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“Pensar, Sentir e Agir na 
mesma direção.”

Realização Apoio

Convergir na

Diversidade



COERÊNCIA HUMANA
1 - Apresentação: Fale seu nome e comente uma contradição 
que lhe comove ou emociona:

2 - Explicação do Projeto, da oficina e da Crise de Referências 
que vivemos.

3 - Leitura do texto do Cartas aos meus amigos. 
(Texto na Íntegra no site - Carta aos meus amigxs - Carta 3) 
"As transformações que estão ocorrendo tomam direções 
inesperadas, produzindo uma desorientação geral no que se 
diz respeito ao futuro e ao que se deve fazer no presente. Na 
realidade, não é a mudança que nos perturba, já que nela 
vemos muitos aspectos positivos. O que nos inquieta é não 
saber em que direção vai a mudança e para onde orientar 
nossa atividade."

4 - Os 3 pilares da Coerência

   
   

5 - Lembre-se de uma situação onde você se sentiu 
contraditório (a). É a sensação de traição a si próprio (a).
Situação Pessoal:

Pensar 

Sentir

Agir

(Dificuldade é diferente de contradição. Dificuldade é uma resistência 
no caminho, contradição é quando se está no caminho errado)

6 - Grupos de 3 pessoas - Escolher um exemplo de contradição 
social de um desses âmbitos: Social, religioso, politico, econômico, 
geracional, cultural, racial, moral e familiar. 
Cada um do trio vai descrever como se comporta um dos pilares em 
tal contradição.

Apresente a todos ao final.

7 - Coerência Humana: “É quando unimos o que pensamos, sentimos 
e fazemos na mesma direção”, veja os indicadores da coerência:
- Deixa a sensação de leveza
- Geralmente é uma ação solidária ou de generosidade pra outras pessoas
- Deixa uma vontade de repeti-las no futuro

Coerência no Passado: Cite um exemplo pessoal 

Coerência no Presente e Futuro: Planeje uma ação coerente, escolha 
uma situação da sua vida onde vc irá tentar unir os 3 pilares da coerência 

Lembre que esta atitude coerente deverá considerar que terá um 
ambiente contraditório e explique como funciona cada pilar nesta 
situação (Pensar, sentir e agir) 

- Contradição e Unidade
(Sugestão de leitura no site - Contradição e Unidade, do Livro 
Humanizar a Terra ).

- Pensar (crenças, ideias, filosofias, 
cultura, regras de condutas e o que dizem 
sobre o que se deve fazer como certo...)

- Sentir (sensações, registros internos, 
emoções e como você se sentiu sobre algo)

- Agir (Ações, comportamentos, formas 
de relações, costumes e o cotidiano)


