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Posso comprometer-me num partido, mesmo quando as suas 
posições nem sempre estão de acordo com a doutrina cristã?

319   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?

Ó Deus, no povo de Israel, Tu procurastes com o teu 
coração pelos Reis. Nós também procuramos por políticos 
que estejam focados em Ti. Ajude-nos a encontrar cristãos 
comprometidos e atuantes em todos os partidos e 
apoiá-los. E nos dê a coragem de sermos politicamente 
ativos, sem trair nossa fé. 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. Por que um cristão não deve ficar longe da vida política?

2. Onde Jesus agiu "politicamente"?

3. Com quais opiniões políticas um cristão nunca pode concordar?

4. O que você pode fazer concretamente se houver maiorias para posições 
    ilícitas e pecaminosas nos partidos dos quais você é filiado ou em 
    governos que lhe dizem respeito?

Todos os dias, durante a próxima semana, reze pelas decisões dos 
políticos do seu país.
Peça à Mãe de Deus, Nossa Senhora de Fátima, que interceda por eles e 
suas decisões. 

Você aceita esse desafio?

Jeremias 29, 7

Tomai a peito o bem da cidade para onde vos exilei e rogai por ela ao 
Senhor, porque só tereis que lucrar com a sua prosperidade.

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

Compromisso cristão 
diante das opiniões do 
mundo

Sim. Como católicos, temos a missão de transformar a sociedade numa 
“civilização do amor”. Quando nos comprometemos num partido, temos 
na mão o meio de provar que estamos solidários com os fracos. 
Servimos o bem comum na medida em que no partido acentuamos o 
primado da pessoa e nos preocupamos com estruturas socialmente 
subsidiárias. Os partidos elaboram programas que, para serem 
aprovados, precisam da maioria. Porque uma programática cristã está 
muitas vezes ligada a posições desconfortáveis, não há nenhum partido 
no qual a doutrina cristã se encontre 100% retratada. Por isso, é que é 
muito importante que os católicos participem para fortalecerem as 
respetivas posições e torná-las capazes de alcançarem a maioria. O 
pressuposto para um empenho responsável é uma confissão 
fundamental do partido pela dignidade inviolável do Homem, pelos 
direitos humanos, pela personalidade e defesa da vida bem como pelo 
estatuto jurídico da Igreja na nossa sociedade, como está consagrado 
em diversas constituições nacionais. Em partidos nos quais é enaltecida 
a violência ou faz parte do programa o ódio social, a demagogia, a luta 
entre raças e classes, os cristãos católicos não devem participar nem 
com eles colaborar.
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subsidiárias. Os partidos elaboram programas que, para serem 
aprovados, precisam da maioria. Porque uma programática cristã está 
muitas vezes ligada a posições desconfortáveis, não há nenhum partido 
no qual a doutrina cristã se encontre 100% retratada. Por isso, é que é 
muito importante que os católicos participem para fortalecerem as 
respetivas posições e torná-las capazes de alcançarem a maioria. O 
pressuposto para um empenho responsável é uma confissão 
fundamental do partido pela dignidade inviolável do Homem, pelos 
direitos humanos, pela personalidade e defesa da vida bem como pelo 
estatuto jurídico da Igreja na nossa sociedade, como está consagrado 
em diversas constituições nacionais. Em partidos nos quais é enaltecida 
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