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Como começa a paz
ORE
Senhor Jesus Cristo, todo o poder da terra foi vencido por
Ti. Na cruz, Tu instituístes a paz entre o céu e a terra. Eu te
peço, Senhor: cura-me onde eu não sou livre, onde sou
dependente ou magoado. Deixa-me ser livre e forte, e
resistir à violência. Deixa-me testemunhar todo dia o
grande evangelho da paz. Amém.

CONTEMPLE

Salmos 34, 14-15

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

Andava triste, como se tivesse perdido um amigo, um irmão; abatido,
vergava-me como quem chora por sua mãe. Quando tropecei, eles se
reuniram para se alegrar; eles me dilaceraram sem parar.

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

272

Porque é que os cristãos devem espalhar a paz?

Jesus Cristo instituiu a paz entre o Céu e a Terra e abriu todas as portas
para uma vida na reconciliação e na alegria interior. Mas a sua paz não
se espalha por si mesma. Os Homens possuem a liberdade de aceitar na
fé a oferta divina de reconciliação ou de a recusar na descrença. Por
isso, as pessoas precisam primeiro de ouvir que em Deus é possível a
paz, quer na vida pessoal, quer entre grupos ou nações inimigas. Podem
assim fazer a experiência da paz quando se encontram com pessoas
reconciliadas, que não rebatem, que não se vingam, que não são
violentas. Transmitir o evangelho da paz em palavras e em ações cria
sempre novos inícios para uma paz autêntica.

Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste
tópico!

1. Você já teve alguma vez a sensação de ter o seu coração “cheio de
paz”, de tal forma, que você se sentiu em harmonia com tudo o que
era, é e virá a ser em sua vida? E por que esta situação não
permaneceu?

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

2. Por que Paulo e os Evangelhos afirmam que Jesus era um “era a paz”
(por exemplo em Ef 2,14) ?
3. O que você acha do ditado: “Ok, eu te perdoo, mas não vou esquecer
isso!” ?
4. Por que você deve retribuir o mal com o bem (1 Pt 3, 9); e por que o
perdão é um elemento fundamental para a paz?

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.

Pesquise na Internet os grandes pacificadores da humanidade. O que os
distinguiu? Imprima fotos de uma pessoa particularmente impressionante e relate-a na próxima vez que se encontrarem.
Você aceita esse desafio?

#DOCATChallenge: Compartilhe sua experiência no Facebook
ou Instagram.

Guia de Estudo
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