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Um novo estilo de vida
ORAÇÃO
Senhor do amor total, mostre-me o meu próximo.
Quando eu sair de casa, mostre-me o meu próximo.
Se eu for tentado a me desviar, mostre-me o meu
próximo. Se eu não conhecer quem vier a mim,
mostre-me, que ele é o meu próximo. Abra-me os
olhos! Mostre-me o meu próximo.
Amém

BÍBLIA

São Marcos 12:29-31

Uma pessoa lê a passagem bíblica em voz alta.
Pequeno silêncio

Jesus respondeu-lhe: “O primeiro de todos os mandamentos é este:
Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor; amarás ao Senhor
teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu
espírito e de todas as tuas forças." "Eis aqui o segundo: Amarás o teu
próximo como a ti mesmo. Outro mandamento maior do que estes não
existe”.

Partilha: O que particularmente te chamou a atenção?

ESTUDO
1. Leia o texto do DOCAT uma frase de cada vez. Então
uma pessoa lê o texto completo em voz alta.
2. Três minutos de silêncio.
3. Cada pessoa lê uma palavra ou frase em voz alta
(sem comentar) que tenha chamado a atenção.
4. Explique brevemente no momento seguinte o
porquê de ter escolhido a frase (ex: memórias,
questionamentos, etc.)

16

O amor ao próximo pode treinar-se?

Sim. É mesmo muito importante. O amor não é apenas um sentimento. O
amor é também umaas, uma força que pode treinar-se. Tornar-se mais
corajoso, mais valente, mais justo, mais amável, isso é um autêntico
desafio para cada cristão. Temos de nos treinar para contemplar o
mundo a partir do ângulo de visão do outro. As pessoas de quem nos
aproximamos com um coração benevolente sentem-se tomadas a sério
como pessoas e podem expandir-se. Se nos exercitarmos a amar naquilo
que é simples, com a graça de Deus estaremos em melhor condição para
amarmos aí onde dói e onde não encontraremos correspondência ao
amor. Isto é o caso no cuidado com os mais pobres e ainda mais onde
temos de lidar de um modo novo com os nossos adversários: renunciando à vingança, à retaliação e à violência.

DEBATE
Por ﬁm, discuta seus próprios questionamentos deste tópico!

basta ser só tolerante?

Livro dos tesouros: Separe cinco minutos para escrever tudo
que deseja se lembrar.

3. A Madre Teresa recomendou certa vez “amar até doer”. Que será que
ela quis dizer com isso?

1. Amor verdadeiro - o que isto quer dizer mesmo?
Como se pode reconhecê-lo? E por que tenho que
praticar a capacidade de amar?

4. O que significa para você amar onde você não é “amado de volta”?
Onde estão as oportunidades na sua vida cotidiana?

2. Por que o amor ao próximo é tão importante? Não

DESAFIO
Pense no que você poderia fazer voluntariamente na próxima semana antes que alguém
tenha a ideia de pedir a você.
Você aceita esse desaﬁo?

Nossos DESAFIOS são somente sugestões que você pode adicionar às
reuniões do guia de estudo. Você pode também substituí-los por mais fortes,
mais adequados, mais originais ou melhores. Compartilhe-os conosco e nós
publicaremos quaisquer boas sugestões neste guia de estudo.

#DOCATChallenge
Compartilhe sua experiência no Facebook ou Instagram.

Perguntas similares ao DOCAT:

Guia de Estudo

www.youcat.org
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