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Um ser humano é humano
desde o princípio
ORE
Foste Tu que criaste minhas entranhas e me teceste no
seio de minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste
maravilhoso. Eu sei: as tuas obras são admiráveis. (...)
Ainda embrião, Teus olhos me viram e tudo estava escrito
no teu livro. Meus dias já estavam marcados antes que
chegasse o primeiro.
(Salmo 139, 13-16)

CONTEMPLE

Salmos 139, 16

Uma pessoa lê a passagem bíblica em voz alta.
Pequeno silêncio.
Partilha: O que particularmente te chamou a atenção?

Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe; e no teu livro todas
estas coisas foram escritas; as quais em continuação foram formadas,
quando nem ainda uma delas havia.

ESTUDE
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.).

DISCUTA
Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste
tópico!
Livro dos tesouros: Separe cinco minutos para escrever
tudo que deseja se lembrar.

71

A partir de quando é que o Ser humano é considerado pessoa?

Muitos dizem: só se pode falar de uma pessoa a partir do momento em
que nasceu. Outros contestam: Ser humano só é alguém quando pode
pensar e decidir. Outros ainda retardam o início do ser humano para o
momento da formação do cérebro ou para o momento da exclusão da
geminação. A Igreja rejeita estas concepções e diz: A vida humana
começa com a união do óvulo com o espermatozoide. Já no momento
mais originário do estágio embrionário, depois da fecundação,
considera a Igreja que a vida que ali surge é um valor absoluto que deve
ser protegido. Também o embrião é já um ser totalmente humano e,
como tal, com a dignidade que é própria a cada pessoa. O respeito
perante esta dignidade deve, portanto, ser dado aos membros mais
fracos e por nascer.

1. A igreja tem razão quando diz que a vida de uma pessoa começa com
a fusão de espermatozoide com o óvulo?
2. O aborto viola dois dos dez mandamentos. Quais são eles?
3. Por que o ditado "Meu corpo, minhas regras" é uma ameaça mortal
para os "membros mais fracos da sociedade"?
4. Por que você, como cristão, tem que fazer tudo pelas mulheres
necessitadas, enquanto que, ao mesmo tempo, nunca pode tolerar o
aborto, seja de qualquer forma?

CHALLENGE
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. Entre em contato conosco pelo e-mail
feedback@youcat.org.
#DOCATChallenge: Compartilhe sua experiência no Facebook
ou Instagram.

Guia de Estudo

Promova uma campanha de cartões ou panfletos usando o slogan:
"Você está grávida e precisa de ajuda? Estamos aqui para te ajudar!"
No verso do cartão, escreva um endereço e um meio de contato.
Coloque os cartões onde muitas mulheres jovens frequentam.
Você aceita esse desafio?
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