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Estado e Igreja, uma
relação complicada
ORE
Senhor, Tu dissestes uma vez: "Dê a César o que é de César,
e a Deus o que é de Deus "(Mt 22,21). Assim Tu nos
ensinastes a excelente distinção entre ser cidadãos deste
mundo, mas ter um outro mestre diferente dos mestres
deste mundo. Nos ensine a ser "sal da terra" em meio a
tantos conflitos sociais. Amém.

CONTEMPLE

Mateus 22,19-21

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

Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto!”. Apresentaram-lhe um
denário. Perguntou Jesus: “De quem é esta imagem e esta inscrição?”.
“De César” – responderam-lhe. Disse-lhes então Jesus: “Dai, pois, a César
o que é de César, e a Deus o que é de Deus”.

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

224

O que une e o que separa a Igreja do Estado?

Com a sua auto-ordenação no princípio do Estado de direito, a Igreja
define-se como parte da sociedade civil. Ela já não está politicamente
ligada ao Estado, como ainda era o caso nos tempos da “aliança entre o
trono e o altar”. Neste sentido, são sublinhadas sobretudo a autonomia
e a independência do Estado e da Igreja. O bem comum político e o bem
comum espiritual podem permanecer separados, mesmo quando não se
excluem pontos de contato recíprocos. Por esta razão, é acentuada a
necessidade de uma colaboração entre a Igreja e o Estado. Apesar do
caráter obrigatório das leis, a Igreja reserva-se o direito de agir e de
exercer a crítica onde vê feridos princípios éticos fundamentais.

Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste
tópico!

1. Um estado constitucional é um estado no qual existem leis justas
(baseadas nos direitos humanos) e separação de poderes. Por que pode
haver boas relações entre Igreja e Estado somente quando o estado é um
estado constitucional?

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

2. A Igreja pode ter como objetivo que o Estado e a Igreja sejam
perfeitamente congruentes? Se sim, por quê? Se não, por quê?
3. Os cristãos podem se retirar do Estado e formar uma sociedade especial
se o Estado não mais representar seus interesses?
4. Que reivindicações podemos legitimamente fazer ao Estado em nome da
igreja? (Leia também a questãp 225 do DOCAT).

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.

Em todo o mundo acontecem manifestações pela vida, pelos direitos
humanos ou contra partidos radicais. Veja onde elas ocorrem no seu
país - e se você pode participar com seu grupo, enquanto grupo cristão.
Vocês aceitam esse desafio?

#DOCATChallenge: Compartilhe sua experiência no Facebook
ou Instagram.

Guia de Estudo

www.youcat.org

©2019 YOUCAT Foundation. Todos os direitos reservados.

35

Estado e Igreja, uma
relação complicada
ORE
Senhor, Tu dissestes uma vez: "Dê a César o que é de César,
e a Deus o que é de Deus "(Mt 22,21). Assim Tu nos
ensinastes a excelente distinção entre ser cidadãos deste
mundo, mas ter um outro mestre diferente dos mestres
deste mundo. Nos ensine a ser "sal da terra" em meio a
tantos conflitos sociais. Amém.

CONTEMPLE

Mateus 22,19-21

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

Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto!”. Apresentaram-lhe um
denário. Perguntou Jesus: “De quem é esta imagem e esta inscrição?”.
“De César” – responderam-lhe. Disse-lhes então Jesus: “Dai, pois, a César
o que é de César, e a Deus o que é de Deus”.

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

224

O que une e o que separa a Igreja do Estado?

Com a sua auto-ordenação no princípio do Estado de direito, a Igreja
define-se como parte da sociedade civil. Ela já não está politicamente
ligada ao Estado, como ainda era o caso nos tempos da “aliança entre o
trono e o altar”. Neste sentido, são sublinhadas sobretudo a autonomia
e a independência do Estado e da Igreja. O bem comum político e o bem
comum espiritual podem permanecer separados, mesmo quando não se
excluem pontos de contato recíprocos. Por esta razão, é acentuada a
necessidade de uma colaboração entre a Igreja e o Estado. Apesar do
caráter obrigatório das leis, a Igreja reserva-se o direito de agir e de
exercer a crítica onde vê feridos princípios éticos fundamentais.

Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste
tópico!

1. Um estado constitucional é um estado no qual existem leis justas
(baseadas nos direitos humanos) e separação de poderes. Por que pode
haver boas relações entre Igreja e Estado somente quando o estado é um
estado constitucional?

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

2. A Igreja pode ter como objetivo que o Estado e a Igreja sejam
perfeitamente congruentes? Se sim, por quê? Se não, por quê?
3. Os cristãos podem se retirar do Estado e formar uma sociedade especial
se o Estado não mais representar seus interesses?
4. Que reivindicações podemos legitimamente fazer ao Estado em nome da
igreja? (Leia também a questãp 225 do DOCAT).

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.

Em todo o mundo acontecem manifestações pela vida, pelos direitos
humanos ou contra partidos radicais. Veja onde elas ocorrem no seu
país - e se você pode participar com seu grupo, enquanto grupo cristão.
Vocês aceitam esse desafio?

#DOCATChallenge: Compartilhe sua experiência no Facebook
ou Instagram.

Guia de Estudo

www.youcat.org

©2019 YOUCAT Foundation. Todos os direitos reservados.

