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Como os cristãos agem
com responsabilidade
social?
ORAÇÃO
Meu Senhor e meu Deus!
Tu estás presente em todo ser humano que cruza nosso
caminho. Abra nossos olhos para que te reconheçamos
especialmente nos pobres e nos mais necessitados de
serem vistos por nós.
Amém.

CONTEMPLE

São Mateus 25, 40

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

Todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais
pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes."

Partilha: O que particularmente te chamou a atenção?

ESTUDE
1. Leia o texto do YOUCAT 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.).

PARTILHE
Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste
tópico!
Livro dos tesouros: Separe cinco minutos para escrever
tudo que deseja se lembrar.

438

Por que tem a Igreja Católica uma Doutrina Social própria?

Porque todas as pessoas possuem, como filhas de Deus, uma dignidade
única, a Igreja empenha-se com a sua Doutrina Social por que esta
dignidade humana também se realize, no âmbito social, em todas as
pessoas. Ela não quer tutelar a política ou a economia; mas quando, na
política e na economia, a dignidade humana é ferida, a Igreja tem de se
intrometer. [2419-2420, 2422-2423]
«As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias das pessoas de
hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também
as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de
Cristo.» (Gaudium et spes, n.o 1) Na sua Doutrina Social, a Igreja
concretiza esta frase. E ela questiona: Como podemos assumir a
responsabilidade pelo bem-estar e pela convivência justa com todos,
mesmo os que não são cristãos? Como devem ser formadas as
instituições políticas, econômicas e sociais? No seu empenho pela
justiça, a Igreja é guiada por um amor que se orienta pelo amor de
Cristo à humanidade.

1. Quem se beneficia com a existência dos princípios da Doutrina Social
da Igreja?
2. Descubra quem são aqueles “que não têm nada” em sua cidade.
3. Por que os cristãos têm de lutar muito mais por uma sociedade justa
do que os não-crentes?
4. Informe-se sobre o "princípio da subsidiariedade" (questão 323 do
YOUCAT) e pergunte-se: onde eu já vi este princípio ser violado?

DESAFIO
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.

Leia sobre as obras de misericórdia em Mt 25, 34-46 e escolha uma para
colocar em prática.
Conte no seu grupo de estudo na próxima reunião sobre a sua escolha.
Você aceita esse desafio?

#YOUCATChallenge: Compartilhe sua experiência no
Facebook ou Instagram.

Guia de Estudo

www.youcat.org

©2019 YOUCAT Foundation. Todos os direitos reservados.
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