MARCIANO
DE BRITO

ENSINO
RELIGIOSO

RESPEITO A DIVERSIDADE
RELIGIOSA: CADA PESSOA
TEM SEU JEITO DE SER E CRER

ROTEIRO DE AULA
Tema: Respeito a Diversidade Religiosa: Cada pessoa tem seu jeito de SER e CRER
 Diversidade Cultural
 Respeitar, Aceitar e Celebrar as Diferenças
 Diálogo Inter-religioso.
 Diálogo Ecumênico
 Atividades de Fixação.
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Alegoria das Ferramentas
O carpinteiro recebeu uma encomenda de trabalho, para fazer
uma mesa. Então, saiu para comprar as madeiras que seriam
necessárias. As ferramentas começaram a falar:
- Atenção! Precisamos de uma reunião. Não aguento mais a dona
RÉGUA, pois está sempre querendo avaliar os outros pelo seu
comprimento. Por estas razões, quero que ela saia do nosso meio.
– Disse o MARTELO.
- Se alguém tiver de sair não sou eu, é o ARCO DE PUA, que vive
incomodando a gente, porque faz buraco em todos os lugares e
deixa sujeira por onde passa. – Disse a RÉGUA.
- Silêncio! É verdade que faço buracos, é a minha função, se
alguém tem que sair é o senhor SERROTE que “num vai e vem
infernal”, diminui o tamanho dos outros. Ele é quem pode ficar
fora do grupo. – Disse o ARCO DE PUA.
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Alegoria das Ferramentas
- De modo nenhum – disse o SERROTE – quem perturba mesmo é
a PLAINA. Ela tem o costume de querer tudo igual. Isto é
impossível.
- Como serão pintados e envernizadas se eu não deixar tudo
aplainado? – Disse a PLAINA. - Inútil mesmo é o FORMÃO, pois é
tão pouco usado que se sair do nosso meio não fará falta
nenhuma.
- Como não faço falta? Se não fosse os encaixes, tudo seria
impossível. Como as partes seriam encaixadas umas às outras?
Como seriam montados os móveis. Inútil mesmo é a CHAVE DE
FENDA, que só vive apertando os parafusos. – Disse o FORMÃO.
- Só porque sou magrinha, vocês estão zombando de mim! Nem
pensaram no MARTELO que sempre vive batendo nos outros. Ele
é que tem que sair. – Disse a CHAVE DE FENDA.
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Alegoria das Ferramentas
Neste momento o carpinteiro retorna
com as madeiras: pega a régua e usa,
pega o serrote e o usa... E faz, assim,
com cada uma das ferramentas.
Depois do móvel pronto, entrega para
o dono.
As ferramentas se olham, caem em si
e compreendem que cada uma delas
tem o seu valor, sua importância e
seria impossível a construção de algo
se uma delas faltar. Ao final,
percebem que, para construírem um
mundo
melhor,
precisam
da
participação de todos.
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• Você consegue conviver em paz
com aquele vizinho, parente,
colega, cônjuge ou amigo que
vivencia uma postura religiosa, ou
não religiosa, diferente da sua?
• Você consegue conviver com o
DIFERENTE?

“Ninguém nasce odiando outra pessoa
pela cor de sua pele, por sua origem ou
ainda por sua religião. Para odiar, as
pessoas precisam aprender; e, se podem
aprender a odiar, podem ser ensinadas a
amar”.
Nelson Mandela
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• As pessoas diferem em
vários aspectos: cor da pele,
personalidade, preferências,
cultura, nacionalidade, etc.
• Mesmo assim, apesar de
existirem essas diferenças,
é errado classificar uma
pessoa como melhor ou pior
que outra.
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Diversidade cultural
•

Vários aspectos que representam
características próprias de um
grupo de seres humanos que
habitam
um
determinado
território:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Linguagem.
Tradições.
Culinária.
Religião.
Costumes.
Modelo de organização familiar.
Política, etc.
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Aceitar as Diferenças
•

Aceitar o outro e reconhecer as
diferenças é o que nos torna e
afirma como seres humanos
únicos e amplos.

•

O “não familiar”, o diferente, tem
o poder de:

1. Ampliar nossa visão.
2. Transformar nossas ações.
3. Moldar a nossa relação com as
pessoas.
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Aceitar as Diferenças
•

As diferenças são importantes para o
progresso individual e coletivo dos seres
humanos.

•

Muitas vezes, desavenças surgem quando
as pessoas não conseguem aceitar que a
opinião ou as características do outro são
naturalmente diferentes.

•

Infelizmente, algumas pessoas, além de
não aceitarem essas diferenças, agem com
intolerância.

