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Descubra sua dignidade e seu valor! 
Exposição 2021 na Comunidade Emaús, Coesfeld 

 
Em setembro de 2021, a revista da igreja publicou um longo artigo sobre o Diácono Ralf Knoblauch intitulado: “Por 
que um diácono esculpe reis e rainhas?” Ele explicou: Em uma sociedade em que a dignidade humana é 
frequentemente pisoteada, os reis dão novas respostas. Todos os dias, os reis dão a cada um de nós nova coragem 
para fazer a diferença em nossa vida cotidiana, conscientes de nossa própria dignidade. 
 
Suas figuras deveriam ser dignatários. 
Optamos pelo tema da dignidade da pessoa humana e, como a coroa é símbolo dessa dignidade, adotamos este 
símbolo. Com esta ideia, foram criadas 10 estações que conduziam os visitantes pelo nosso jardim, motivando-os a 
refletir e meditar, mas também a interagir. 
Aqui estão alguns exemplos:  
 

Estação: Água 
Esta estação motivava a parar e refletir. 
A figura de um anjo lhe acompanha pelo rio, a caminho da nascente. 
Onde está minha fonte, o que me dá forças para viver? Ou: Quem foi 
ou é um anjo para mim, que me ajuda nas situações difíceis? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estação: O rei adormecido 
As sugestões para os visitantes: 
Não tenha pressa - ligue a música se quiser e fique um pouco. 
Quais são os sonhos do rei? Quais são os meus sonhos? 
 Os meus sonhos se tornam realidade? 
Sugestão para uma curta oração da noite: 
Bom Deus, um de seus tesouros está cansado. 
Boa noite. 
  
 

Estação: Tecidos da vida 
Todos precisamos de respeito: homens, mulheres, crianças, negros, 
brancos. 
Estamos interligados no tecido da vida. 
Se quiser, pode tecer o fio da sua vida neste tecido. 
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Estação: Conferência no jardim do rei 
O título da conferência é: Raios de luz para o hoje e o amanhã! Como podemos tornar nosso mundo mais habitável, 
mais humano? 
  

Estação: Coroação  
Serás uma esplêndida coroa na mão do Senhor, e um diadema 
real na mão do teu Deus. Isaías 62,3  
Convite: Sente-se em frente ao espelho, com a coroa na 
cabeça, e diga: Sou uma rainha. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estação: Defender a dignidade do ser humano (vestir o nu)  
Um texto de Friederich Nietzsche: 
No amor verdadeiro, é a alma que envolve o corpo. 
Vestir o nu significa dar ao outro a alma como um manto e tudo floresce e 
ganha vida e não há mais frio, nem fome, nem prisão. O mundo seria 
totalmente diferente se o colocássemos em prática. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Na saída, os visitantes podiam registrar na parede a sua resposta para a 
pergunta: “O que é precioso para mim, para minha vida?” Eles gostaram 
da ideia. Algumas das respostas foram: minha família e amigos, música, 
oração, silêncio, natureza, amizade, meu coelho… 
 
Também teve um dia especial para receber a visita das crianças. As 
crianças da creche, situada na vizinhança, e suas famílias foram convidadas 
para visitar a exposição numa manhã e numa tarde. As crianças 
confeccionaram e pintaram coroas e, também, procuraram pelas pedras, 
com a pintura de uma coroa, escondidas no jardim. As crianças maiores 
fizeram um ninho para o pássaro chamado Zaunkönig, para que o menor 
rei também tivesse uma habitação digna. 
 
Lembre-se: você também é rei, é rainha e assim o é a pessoa ao seu lado. 


