das religiões e diz respeito à
subjetividade humana.
Como resgatar os valores da subjetividade,
como voltar a uma cultura onde o individualismo,
o materialismo ceda lugar à cooperação, à reflexão, à sabedoria, ao aprofundamento dos valores?
Como restabelecer vínculos humanos
que estão se perdendo com a aceleração da tecnologia?
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QUEBRANDO A CUCA
SONHOS...

TESOUROS...

Um jovem sonhava em mudar o mundo. Investiu muito tempo da sua vida para realizar
esse ideal. Com o passar dos anos, percebeu que
a proposta era ampla demais e restringiu seu sonho a mudar o país. Depois de trabalhar algum
tempo para isso, convenceu-se de que era muito
difícil mudar o país, e pensou em mudar sua cidade. Mas aí também se frustrou e procurou mudar
sua família, tentando ensinar-lhe a melhor maneira de resolver os problemas; porém ninguém lhe
dava atenção, alegando que ele não conseguia
nem mesmo resolver os seus.
O tempo passou. O jovem tornou-se
ancião, sem nada ter conseguido mudar. Um dia,
sentindo-se triste, ao analisar sua vida e o motivo
do seu fracasso, concluiu: “Se eu tivesse começado por corrigir meus próprios erros e me transformado, talvez minha família, vendo o meu exemplo, também tivesse mudado. Minha família transformada poderia mudar a vizinhança, que mudaria
a cidade, o país e de repente o mundo inteiro”.

Uma mulher fazia uma viagem através
das montanhas quando, no leito de um rio, encontrou uma pedra preciosa. No dia seguinte, continuando seu caminho, deparou-se com um viajante
que tinha fome e, para atender a seu pedido de
ajuda, a mulher abriu a bolsa para dividir com ele
sua comida.
O homem deslumbrou-se com a visão
da pedra e pediu à mulher que lhe desse de presente. Sem hesitar, ela lhe entregou a joia. O viajante se foi, rejubilando-se por sua sorte. O tesouro poderia garantir-lhe segurança para toda a vida. Mas, alguns dias depois, ele voltou à procura
da mulher. Ao encontrá-la, entregou-lhe a pedra,
dizendo:
– Pensei muito e sei bem o valor desta
pedra, mas venho devolvê-la. O que eu quero é
algo muito mais precioso. Se for possível, me dê o
que está dentro de você e que a fez capaz de me
entregar um tesouro como esse.

Para que minha Vida se transforme 2
Ed. Verus - Maria Salete de A. Silva; Wilma Rugger

Histórias para aquecer o coração
Editora Sextante

1 -

O que motivou o diálogo entre os
dois personagens do texto?

2 - Que dificuldades encontrou para
realizar o seu sonho?

2 -

No momento do diálogo o que
chamou a atenção do viajante?

3 - Por que o jovem não contava
com a colaboração de outras
pessoas para conseguir alcançar
o seu ideal?

3 -

Por que o homem rejubilou-se
por sua sorte?

4 -

Neste texto são descritos dois
encontros que tratam de dois tesouros. Fale sobre eles.

5 -

Na sua opinião qual o mais significativo?

1 - Que pretensões tinha o jovem?

4 - A vida é uma construção de dentro para fora. O que no texto
confirma esta afirmação?
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JOVEM, AGORA É SUA VEZ...
01 - Leia... descubra a beleza deste o poema e...

Arquiteto, meu irmão
Que tu gabas
De número impressionante
De edifícios
Surgidos de tuas mãos,
Perdoa a pergunta incômoda:

Jamais te veio a dúvida
De que ainda resta a dívida
De construir-te a ti mesmo,
Como pedra angular
De todas as tuas construções?

D. Helder Câmara

Responda:
Quem é um sucesso como ser humano: quem tem tudo, quem está na moda ou quem
tem sólidas qualidades éticas?
02 - “Quando eu era pequeno, queria ser o melhor ator do mundo. Agora amadureci e quero ser o melhor que eu puder ser.” - Denzel Washington (festa do Oscar – março de 2002)
a) - Reflita com seu grupo e diga:
b) - Além do terreno profissional, onde
– Que diferença de atitude há
mais cada pessoa pode se esforçar
entre querer ser mais do que
em dar tudo de si e ser melhor?
os outros e querer ser tão
c) - O que é Construir-se ou cultivar-se
bom quanto possível?
como pessoa?

DICAS
Comemore o Dia Mundial do Meio Ambiente refletindo sobre a sustentabilidade:
Aproveite as Sugestões

Vídeo:

ABSURDO - (Vanessa da Matta)
Música sobre o absurdo da ambição que vem causando
Para conversar:
–
– Por que chegamos a isso?
– O que nos levou a destruir e descuidar da
água, da terra, do ar, uns dos outros?

a morte do planeta.
Por que não pensamos no que deixar para quem vem depois, as próximas gerações, os filhos e filhas da mãe-terra?

Filmes:

A Era da Estupidez - mostra a que ponto chegou a destruição ambiental no mundo e alerta
para a responsabilidade de cada indivíduo em
impedir a anunciada catástrofe global. Misturando documentário e ficção, o filme mostra um velho sobrevivente no devastado mundo de 2055.
Ao analisar cenas das muitas tragédias ambientais ocorridas no início do século 21, ele se pergunta por que os seres humanos não se salvaram quando ainda tinham a chance.

Home – Nosso planeta, nossa casa - é um documentário lançado em 2009, produzido pelo
jornalista, fotógrafo e ambientalista francês Yann
Arthus-Bertrand. O filme é inteiramente composto de imagens aéreas de vários lugares da Terra.
Mostra-nos a diversidade da vida no planeta
e como a humanidade está ameaçando o equilíbrio ecológico. Foi estreado em 50 países diferentes e é totalmente gratuito e sem lucros comerciais. Este filme é um alerta e uma declaração de amor ao nosso lar: a Terra...

CONCLUSÃO

“Se cada um cultivar afeto, beleza e lealdade em seu ambiente por pequeno
que seja, isso há de espalhar claridade no mundo.” - Lya Luft
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ESPAÇO CURUMIM
1. Faça uma cruz nas respostas certas:

O homem tem o dever de:
( ) Estragar a natureza
( ) Cuidar da natureza

A caixa de água bem tampada:
( ) não evita a contaminação da Dengue
( ) Evita a contaminação da Dengue

Eu economizo água quando:
( ) Fecho bem a torneira.
( ) Deixo a torneira pingando.

Preservamos a vida dos rios quando
( ) Plantamos árvores em suas margens.
( ) Poluímos suas águas.

2. Cante comigo:

Ciranda da Água (Música: Ciranda, Cirandinha)
Na ciranda o equilíbrio, estamos sempre a manter
Faço tudo com cuidado para o rio não sofrer.
Água limpa pra viver, vamos sempre precisar
Cuido sempre do planeta para a vida renovar.
Na ciranda o equilíbrio está perto de perder
Com as nossas atitudes, até o rio pode morrer.
Jogo lixo, corto a mata, faço tudo sem pensar
Mas no fim a consequência todos vão vivenciar.

3. Siga a ordem dos números para a frase. Depois comente-a com seus(suas)
amigos(as).
sentido
4

vida
6

O
1

dar
8

à
10

que
2

vida
12

dá
3

nossa
11

a
5

vida
9

é
7

“______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________”
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