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Evitar as guerras, ainda
que sejam pequenas
ORE
Um dia, ó Senhor, Tu prometestes que não haveria mais
guerras e nem lágrimas nos olhos das pessoas. Salve-nos,
Senhor, de todas as formas de violência - também em
nosso meio ambiente.
Ajude-nos a criar, sempre, novos sinais de paz e de
reconciliação.
Amém.

CONTEMPLE

Miquéias 4, 3

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

Ele será árbitro de numerosas nações e juiz de povos longínquos e
poderosos. De suas espadas forjarão arados, e de suas lanças, foices;
uma nação não levantará mais a espada contra outra, e não se exercitará
mais para a guerra.

Partilha: O que particularmente te chamou a atenção?

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.
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O que deve acontecer quando, apesar de tudo, se desencadeia
a guerra?

Uma guerra de ocupação ou de agressão é em si mesma imoral. Quando
rebenta uma guerra, os responsáveis pelo Estado agredido têm o direito
e o dever de organizarem a defesa mesmo com a força armada. Por isso,
os Estados podem ter forças armadas e armas para protegerem a sua
população de ataques do exterior. Do mesmo modo, podem também os
cristãos ser soldados todo o tempo que as forças armadas sirvam a
segurança e a liberdade de uma nação e estejam ao serviço da
manutenção da paz. Mas é crime mobilizar crianças e jovens. O seu
envolvimento em forças armadas de qualquer tipo deve ser evitado e as
antigas “crianças-soldado” devem ser integradas à sociedade.

1. Como nascem as guerras - na escola, na família, num país, entre os
povos? E quais são as consequências delas?
2. A disputa é sempre ruim? Existe talvez até mesmo um dever de
responder às agressões?
3. Os cristãos podem ser pacifistas? Os cristãos têm de ser pacifistas?
4. Não-escalação de conflitos é um modo de "prevenção de conflitos e
processos" (Wikipedia). Como você pode evitar que se escale um
conflito no seu ambiente?

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.

Faça uma lista das pessoas com quem você não se entende bem, que
você nunca mais quer ver ou que você encara como inimigos.
Reze para que Deus te dê a graça do seu arrependimento e do perdão a
elas.
Você aceita esse desafio?

#DOCATChallenge: Compartilhe sua experiência no Facebook
ou Instagram.

Guia de Estudo
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©2019 YOUCAT Foundation. Todos os direitos reservados.

19

Evitar as guerras, ainda
que sejam pequenas
ORE
Um dia, ó Senhor, Tu prometestes que não haveria mais
guerras e nem lágrimas nos olhos das pessoas. Salve-nos,
Senhor, de todas as formas de violência - também em
nosso meio ambiente.
Ajude-nos a criar, sempre, novos sinais de paz e de
reconciliação.
Amém.

CONTEMPLE

Miquéias 4, 3

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

Ele será árbitro de numerosas nações e juiz de povos longínquos e
poderosos. De suas espadas forjarão arados, e de suas lanças, foices;
uma nação não levantará mais a espada contra outra, e não se exercitará
mais para a guerra.

Partilha: O que particularmente te chamou a atenção?

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.

289

O que deve acontecer quando, apesar de tudo, se desencadeia
a guerra?

Uma guerra de ocupação ou de agressão é em si mesma imoral. Quando
rebenta uma guerra, os responsáveis pelo Estado agredido têm o direito
e o dever de organizarem a defesa mesmo com a força armada. Por isso,
os Estados podem ter forças armadas e armas para protegerem a sua
população de ataques do exterior. Do mesmo modo, podem também os
cristãos ser soldados todo o tempo que as forças armadas sirvam a
segurança e a liberdade de uma nação e estejam ao serviço da
manutenção da paz. Mas é crime mobilizar crianças e jovens. O seu
envolvimento em forças armadas de qualquer tipo deve ser evitado e as
antigas “crianças-soldado” devem ser integradas à sociedade.

1. Como nascem as guerras - na escola, na família, num país, entre os
povos? E quais são as consequências delas?
2. A disputa é sempre ruim? Existe talvez até mesmo um dever de
responder às agressões?
3. Os cristãos podem ser pacifistas? Os cristãos têm de ser pacifistas?
4. Não-escalação de conflitos é um modo de "prevenção de conflitos e
processos" (Wikipedia). Como você pode evitar que se escale um
conflito no seu ambiente?

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.

Faça uma lista das pessoas com quem você não se entende bem, que
você nunca mais quer ver ou que você encara como inimigos.
Reze para que Deus te dê a graça do seu arrependimento e do perdão a
elas.
Você aceita esse desafio?

#DOCATChallenge: Compartilhe sua experiência no Facebook
ou Instagram.

Guia de Estudo

www.youcat.org

©2019 YOUCAT Foundation. Todos os direitos reservados.

