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Tolerância zero contra
a corrupção
ORE
Senhor, Tu mesmo fostes vítima de líderes populares
corruptos e juízes injustos. Tu preferistes ser crucificado a
se deixar envolver pela falsidade.
O câncer da corrupção não respeita nenhum país, nem
mesmo a Igreja. Senhor, proteja-nos para que o espírito da
corrupção
não crie raízes em nós.
Amém.

CONTEMPLE

Gênesis 27, 33

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

Então Isaac, tomado de emoção violenta, exclamou: “Quem é, pois,
aquele que foi à caça e me trouxe o prato que eu comi antes que tu
voltastes? Eu o abençoei, e ele será bendito”.

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.

194

O que é a corrupção e o que se pode fazer para lutar contra
ela?

A corrupção – o abuso do poder e dos meios confiados em benefício próprio – é um
dos flagelos que mina a sociedade por dentro. Aqueles que não estão na posse do
poder são obrigados a pagar por serviços que por direito lhe pertencem, tais como a
segurança, a formação, a saúde, o trabalho, o progresso na carreira. Muitas vezes, os
corrompidos tornam-se, por sua vez, corruptos, quando conseguem alcançar um
pouco de poder. À corrupção pertencem o suborno, a apropriação indevida e abusiva
de bens confiados, considerar a administração pública como uma coisa própria, e
muitas outras coisas mais. A corrupção está bastante espalhada e tem consequências
devastadoras. Mesmo as instituições eclesiais não estão livres do “doce veneno da
corrupção” (Papa Francisco). A corrupção contradiz todos os princípios da Doutrina
Social; atraiçoa as pessoas nos seus direitos naturais; fere a comunidade e espezinha a
dignidade da pessoa. Combater a corrupção é uma responsabilidade de todos, mas
muito especialmente dos políticos. Um primeiro meio contra a corrupção é o controlo
social através da máxima transparência no momento da distribuição de direitos e de
meios. Cristãos e comunidades incorruptíveis, que se compreendem como espaços
livres de corrupção no meio de sociedades corruptas, podem ser o fermento de uma
renovação da sociedade em geral.
1. O que o Papa Francisco quer dizer com a frase: “A corrupção cheira
mal”? Você já teve experiências pessoais com isso?
2. Você conhece os quatro princípios da doutrina social (o princípio da
dignidade da pessoa humana, do bem comum, da solidariedade, da
subsidiariedade). Por que a corrupção contradiz todos esses princí
pios?
3. Por que até os pobres, que também são vítimas da corrupção estatal,
resistem à "tolerância zero contra a corrupção"?
4. Por que nós, como cristãos, somos predestinados a ser defensores de
sociedades livres de corrupção? Como nós podemos criar " ilhas
contra a corrupção" em ambientes corruptos?

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.
#DOCATChallenge: Compartilhe sua experiência no Facebook
ou Instagram.

Guia de Estudo

Conheça a organização internacional anti-corrupção Transparency
International.
Pense, em sua vida, situações em que você sofreu com as consequências
da corrupção. Escolha uma delas e partilhe isso com os outros na
próxima reunião.
Você aceita esse desafio?

www.youcat.org
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