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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, Tu és o rei e soberano de todo o mundo.
Só Tu és completamente justo e conduz seu povo com 
segurança infalível. Afaste os tiranos e governantes 
injustos.
Ajude-nos, para que as pessoas obtenham o governo que 
elas merecem: a serviço do povo.
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. O que você pensa da seguinte fala de Winston Churchill: "A democracia é a 
    pior de todas as formas de governo - exceto todas as outras formas que 
    foram tentadas de tempos em tempos"?

2. Por que a democracia, por si só, não basta, mas ainda precisa do Estado 
    de Direito?

3. Por que a igreja não é uma democracia, embora haja muitos elementos 
    democráticos nela?

4. Leia a frase de Desmond Tutu: "Os países da Europa precisaram de séculos 
    para desenvolver sua democracia. E nós comemoramos apenas 14 anos 
    desde o fim do apartheid!”  Por que é tão difícil criar a democracia e 
    preservá-la?

Formem dois grupos e façam um debate: “O melhor governo”.
Um grupo é pela democracia, o outro pela monarquia absoluta.
Orientem-se no apelo à justiça (ver também no pergunta 108 do DOCAT).

Vocês aceitam esse desafio?

Sl 71, 2-3

Para que ele governe com justiça vosso povo, e reine sobre vossos 
humildes com equidade. Produzirão as montanhas frutos de paz ao vosso 
povo; e as colinas, frutos de justiça.

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 poder em boas mãos

Sim, a Igreja é a favor de uma ordem livre e democrática, porque esta 
oferece a melhor garantia para a participação social de todos e para a 
salvaguarda dos direitos humanos. A este respeito, escreve São João 
Paulo II: “A Igreja encara com simpatia o sistema da democracia, 
enquanto assegura a participação dos cidadãos nas opções políticas e 
garante aos governados a possibilidade quer de escolher e controlar os 
próprios governantes, quer de os substituir pacificamente, quando tal se 
torne oportuno; ela não pode, portanto, favorecer a formação de grupos 
restritos de dirigentes, que usurpam o poder do Estado a favor dos seus 
interesses particulares ou dos objetivos ideológicos. Uma autêntica 
democracia só é possível num Estado de direito e sobre a base de uma 
reta concepção da pessoa humana.” (Encíclia CA, n.º 46).
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