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Em que é que o homem e a mulher são iguais e em que é que 
são diferentes?

59   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?

Pai do Céu, todo o amor vem de Ti. Ajude-nos a nos aceitar 
com alegria enquanto homem e enquanto mulher. Seu 
plano é que os sexos opostos se achem atraentes e 
complementares. Tire de nós os conflitos e nos dê uma 
amizade sincera. Ajude-nos a encontrar essa unidade 
integral, que é a imagem terrestre de sua unidade divina.
Amém.

CHALLENGE

Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste 
tópico!

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

DISCUTA 1. O que você diz para uma pessoa que vem até você com o ditado: "Homens 
    e mulheres simplesmente não se encaixam" (Loriot)? (*Comediante 
    alemão)

2. Se você constrói uma casa junto com sua (futura) esposa/marido, que 
    aspectos seriam tipicamente importantes para o homem, e quais seriam 
    importantes para a mulher?

3. Como você explica que possa existir um machismo que despreza as 
    mulheres e um feminismo que odeia os homens?

4. Por que eu me sinto bem como homem / mulher? Em que aspecto da 
    minha identidade sexual me sinto ferido? Como posso me aceitar melhor 
    como homem/mulher?

Se você é uma mulher, anote as qualidades que você precisa desenvol-
ver para se tornar mãe de verdade algum dia. Inspire-se em Nossa 
Senhora.
Se você é um homem, descubra como crescer de tal forma que uma 
mulher veja em você o futuro pai de seus filhos. Inspire-se em São José.
Leiam as respostas na próxima reunião.

Você aceita esse desafio?

Gênesis 2, 18

O Senhor Deus disse: “Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe 
uma auxiliar que lhe seja adequada”. 

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

Sobre os homens e as 
mulheres, e o que os une

Na sua dignidade como pessoas, o homem e a mulher são iguais perante 
Deus. Mas Deus não criou o Ser humano como um ser abstrato, mas sim 
como homem ou como mulher, com uma identidade sexual própria. 
E criou-o de tal modo que os homens e as mulheres estão 
fundamentalmente relacionados uns com os outros e precisam uns dos 
outros, sem que um sexo domine ou exclua o outro (machismo, 
feminismo radical). Ser homem ou mulher significa muito mais do que 
assumir um determinado papel. Do ponto de vista cristão, o homem e a 
mulher, em amorosa relação, formam imagem perfeita de Deus.
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