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O que diz a Igreja sobre a repartição do poder e sobre o Estado 
de Direito?

223   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.). 
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CONTEMPLE

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

Senhor Jesus Cristo,
Tu és o Caminho, a Verdade e a Vida.
Nós seremos julgados pela lei do Seu amor.
Tu não exiges de nós nenhuma ação que Tu mesmo não 
tenha realizado. Ajude-nos a não julgar os outros, quando 
nós mesmos é que deveríamos ser julgados.
Amém. 

CHALLENGE

Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste 
tópico!

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

DISCUTA 1. Por que é ruim quando um legislador humano (Poder Legislativo) é ao 
    mesmo tempo o juiz (Poder Judiciário)?

2. Por que é ruim quando um legislador humano (Poder Legislativo) é ao 
    mesmo tempo aquele que deve executar as leis (Poder Executivo)?

3. Por que um órgão executivo não deve formular as leis em si 
    (Legislativo) e nem ao mesmo tempo ser o juiz (Judiciário) sobre o que 
    foi executado?

4. Como é que a Igreja Católica pode apoiar, em geral, a liberdade 
    religiosa universal?

Investigue se o seu país é, ou não, um estado constitucional.
Existe um judiciário independente? Existe liberdade de imprensa? É 
permitida a livre escolha de religião? Pode alguém dizer livremente sua 
opinião?
Você pode comentar publicamente sobre isso? 

Às vezes, a princípio, apenas resta a oração.

Você aceita esse desafio?

São Mateus 5, 10

Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque 
deles é o Reino dos Céus!

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.

#DOCATChallenge: Compartilhe sua experiência no Facebook 
ou Instagram.

Guia de Estudo

O Estado e seus 
fundamentos 

A Igreja é expressamente a favor do princípio da repartição do poder. Só 
quando os poderes são independentes uns dos outros é que é possível 
um Estado de Direito, o qual é sempre o pressuposto para que os 
Homens possam desenvolver a sua dignidade, por exemplo na medida 
em que gozam da liberdade de consciência e de religião. Muito 
concretamente, a existência de uma justiça independente é considerada 
na Doutrina Social Católica a pedra de toque de uma ordem política 
eticamente justificável. Por isso, o princípio de um Estado de direito é de 
tal modo fundamental que a própria Igreja a ele se submete. A Doutrina 
Social Católica aceita que a liberdade religiosa não pode ser vista como 
um privilégio só para a Igreja Católica, mas que a liberdade de religião 
deve ser garantida para todas as comunidades religiosas.
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