•

Muitas acabam dizendo palavras cruéis,
ofensivas e insensíveis; sem calcular as
consequências.
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Respeitar as diferenças
• Não aceitar a opinião do outro é normal.
• Temos todo o direito de não concordar com o que o
outro pensa ou diz. Temos o direito, inclusive, de
defender nossos pensamentos. Porém, existem
maneiras de se fazer isso.
• O homem tem o livre arbítrio e pode acreditar no
que quiser.
• Mostrará que tem bons princípios se souber medir a
“força” de suas palavras antes de atingir seu
semelhante.
11

Celebrar as diferenças
•

Antes de julgar alguém. Aceite que ele não é
e nunca vai ser igual a ninguém.

•

Antes de criticá-lo cruelmente, tente
compreender seu ponto de vista.

•

Antes que faça comparações injustas,
enxergue em você, e nos outros, qualidades
que tornam o mundo tão cheio de riqueza e
diversidade.

•

E se você não concordar com algo, que possa
ao menos respeitar para que seja respeitado
quando suas ideias também forem únicas.
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Diálogo Inter-religioso
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Diálogo Inter-religioso

• Diálogo inter-religioso: É o
processo de entendimento mútuo
entre diferentes religiões.
• Por exemplo: Diálogo
Cristianismo com o Budismo.

do
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Formas de Diálogo Inter-religioso
• Diálogo da vida: espírito de abertura e
de boa vizinhança; partilha de vida.
• Diálogo das obras: colaboração em
vista do desenvolvimento integral e da
libertação das pessoas.
• Diálogo da experiência religiosa:
partilha de riquezas espirituais:
oração, contemplação, etc.
15

Postura no Diálogo Inter-religioso
1. Equilíbrio: não ser ingênuos nem críticos
demais, mas abertos e acolhedores.
2. Convicção religiosa: Integridade da
própria fé, considerando as convicções e
os valores dos outros abertamente.
3. Abertura: Aprender a receber dos outros
os valores positivos das suas religiões.
Abertura
para
vencer
antigos
preconceitos,
e
rever
idéias
preconcebidas, purificando sua própria fé.
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Diálogo Ecumênico
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Diálogo Ecumênico
1. A busca da unidade entre as Igrejas Cristãs.
2. Igrejas que se agridem mutuamente
prejudicam a pregação do evangelho aos
que não creem.
3. Igrejas unidas tem mais força para
defenderem a justiça e realizarem obras
importantes de caridade.

Para que todos sejam um, como
tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti;
que também eles sejam um em
nós, para que o mundo creia que
tu me enviaste.
(João 17, 21)

4. Ter amigos é melhor e mais saudável do que
ter competidores.
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Diálogo Ecumênico
NÃO SIGNIFICA

SIGNIFICA

• Mistura de tudo num mesmo cristianismo.

• Diálogo que reconhece e respeita a diversidade.

• Disfarce, para uma igreja dominar a outra.

• Trabalho conjunto por um mundo melhor.

• Algo que afaste a pessoa de sua igreja.

• Criação de laços de afeto fraterno entre Igrejas.

• Fazer todos concordarem em tudo.

• Oração em comum a partir da mesma fé.

• Fingir que as diferenças não existem.

• Busca sincera de caminhos para curar as feridas da
separação.

• Desvalorizar as normas de cada igreja.
• Deixar de lado o espírito crítico.
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ATIVIDADE
1. Por que é preciso aceitar as diferenças entre as pessoas? (Marque a alternativa
correta)
A. ( ) Porque as diferenças são importantes para classificar as pessoas.
B. ( ) Porque as diferenças são importantes para o progresso individual e coletivo
dos seres humanos.
C. ( ) Não precisamos aceitar as diferenças entre as pessoas.
D. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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ATIVIDADE

2. O que é Diálogo Inter-religioso? (Marque a alternativa correta)
A.( ) É o processo de desentendimento entre diferentes religiões.
B. ( ) É o processo de entendimento mútuo entre diferentes religiões.
C. ( ) A busca: da unidade entre as Igrejas Cristãs.
D.( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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ATIVIDADE
3. Quais são as 3 formas de diálogo inter-religioso? (Marque a alternativa
correta)
A. ( ) Diálogo da vida; Diálogo das obras; e Diálogo da experiência religiosa.
B. ( ) Equilíbrio, convicção religiosa e fundamentalismo.
:
C. ( ) Equilíbrio,
convicção religiosa e abertura.

D. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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ATIVIDADE PARA CASA

1. O que é Diálogo Ecumênico? (Marque a alternativa correta)
A. ( ) É o processo de entendimento mútuo entre diferentes religiões.
B. ( ) É o processo de desentendimento entre diferentes religiões.
C. ( ) A busca da unidade entre as Igrejas Cristãs.
D. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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NA PRÓXIMA AULA

Temas:
Diferentes Ideias sobre Deus.
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