Na construção do amor
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“Os membros são muitos, o corpo é um só.”
1 Cor 12,20
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Queremos lançar o seguinte desafio:
Convidamos para refletir uma pergunta sobre você mesmo, que
é bem possível que você nunca tenha feito...

O CORPO,
É ALGO QUE TENHO OU ALGO QUE SOU?
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Propomos fazer dois grupos das equipes: os que acreditam
que o corpo é “ALGO QUE TENHO” e os que consideram que
o corpo é “ALGO QUE SOU”, e que cada grupo exponha só
restante os seus argumentos…

O CORPO É ALGO QUE…
…TENHO

… SOU
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3 Chegaram a um acordo?
Agora nós gostaríamos que fixasse nestas imagens que lhes
mostramos em continuação e contestem as perguntas:
Recordas a ultima vez que tivestes uma dor de
barriga ou de dente? ¿Como te sentiste?
Somente lhe doía a barriga ou os dentes…ou
VOCÊ todo se encontrava mal?

Quando tens frio, o que sentes?
Cobre apenas os braços? Somente suas orelhas
ficam frias? É só o seu pé que tem a sensação de
frio ou é VOCÊ por inteiro que tem FRIO?

Olhe estas três crianças. Se chamam André, Clara e Ramon.
O que estão fazendo?

E as vozes, de onde saem? Somente se suas cordas vocais? Com que
cantam?, com o coração, com sua voz?... Quem canta?
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O corpo, é algo que tenho ou algo que SOU?
Observa o desenho desta mulher. Está grávida e coloca suas
mãos na barriga. Porque ela faz este gesto? O que você acha que
ela sente?
São somente as suas mãos que sentem seu bebe ou ela toda?
Só sente a mão do bebe ou sente o corpo de seu bebe?

4 Em continuação te mostramos mais imagens.
Poderias identificar que personagens são? __Por quê?

Os amantes, René François Ghislain Magritte

Agora lhes mostraremos outros personagens. Os identifica?
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5 Por

último, observa esta casa. Que tem de peculiar?

Como entrarias nela? Como verias através dela?
…Que estranha! Não tem sentido!… não?
e teu CORPO? Tem portas e janelas?
Que sentido tem o teu corpo?
Tem alguma coisa escrita nele?

O corpo não é um adicionado a minha pessoa. Forma parte
de toda a minha pessoa.
Eu me expresso através de meu corpo, minhas mãos, a minha
postura, os meus olhos, a minha voz.
Meu corpo fala de mim para os outros. Quando eles olham
para mim, eles veem o meu corpo. Me reconhecem através do
meu corpo.
E eu sou capaz de me comunicar com os outros através do meu
corpo.

5

