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O que acontece àqueles que se encontram em situação de 
trabalho precário?

148   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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ORE

CONTEMPLE

Uma pessoa lê a passagem bíblica em voz alta. 
Pequeno silêncio.
Partilha: O que particularmente te chamou a atenção?

Bom Deus, quero te servir e te glorificar com todo o meu trabalho, 
com minhas mãos e minha inteligência. Acompanhe os meus 
esforços diários para que eu sinta alegria e gratidão por ser 
necessário. Encoraje aqueles que não conseguem encontrar trabalho 
e lhes envie pessoas que lhes deem um  trabalho ou lhes ajudem de 
qualquer outra maneira. Esteja com aqueles que foram demitidos ou 
que têm que fazer um trabalho degradante para cuidar de si e de 
suas famílias. Seja Você a força e a perseverança deles. 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. Até que ponto as pessoas têm direito ao trabalho?

2. Qual é a consequência para as pessoas que são tratadas injustamente 
    pelo seu trabalho? Analise exemplos do seu ambiente.

3. Qual é a diferença entre o "primeiro" e o "segundo" mercado de 
    trabalho? Informem-se sobre o que é o "Segundo Mercado de 
    Trabalho" - vocês tem alguma sugestão para que ele se encaixe em 
    seu país / cidade / ou bairro?

4. Como posso ajudar pessoas afetadas ou me engajar por empregos justos?

Se salários injustos são pagos no seu país, se os empregos são cortados, 
se houver um alto nível de desemprego juvenil, quando os responsáveis 
não providenciarem trabalho para eles ou quando as pessoas não 
tiverem permissão para trabalhar devido a obstáculos burocráticos, 
escreva a um político e pergunte o que ele pretende fazer. Ou convide-o 
diretamente para participar do grupo de vocês. Discutam suas respostas.

Vocês aceitam esse desafio?

Deuteronômio 15, 7

Se houver no meio de ti um pobre entre os teus irmãos, em uma de tuas 
cidades, na terra que te dá o Senhor, teu Deus, não endurecerás o teu 
coração e não fecharás a mão diante de teu irmão pobre. 

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

Que nenhuma pessoa diga: 
ninguém precisa de mim ...

Os cristãos são convidados a tratar os outros Homens como o próprio Cristo. 
Onde hoje, por causa de trabalho precário ou “working poor” (por insufici-
ente vencimento em segmentos inferiores), os trabalhadores são colocados 
à margem da sociedade, aí estamos na presença de uma autêntica 
necessidade. É trabalho precário se o salário é claramente inferior ao salário 
médio geral, quando os Homens já não podem planear o seu futuro e os 
seus direitos de propriedade como trabalhadores estão limitados. As 
pessoas têm, no entanto, direito ao trabalho e a um salário justo. Isso vale 
também quer para os trabalhadores contratados, quer para os migrantes. 
Quando o mercado dispensa pessoas por causa de cálculos salariais para as 
substituir por trabalho precário, estamos perante um problema que a todos 
interessa. O Estado pode e deve providenciar, através de condições básicas, 
para que os empresários ofereçam trabalho, através, por exemplo, da criação 
de um “segundo mercado de trabalho” no qual o necessário trabalho social 
seja realizado para além do mercado. Todas estas medidas devem, porém, 
acontecer de um modo subsidiário; devem ser um estádio de passagem para 
o primeiro mercado de trabalho e não uma concorrência com ele.
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