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Conteúdos


Mudança de ano e de ciclo de ensino



Nem todos os professores pedem o mesmo: diversidade de
formas de estar, de pensar, de agir, de se comportar



Viver juntos: necessidade de consensos quanto às formas de
agir

Viver juntos



Os regulamentos: uma forma de nos darmos bem



As divisões do AT



Na Bíblia hebraica



Na Bíblia Católica



O Decálogo (Ex 20,1-11): Deus quer a paz na relação entre as
pessoas



Valores essenciais para a convivência



Querer viver de forma pacífica com os outros



A água: um bem essencial à vida.



A importância da água revela-se também na sua presença em
provérbios de sabedoria popular (portugueses e de outras
culturas)



Significados da água ou de simbologia aquática em contexto
religioso:



A água como elemento destruidor - o dilúvio;



Jesus, «água viva», pede água para beber, no encontro com a

Água, fonte de vida

Samaritana (Jo 4);


O batismo de Jesus (Mt 3,11; Mc 1,8-10; Lc 3,16).



A vida humana como valor primordial está ameaçada pela
poluição e a escassez da água.



Condições que permitam a promoção da vida humana



Qualidade

de

vida

e

bem-estar:

o

desenvolvimento

económico traz bem-estar mas tem consequências sobre o
ambiente.


Uso inadequado dos recursos naturais, a escassez de água e a
poluição dos meios aquáticos.
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Jesus o Mestre, o Profeta de Deus e o Messias (Cristo): O
anúncio do Reino de Deus e o Reino de Deus

Jesus de Nazaré



Uma nova maneira de entender Deus: misericórdia pura



O conflito com os poderosos: os saduceus, os fariseus, os
romanos, etc.



O destino de Jesus



Que posso fazer para viver cada vez com mais qualidade e
dar a vida aos outros?

Promover a concórdia



O mal moral



Mal moral e pecado: a dimensão ética e a dimensão religiosa



Manifestações do mal moral no mundo e na vida pessoal



Mt 18,21-35: «Perdoar até setenta vezes sete» e parábola do
rei misericordioso e justo



Etapas para a superação do mal moral e dos conflitos que
dele resultam

A Fraternidade



Promoção da concórdia nas relações interpessoais



O passado comum da humanidade



Igualdade entre as pessoas



A fraternidade cristã



Vamos construir um mundo fraterno

