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Fazer um novo começo
com amor
ORAÇÃO
Bom Deus, ensina-me a ler teus sinais e entender tuas
instruções. Ensina-me a seguir a tua vontade. e amar
tanto as tuas idéias, que elas determinem os meus
pensamentos e as minhas ações. Ajude-me a ser
reconhecido como cristão porque se verá que estou
cheio de alegria participando da construção do Reino
de Deus. Amém

BÍBLIA

São Mateus 13:33

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

Disse-lhes, por fim, esta outra parábola: “O Reino dos Céus é comparado
ao fermento que uma mulher toma e mistura em três medidas de
farinha e que faz fermentar toda a massa”.

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.)

28

Como se relacionam a Doutrina Social e a fé?

Nem todos os que se empenham social e politicamente são por isso
mesmo cristãos. No entanto, alguém terá dificuldade em considerar-se
cristão se não se empenhar socialmente. O Evangelho obriga veementemente o Homem a empenhar-se pelo amor, pela justiça, pela liberdade
e pela paz. Quando Jesus anuncia a irrupção do Reino de Deus, não cura
e salva apenas pessoas individuais; começa também por iniciar uma
nova forma de comunidade – um reino da paz e da justiça. É verdade
que só Deus pode trazer finalmente este reino. No entanto, os cristãos
devem trabalhar por uma sociedade melhor. Eles devem construir uma
cidade do Homem, “a qual será tanto mais humana quanto mais
corresponder ao Reino de Deus” (Compêndio da Doutrina Social, n.º 63).
Quando Jesus compara o Reino de Deus ao fermento que lentamente
leveda uma grande medida de massa (Mt 13,33), indica o modo como os
cristãos devem agir na sociedade.

DEBATE
Por ﬁm, discuta seus próprios questionamentos deste tópico!

não posso simplesmente viver minha fé só para mim mesmo?

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

3. O que Jesus quer dizer quando ele diz que veio trazer o “Reino de
Deus”? (Ver questões 89 e 110 no Youcat )

1. O que faz um cristão ser cristão?

4. O que acontece na alma de uma pessoa idosa solitária, quando você a
visita?

2. Por que tenho que pensar pelos outros? Por que

DESAFIO
Pesquisem onde estão as pessoas na sua
redondeza que estão solitárias, abandonadas
ou possivelmente evitadas. Faça uma visita a
elas ou convide-as para uma noite das histórias:
“Conte para nós como era antigamente! Nós
gostaríamos muito de saber!”
Vocês aceitam 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

Inspiração
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