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Sem deficiências
ORE
Ó Deus, eu ando pelo mundo e nem percebo que estou
livre para movimentar todo meu corpo, e esqueço o
presente que isso tudo é. Dê a Tua graça e a Tua bênção
a todos que não gozam dessa liberdade, por serem cegos
ou não poderem andar, ouvir ou sentir. E abra os meus
olhos, para que ajude os menos privilegiados.
Amém.

CONTEMPLE

II Coríntios 12, 9

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

Mas ele me disse: “Basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se
revela totalmente a minha força”. Portanto, prefiro gloriar-me das
minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo.

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.

60

O que diz a Igreja sobre a discriminação de pessoas com
alguma incapacidade?

Do ponto de vista da Doutrina Social Católica, a justiça social é traduzida
na prática à medida que todas pessoas possam participar nas
concretizações centrais da vida social, econômica, política e cultural.
Discriminações que excluem pessoas de tal participação representam
uma ferida na justiça. Por isso, uma das funções do Estado e da
sociedade é criar as condições para que seja assegurada a participação
de pessoas com alguma deficiência. De fato, a dignidade da pessoa, em
última instância, não depende de capacidades físicas ou espirituais, e a
reputação de uma pessoa não pode ser definida pelo rendimento ou
pela eficiência.

1. Exame de consciência 1: Você tem amigos com deficiências, ou está
sempre procurando só aqueles que admira, porque eles são ótimos
em todos os sentidos?
2. Exame de consciência 2: Onde estão os fracos em sua classe, em seu
curso ou trabalho: no centro ou na periferia?
3. Exame de consciência 3: Você atua politicamente (por exemplo,
enviando e-mails para a administração da cidade, contribuindo em
debates da Internet) para garantir que as pessoas com deficiência
possam participar o máximo possível da vida em sociedade?
4. Exame de consciência 4: Como você se posiciona quando presencia
bullying ou quando os outros falam mal dos fracos e os menos
favorecidos no grupo?

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.

Providenciem uma cadeira de rodas e façam uma experiência séria com
ela. Empurrem-na com alguém nela, pela cidade. Verifiquem se existem
obstáculos e vejam como vocês e as pessoas ao redor se sente.
Façam uma reflexão a respeito da empatia com que temos ter com
nossos irmãos deficientes, em geral.
Vocês aceitam esse desafio?

#DOCATChallenge: Compartilhe sua experiência no Facebook
ou Instagram.

Guia de Estudo
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