
 
 

Atividade de Ensino Religioso Nº 16 

A CONVIVÊNCIA EXIGE DIÁLOGO E SOLIDARIEDADE  

A IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO 

Podemos dizer que o diálogo é um dos passos fundamentais em direção a uma convivência 

construtiva. É no momento do diálogo que as pessoas podem expor seus pensamentos e se abrir 

para conhecer opiniões, valores e visões de mundo do outro. Um diálogo pode ser iniciado com o 

objetivo de expor pensamentos sobre um assunto definido ou de buscar acordo com sobre uma 

questão econômica, política, ideológica ou religiosa. Para que isso seja possível, no entanto, é 

necessário que cada um dos participantes do diálogo seja capaz de escutar com paciência, ponderar 

as opiniões do outro e elaborar seus próprios pontos de vista de maneira a ser entendido. Pela 

complexidade dessa tarefa, podemos dizer que se trata de uma habilidade exclusivamente humana. 

A vivência do diálogo torna-se uma maneira muito rica para exercitar a compreensão do outro e a 

capacidade de colocar-se no lugar dele. Isso é o que chamamos de empatia.  No diálogo todos 

falam. Todos escutam. Sabem o momento em que o silêncio deve falar mais alto. Dialoga quem 

respeita a opinião do outro e sabe tirar proveito para aperfeiçoar, ainda mais, suas próprias 

opiniões a respeito dos fatos da vida. 

REDESCOBRIR A SOLIDARIEDADE 

Por que a sensação de solidão é tão comum em nossos dias? Pode ser por não nos sentirmos parte 

da família humana, com a qual precisamos nos unir, trocar idéias, nos relacionar. E por que isso 

acontece principalmente nas grandes cidades? Vamos pensar juntos. O que acontece com alguém 

de alguma forma, acontece conosco ou se reflete em nossa vida. Daí surge o significado de 

solidariedade: sentimento que leva os seres humanos a se auxiliarem mutuamente, partilhando a 

dor com o outro ou se propondo a agir para atenuá-la. 

A solidariedade nos distancia da angústia e do isolamento e nos transporta para o convívio. Ela é o 

que nos faz pertencer a uma sociedade e não a uma multidão de vidas desagregadas. Queiramos ou 

não, temos os mesmos interesses, traçamos em conjunto a mesma história. A solidariedade é 

também o alicerce que nos sustenta para enfrentar  os conflitos que sempre fizeram parte da vida. 

Desacertos e sofrimentos estão presentes em todas as esferas. A história da Terra, da humanidade 

e de nossa vida é marcada por conflitos em diversas situações-limite: doenças, desemprego, 

desilusão amorosa, fracasso, morte, solidão etc. 

Cabe a cada um aprender a lidar com eles, apoiando outras pessoas e deixando-se apoiar por elas. 



 

Redescobrir a solidariedade é perceber que não somos indivíduos sem vínculos. Fazemos parte da 

espécie humana e dependemos de nossa comunidade. Estamos ligados a nossa história e a nossos 

descendentes. Somos herdeiros e agentes de cultura. Somos cidadãos do planeta Terra. 

Pela comunhão que estabelecemos com todos que compartilham conosco o mundo, deixamos de 

ser seres solitários e nos transformamos em seres solidários. Essa transição envolve superar três 

condições: a alienação, estado em que nos distanciamos do outro e assumimos uma postura 

apática, como se pequenas ações fossem incapazes de construir um mundo melhor; o estado de 

doença, contraposto à ação coletiva pela melhoria da saúde no mundo; e a pobreza, pois devemos 

reconhecer que o planeta é capaz de atender às necessidades humanas básicas, mas não à 

ganância, que gera grandes desigualdades, desperdício e fome. A fim de completar essa transição 

para um mundo solidário, precisamos ainda confiar em nosso poder pessoal para transformá-lo, 

assumindo a postura de agentes da história. 
Extraído: Fé na Vida 7 Ética e Cidadania p. 64 a 67 

 


