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A raiz de todo mal
ORE
Senhor Jesus Cristo, Tu não pensastes em Ti mesmo, Tu não
te apegastes à Tua vida divina. Deixe-nos também
reconhecer o belo mistério da doação. Inspire-nos com o
Teu Espírito Santo, para que o espírito do egoísmo saia dos
nossos corações. Amém.

CONTEMPLE

Romanos 7, 15-17

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

Não entendo, absolutamente, o que faço, pois não faço o que quero;
faço o que não quero. E, se faço o que não quero, reconheço que a Lei é
boa. Mas, então, não sou eu que o faço, mas o pecado que em mim
habita.

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
Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste
tópico!
Livro dos tesouros: Separe cinco minutos para escrever
tudo que deseja se lembrar.
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Porque é que o centro do pecado é a alienação do Homem?

Enquanto olhar para si mesmo de um modo egoísta, o homem atrofia.
Nós somos de tal modo feitos que não nos bastamos a nós mesmos.
Precisamos dos outros, precisamos da libertadora orientação para o
sentido e para a origem do nosso ser, em última instância, para Deus.
Temos de sair de nós mesmos, porque fomos criados para o amor. Na
medida em que amamos, excedemo-nos a nós mesmos – em direção aos
outros e, em última instância, em direção a Deus. Fechar-se em si
mesmo é sinônimo de pecar. Quem não ama (ou não pode amar), aliena
a si próprio. Isto vale também para toda a sociedade. Onde o consumo e
a produção, a sobrevivência técnica, têm a prioridade, aí se dá a falta de
solidariedade e de real humanidade. Tal sociedade não está para o
homem, mas o homem para a sociedade.

1. Pense na palavra "estrangeiro" para entender a auto-alienação. Como deve
ser o sentimento de ser considerado estranho em algum lugar, tendo que
viver em uma terra estrangeira?
2. Foram realizados experimentos nos quais uma criança foi criada sem
contato humano. A experiência foi um fracasso. Por que uma pessoa
precisa da outra (de Deus, de outras pessoas) para florescer enquanto ser
humano?
3. Por que uma “sociedade do eu”, individualista, é uma sociedade pecami
nosa?
4. De que maneiras o pecado nos afasta das outras pessoas? Por que a
mentira põe fim a qualquer relação?

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.
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