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A terra cresce junto
ORE
Tu, ó Deus, és o Senhor de todos os povos e raças da terra,
Senhor do nosso tempo e de nossas vidas.
Nós vemos como a humanidade cresce,
mas nos assusta o fato de que
as diferenças sociais estão cada vez maiores.
Ajuda-nos, Senhor, a diminuí-las juntos.
Nós confiamos em ti.
Amém.

CONTEMPLE

Gênesis 12, 3

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

Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te
amaldiçoarem; todas as famílias da terra serão benditas em ti.

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.

230

Quais problemas sociais a globalização traz consigo?

Os direitos humanos não são uma invenção de juristas, nem resultam de
uma convenção arbitrária entre estadistas de boa vontade. Pelo contrário,
trata-se de direitos fundamentais que estão de acordo com a natureza do
homem. São atualmente reconhecidos como base de entendimento
fundamental, para além de todas as fronteiras, para uma vida em
liberdade, dignidade e igualdade de direitos. Eles podem ser reconhecidos
pela razão e encontram suas raízes, em última análise, na dignidade que o
homem possui pela sua condição de ser criado à imagem e semelhança
de Deus. Por isso, é que estes direitos são universais; não dependem nem
de lugar nem de tempo, são invioláveis, porque a dignidade que os
sustém também é inviolável. São inalienáveis, ou seja, ninguém pode
privar ninguém destes direitos (nem tem o poder de os atribuir, nem de os
negar). Por isso, os direitos humanos devem ser reconhecidos na sua
totalidade e protegidos de falsificações ideológicas. Todos, mas sobretudo
os cristãos, devem fazer ouvir a sua voz quando se tornam conhecidos
atentados contra os direitos humanos, ou quando determinados direitos
humanos não são ainda reconhecidos em alguns países.
1. Como você descreveria as vantagens e desvantagens da globalização?
Anote as palavras-chave em duas colunas próximas uma da outra.
2. Você pergunta quando compra roupas, por exemplo, se elas foram
feitas sob condições justas?
3. Todas as pessoas querem dirigir um carro, fazer viagens aéreas e participar
de cruzeiros. Mas isso não tem acontecido sem causar prejuízos ao globo.
Como esse problema pode ser resolvido de forma justa?
4. Quem protege a floresta tropical? Quem pode protegê-la?

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.

Encontre-se com uma pessoa de outro país. Peça-lhe para contar algo
sobre sua terra natal. Ouça as dificuldades que ele enfrenta aqui e o
ajude!

Vocês aceitam esse desafio?

#DOCATChallenge: Compartilhe sua experiência no Facebook
ou Instagram.

Guia de Estudo

www.youcat.org

©2019 YOUCAT Foundation. Todos os direitos reservados.
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