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Uma economia que serve
às pessoas
ORE
Bom Deus, Tu podes tudo. Tu podes também me tornar útil.
Transforma-me, para que eu seja útil para outros que
estudam ou trabalham comigo. Converta-me quando eu me
fixar só no dinheiro e na carreira e colocar em primeiro
lugar as minhas próprias necessidades. Livrai-me da
corrupção e fraude no meu trabalho. Onde eu enxergar
erro, dê-me a ousadia e a coragem para me solidarizar
com as vítimas e elevar minha voz a favor delas. Amém.

CONTEMPLE

Isaías 58, 6-7

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

Sabeis qual é o jejum que eu aprecio? – diz o Senhor Deus: é romper as cadeias
injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos, e quebrar
toda espécie de jugo. É repartir seu alimento com o esfaimado, dar abrigo aos
infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos, em lugar de desviar-se de seu semelhante.

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.

160

Como se relacionam entre si a economia e a ética?

A economia funciona segundo leis próprias. Por todo o mundo impõe-se
cada vez mais a economia de mercado. É como na praça de um mercado:
fornecedores e clientes encontram-se e negociam livremente entre si os
preços, a quantidade e a qualidade dos produtos. A economia de mercado
tem-se mostrado muito eficiente, mas só é eticamente aceitável se for uma
economia de mercado social e controlada segundo as regras de um Estado
de direito. Por isso é necessário que haja, em primeiro lugar, regras claras
garantidas pelo Estado, e, em segundo lugar, é preciso cuidar daqueles que
nada têm para oferecer a este mercado, porque não têm nem trabalho, nem
dinheiro. Além disso, há domínios humanos aos quais não é possível
satisfazer com a lógica do mercado: o sofrimento, a doença e deficiências,
por exemplo. Que a economia funcione com as suas próprias leis não
significa que as leis do mercado não devam também submeter-se às leis e
aos mandamentos de Deus. A ética é uma componente essencial de uma boa
economia. Uma ação que não respeite a ética torna-se também falsa com o
passar do tempo. Mas também vale o contrário: um comportamento que não
respeite a economia, como o desperdício dos recursos, também não é ético.
1. Por que não se deve deixar o mercado para o jogo livre das próprias
forças? Por que o estado às vezes tem que intervir nos processos
econômicos?
2. O que é adicionado ao livre mercado quando ele é limitado pelos
regulamentos do "estado de direito" e "social"?
3. Por que é antiético o comércio a longo prazo economicamente errado
e a ação antieconômica antiética?
4. Como você faz parte da economia? Como sua vida e seu futuro
dependem de uma gestão boa e justa?

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.

Olhem na seção de economia de um jornal, e se perguntem em que
momentos a prática econômica está alinhada com a doutrina social, e
onde ela a viola.
Discutam isso nos seus grupos!
Vocês aceitam esse desafio?

#DOCATChallenge: Compartilhe sua experiência no Facebook
ou Instagram.

Guia de Estudo

www.youcat.org
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