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A menor célula de uma
sociedade saudável
ORE
Senhor Jesus Cristo, você se tornou Homem e viveu com
Maria e José numa família especial. Seja hoje o centro de
todas as famílias que creem. Ajude essas famílias a brilhar.
Faça com que elas sejam um local de paz, de aceitação
mútua, e amor altruísta. Dê às famílias em que
Deus ainda não tem lugar, disposição para amar, para
perdoar e ter misericórdia. Preenche-as com a sua alegria.
Amém

CONTEMPLE

Colossenses 3, 19-21

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

Maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis com aspereza. Filhos,
obedecei em tudo a vossos pais, porque isto agrada ao Senhor.Pais,
deixai de irritar vossos filhos, para que não se tornem desanimados.

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.

119

O que é que a família faz pela sociedade?

Antes de mais nada, a família é o lugar onde é assegurada a sobrevivência
da sociedade. Em segundo lugar, a família assume a tarefa específica da
socialização e da educação dos filhos. Nela são transmitidas virtudes,
valores e tradições culturais, éticas, sociais, espirituais e religiosas que
são fundamentais para cada pessoa consciente de que é livre e
responsável. Munidos com esta armadura da educação familiar, os
Homens podem assumir toda a espécie de tarefas na sociedade. Uma
terceira tarefa da família consiste em cuidar do sustento de cada um dos
seus membros e em lhes oferecer um espaço pessoal de proteção, de
desenvolvimento e de descanso. Em quarto lugar (sobretudo em
sociedades envelhecidas), torna-se cada vez mais importante que
membros do agregado familiar doentes e incapacitados e que já não são
capazes de trabalhar sejam afetuosamente tratados em família. Aqui, o
olhar alarga-se do núcleo familiar para a geração que vem a seguir, o que
pode criar uma profunda solidariedade e ao mesmo tempo identidade.

1. Quais as virtudes (= forças e hábitos positivos que produzem o bem)
tornam uma família forte?
2. Por que as famílias fortes e autoconfiantes são uma vitória para toda
a sociedade?
3. Quais são as responsabilidades originais da família e como o Estado
pode apoiá-las?
4. Como posso ajudar minha própria família a se manter viva/a ser viva
e contribuir para a construção da sociedade? O que eu tenho em
mente para minha própria vida quando descubro que minha família
de origem é dividida, destruída ou não (mais) existente?

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.

Pense se você conhece famílias que estão em necessidade, numa crise
ou sobrecarregadas.
Que serviço, que ajuda você poderia oferecer? (ajudar a cuidar dos
filhos, aula de reforço, compras, visitas). Relate suas experiências na
próxima reunião.
Você aceita 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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