
 

 

 

 

 

Construir pontes de fraternidade 

https://unric.org/pt/Objetivos-de-Desenvolvimento-Sustentavel/ 
 
Paz, Justiça e Instituições Seguras - Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas orientadas 
para o desenvolvimento sustentável, garantir o acesso à justiça para todos e construir instituições 
eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis 

 
Descrição: 

As religiões, através da formação da consciência e da proposta da ética da solidariedade e do amor ao 
próximo são chamadas a difundir a cultura da tolerância, convivência e conhecimento mútuo, com o 
objetivo de colaborar para a paz, juntamente com todos os homens e mulheres de boa vontade que não 
têm uma referência religiosa.  

Objetivos: 

• conhecer os valores, princípios éticos e espirituais das várias religiões 

• para criar espaços de diálogo e conhecimento mútuo 

• para difundir a cultura da paz 

 
Atividades: 

• promover o conhecimento mútuo entre pessoas de diferentes referências religiosas 

• apresentar e propor o Dado Inter-religioso da Paz como um instrumento de paz e difundir a sua 
cultura 

• interessar-se pelos feriados religiosos um do outro, felicitando-se mutuamente com um 
telefonema, um postal, uma saudação via e-mail ou WhatsApp. 

 



 

Esta é uma atividade que pode ser feita: 

→ A nível individual, com um colega de turma, colega de trabalho, a pessoa que encontras todos 
os dias na padaria ou supermercado, um membro da família ou simplesmente um vizinho.  

→ Entre diferentes comunidades religiosas, promovendo momentos de coexistência, diálogo e 
troca de experiências sobre a vivência da própria fé.   

 

                         

 

No Guia em anexo, você encontra o dado inter-religioso da Paz e uma apresentação e análise 

aprofundada da proposta com o autor das frases, o contexto e testemunhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FERIADOS RELIGIOSOS DURANTE MARÇO E ABRIL 

 
 

ISLÃO: Ramadão 
Terça-feira, 13 de Abril a quinta-feira, 13 de Maio. 

As saudações são enviadas no início e no fim do Ramadão 
 

 
 
 
 
 

 
CRISTIANISMO:Páscoa   
4 Abril ( Igreja Católica) 

2 Maio (Igrejas Ortodoxas) 
 

 
JUDAISMO: Pessah 

De 27 de Março a 4 de Abril 
 
 

 
 
 
 
 

 
BUDISMO 

19 de Abril: Ano Novo Budista Theravada. 
6 de Maio: nascimento, iluminação e 
paranirvana de Siddhartha Gautama. 

 

 
INDUISMO 

11 de Março de 2021: Maha Shivaratri. A grande noite de Shiva 

25 de Março de 2021: Chaitra Sukhladi. Ano Novo Hindu 

 

 

*** Living Peace está sujeito às normas europeias sobre a privacidade que entraram em vigor a 

partir de maio de 2018.  

Se quiserem compartilhar fotos e vídeos das atividades que vocês desempenharam com jovens e 

crianças, é preciso que enviem a autorização assinada pelos pais ou responsáveis legais dos menores 

(é possível baixar o formulário de autorização aqui, e enviá-la para a ONG AMU, ao endereço e-mail:  

privacy@amu-it.eu, que é a responsável pelo gerenciamento das informações do projeto Living 

Peace International). 

Caso não seja possível encaminhar a autorização, lembrem-se de enviar somente fotos e imagens de 

vídeos que não possibilitam o reconhecimento das pessoas e sobretudo dos menores de idade. 

Podem ser enviadas as imagens feitas do alto, de costas, de onde se vejam as crianças que 

desenvolvem as atividades sem mostrar seus rostos vistos de frente. 

 

Em parceria com  

 

http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/315/PT%202018_Immagini%20minore%20LP.pdf
http://www.amu-it.eu/
mailto:privacy@amu-it.eu

