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Tema: Relacionamento familiar

CONFUSÃO ENTRE IRMÃOS

RESPEITANDO O PRÓXIMO
Um dos grandes desafios da
humanidade é conscientizar o mundo
sobre respeitar o próximo. Na teoria o
respeito ao indivíduo funciona muito
bem, porém na prática as coisas não
andam tão bem.
O art. 5º da Constituição Federal
trata como inviolável o direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e
a propriedade, porém fica a pergunta,
esses nossos direitos tem sido
respeitados?
As pessoas deveriam respeitar o espaço do
outro, sua opinião, sua religião, sua cor, mas
não é isso que temos visto.
Um dos grandes obstáculos para
conscientização do direito do indivíduo, é
forma coercitiva com que algumas pessoas
tentam expor suas ideologias. Alguns matam
em nome Deus para impor sua religião, outros
matam para obter riquezas, outros ofendem e
agridem se não concordam com sua opinião.
O cada segundo existe alguém que foi
desrespeitado de alguma forma no mundo, seja
o lugar do idoso que está ocupado, seja a grávida
que não tem fila preferencial ou o jovem que
apanha por causa de uma camisa de time.
Perdemos o direito à liberdade, pois somos
escravos da violência, perdemos o direito à
igualdade, pois se asfalta bairro de rico cinco
vezes por ano e bairro do pobre nem esgoto tem,
estamos sendo desrespeitados o tempo todo.
O segredo de um mundo melhor não
começa no Japão, e sim em cada um

de nós. Se eu respeitar o meu próximo
ele me respeitará, logo o convívio e o
desenvolvimento social se tornarão
agradáveis. Assim também com a colaboração
do Estado parando de olhar para as pessoas
como um número e sim como indivíduos.
Somos chamados seres humanos, então
acho que podemos ser mais humanos,
começando pelo respeito.
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DESRESPEITO A PESSOA POR SUA COR
OU RAÇA
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DESRESPEITO AO INDIVÍDUO SOBRE
TER UMA VIDA DIGNA
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