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Há o suﬁciente para todos
ORE
Pai do céu, criador do mundo, você fez a terra como um
jardim, onde todos podem viver dos seus frutos.
Ajude-me a viver bem neste jardim - em paz e na troca
justa das mercadorias com todos os outros.
Me faz capaz de pensar além das minhas próprias
necessidades. Ajude-me a lutar pelo bem dos outros,
Especialmente por aqueles que não podem elevar sua
própria voz. Amém.

CONTEMPLE

Ezequiel 34,4

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

Vós não fortaleceis as ovelhas fracas; a doente, não a tratais; a ferida,
não a curais; a transviada, não a reconduzis; a perdida, não a procurais;
a todas tratais com violência e dureza.

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.

89

Como é que devemos lidar com os bens da terra?

Deus criou o mundo para todos. A terra produz bens e frutos. Em
princípio, eles devem estar à disposição de todos os Homens sem
reservas e ser utilizados para o benefício de todos. Cada Homem tem o
direito ao que é necessário para a vida, que não lhe pode ser retido,
mesmo quando se sabe que há um direito à propriedade e que haverá
sempre entre os Homens diferenças na propriedade dos bens. Quando
alguém tem mais do que o suficiente e existe alguém que não tem o
necessário, o que está em causa não é uma questão de caridade, mas
sim e sobretudo de justiça.

1. Na terra parece que as coisas não estão divididas com justiça. O que
significa afinal a justiça? (Ver questões 108 e 109 do DOCAT )
2. Se existe o direito de cada indivíduo às necessidades da vida, isso não
é uma contradição ao direito à propriedade (privada) (Ver questão 90
do DOCAT )?
3. O maior exemplo de ação social é o do Santo Martinho de Tours, que
dividiu seu manto com um mendigo. Por que ele não lhe deu o manto
todo?
4. O que São Paulo quis dizer quando escreveu: “Em tudo vos mostrei
que, trabalhando desse modo, deve-se ajudar aos fracos, recordando
as palavras do Senhor Jesus, que disse: “Há mais felicidade em dar do
que em receber!” (At 20,35)? O que significa isto para você?

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.

Ser cristão significa compartilhar - faça uma lista das coisas, que são
“sua riqueza”. O que você tem, que outros precisam - talvez tempo,
paciência para ouvir, algum conhecimento especial? O que você pode
compartilhar? Compartilhe uma vez e relate sobre isso.
Você aceita 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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