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     “Santo Antônio nasceu em Lisboa (Portugal), em 1195, e faleceu em Pádua (Itália), no 

dia 13 de junho de 1231. Foi primeiramente religioso agostiniano e, depois, tornou-

se franciscano. Chegou a conhecer São Francisco de Assis e com ele conviveu por um 

tempo. São Francisco o nomeou responsável pela formação dos frades, diante de sua 

grande capacidade intelectual e seu conhecimento teológico. É o santo junino com 

maior apelo popular. 'É chamado do Santo dos Pobres' e também muito procurado 

como santo casamenteiro, por ter ajudado moças pobres a conseguirem os dotes para o 

casamento. 

     São João Batista, cujo nome João significa ‘Deus dá a graça’, foi o precursor de Jesus. 

Ele se alegrou com a chegada do Messias, ainda no ventre de sua mãe, Isabel, quando 

esta recebeu a visita de Maria em sua casa (Lc 1,39-43). Ele foi o único profeta a anunciar 

a chegada do Messias e a mostrá-lo no meio do povo. Ele batizou no Rio Jordão o próprio 

autor do batismo. Foi ele quem apontou Jesus, proclamando-o Cordeiro de Deus, que tira 

o pecado do mundo (Jo 1,29). No dia 24 de junho, celebramos seu nascimento. Ele é o 

único dos Santos que tem o dia do nascimento e o dia da morte celebrados, pois os 

demais santos têm apenas o dia da morte rememorado. 

    São Pedro foi o primeiro a ser chamado por Jesus, com seu irmão André (Lc 6,14). Jesus 

o convidou para deixar o barco na praia, ir caminhar com Ele, pois o faria pescador de 

homens. Pedro prontamente deixou tudo e passou a caminhar com Jesus. Foi o primeiro 

a professar a fé no Cristo, quando disse: ‘Eu sei que tu és o Messias, o filho do Deus vivo’ 

(Mt 16,16) – sobre esse testemunho de fé, Jesus edificou sua Igreja. Pedro foi morto 

e crucificado de cabeça para baixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Sublinhe no texto acima o que mais te chamou a atenção sobre cada Santo Junino no 

texto acima.  Não esqueça de ler com bastante atenção, pois estamos realizando 

uma revisão para as avaliações. 

 

2) Procure na Bíblia as passagens em destaque e faça as leituras atenciosamente. 

 

TODO MUNDO É IGUAL 

 

    Existem algumas pessoas que acham que uns são melhores que os outros por causa 

da cor de pele. Aí maltratam quem é diferente delas, ofendem e às vezes, até dizem que 



os outros não têm os mesmos direitos. Mas é fácil perceber que uma pessoa assim não 

pensa direito. 

    Vamos fazer um teste: pense em um amiguinho seu e depois tente lembrar quem é 

mais alto: você ou ele? Você é o mais alto? E só por isso você pensa que tem mais direitos 

que ele? Você é o menor? Mas quem disse que os menores podem mais? 

    É isso mesmo: não faz diferença! Os altos e os baixos têm os mesmos direitos! E do 

mesmo jeito, uma pessoa de outra cor de pele também não é nem melhor nem pior. Todo 

mundo é igual e tem os mesmos direitos. 

    A pessoa pode ter a pele diferente, o cabelo de outro jeito, os olhos de uma forma 

que você nunca viu. 

   (…) 

    Mas isso não é motivo pra pensar que uma aparência é melhor que outra. Sabe por 

quê? Porque, apesar de sermos diferentes, somos todos seres humanos! 

    E os seres humanos têm os mesmos direitos. 
Todo mundo é igual: conversando sobre racismo, de Ivan Alcântara. São Paulo: Escala Educacional, 2004 

  

3) Após a leitura do texto, responda as questões abaixo: 

 

a) Qual é o tema principal do texto? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

b) As pessoas são fisicamente iguais? Justifique sua resposta. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

c) Podemos considerar que uma pessoa seja melhor do que outra? Justifique sua resposta. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

d) É certo maltratar as pessoas que tem necessidades especiais? Justifique sua resposta. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

e) Qual a mensagem que este texto transmitiu ao teu coração? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

VOCÊ É ESPECIAL! 

DEDIQUE-SE, POIS VOCÊ É CAPAZ! 
 


