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Como eu posso lidar com a pobreza dos outros?169   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.). 
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CONTEMPLE

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

Partilha: O que particularmente te chamou a atenção?

Deus do amor, ilumine aqueles que possuem poder e 
riqueza, para que eles se vigiem e evitem o pecado da 
indiferença, (…) Senhor, sustenta-nos com o teu poder e 
com tua luz, para proteger tudo que vive e para preparar 
um futuro melhor, para que o teu reino venha. (...)
Louvado sejas, Senhor. Amém. (Papa Francisco)

CHALLENGE

Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste 
tópico!

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

DISCUTA 1. Deveríamos olhar as pessoas pobres (mesmo as mais maltratadas) como 
    "o próprio Cristo". Você já tentou olhar desse modo antes? Na fila do 
    supermercado, debaixo de uma ponte, no meio da agitação de uma 
    cidade grande...

2. Como você age com os mendigos ou com outras pessoas que, muitas 
    vezes, nos “incomodam” ?

3. Existem várias formas de pobreza: pobreza material, pobreza mental, 
    pobreza espiritual. Você pode dar alguns exemplos? 

4. Existe entre vocês uma organização que cuida da alimentação dos pobres 
    ou que distribuem para eles uma sopa ou outra forma de caridade? Você 
    poderia participar dela?

Leia sobre as obras de misericórdia (DOCAT, p. 164). Que trabalhos de 
misericórdia você já realizou?  Quais estão em sua lista de afazeres? 
Escolha uma obra de misericórdia e coloque-a em ação.

Você aceita esse desafio?

Amós 5, 12b.14

Exatores de dádivas, violadores do direito dos pobres em juízo. Buscai o 
bem e não o mal, e vivereis; e o Senhor, Deus dos exércitos, estará 
convosco, como o dizeis.

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

Os pobres são queridos 
por Deus

Porque Deus ama cada homem “até à morte de cruz”, os cristãos veem o 
seu próximo com olhos novos. Mesmo nos mais pobres dos pobres, 
reconhecem a Cristo, seu Senhor. Por isso, os cristãos estão 
profundamente motivados para fazerem tudo para aliviar o sofrimento 
alheio. A ajuda pode acontecer de Homem para Homem. Mas também é 
possível ajudar indiretamente através de doações, de modo que os 
pobres possam sobreviver e viver com dignidade. Mais importante, porém, 
é a ajuda para a autoajuda, uma ajuda, portanto, que capacite os pobres 
para se libertarem a si mesmos da pobreza, por exemplo, na medida em 
que se consiga um trabalho para eles ou se lhes ofereça uma melhor 
formação. Em todo o caso, ninguém se deve sentir sobrecarregado, 
ninguém se deve sentir facilmente desculpado. Os empresários dão um 
importante contributo na luta contra a pobreza através da criação de 
postos de trabalho e de condições humanamente dignas.
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