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ORAÇÃO

  

Isaías 43, 1b

Nada temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu.

CONTEMPLE

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

Partilha: O que particularmente te chamou a atenção?

ESTUDE

1. Leia o texto do YOUCAT 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.). 

280 Como fundamentam os cristãos a dignidade humana?

Cada ser humano tem, desde o primeiro instante, no seio materno, uma 
dignidade intocável, porque desde toda a eternidade Deus o desejou, 
amou, criou, remiu e destinou para a eterna felicidade e salvação. 
[1699-1715]

Se a importância de um ser humano proviesse apenas dos seus 
sucessos e prestações que ele individualmente realiza, não teriam 
qualquer importância os que são fracos, doentes e débeis. Os cristãos 
creem que a importância do ser humano provém, primeiramente, da 
importância de Deus. Ele repara em cada pessoa e ama-a como se fosse 
a única criatura no mundo. Porque Deus tem o Seu olhar sobre o menor 
dos seres humanos, este possui uma dignidade infinita que não pode 
ser destruída por ninguém.

Meu Senhor e meu Deus!
Tu nos engrandeceste tanto!
 Mais do que jamais poderíamos pensar...
–É surpreendente sermos chamados de “filhos”.Não porque 
somos bons,
mas porque  Tu és bom e misericordioso.
Amém.

DESAFIO

Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste 
tópico!

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

PARTILHE 1. Há uma frase de Manfred Lütz que diz: "Como o homem é constituído, 
    biologicamente, quase que inteiramente de água, ele vale apenas 
    alguns centavos. Mas, em termos de sua dignidade, ele é 
    infinitamente digno”. O que essa frase significa pra você?

2. Uma pessoa pode perder sua dignidade de tal forma que seja tratada 
    de forma desumana?

3. Por que uma pessoa não deve acabar com sua vida?

4. Por que um cristão nunca pode aceitar o aborto?

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.

#YOUCATChallenge: Compartilhe sua experiência no 
Facebook ou Instagram.

Pensem juntos sobre como vocês podem lutar contra o aborto e a 
eutanásia. Tenham em mente que a ajuda concreta para os afetados é 
sempre melhor do que as acusações fortes e que ferem.

Vocês aceitam esse desafio?

O que faz o homem ser 
humano?
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