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O que há de especial na família?115   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.). 
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CONTEMPLE

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

Ó Deus, ajuda-nos com a nossa missão de transmitir a fé 
para nossos filhos. (…) Fortaleça a fé da nossa juventude,
para que cresçam no conhecimento de Jesus, e o amor e a 
fidelidade em todos os casamentos. (...) Unidos com José e 
Maria, pedimos-te através de Jesus Cristo, teu Filho e 
Nosso Senhor. Amém. (Papa Bento XVI) 

CHALLENGE

Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste 
tópico!

Livro dos tesouros: Separe cinco minutos para escrever 
tudo que deseja se lembrar. 

DISCUTA 1. Que experiências positivas / negativas você tem em sua própria família? O 
    que os mais velhos podem aprender com os jovens e os jovens com os
    mais velhos? O que você pode aprender também com as experiências 
    negativas?

2. Formas de vida alternativas (pais/mães solteiros, famílias de retalhos, etc.) 
    não devem ser discriminadas. Mesmo assim, por que devemos sempre 
    buscar o ideal do valor de uma família natural (comunidade de pai, mãe e 
    filhos)?

3. De que maneiras as famílias devem ser ajudadas externamente  (estado, 
    escolas, igreja, organizações de assistência) para que possam crescer em 
    segurança e desenvolver suas qualidades internas?

4. Que tipo de virtudes (atitudes de valores) e mudança de vida você deseja 
realizar depois de ter uma família?

Faça só para você uma lista dos ideais que você deseja viver em sua 
futura família. Priorize-os.

Você aceita esse desafio?

I São João 4, 19-20

Mas amamos, porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser: “Amo a 
Deus”, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu 
irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê.

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

A arte de cultivar uma 
família

Eu sou amado incondicionalmente – esta é a experiência insubstituível 
que os Homens fazem numa boa família. Diversas gerações vivem juntas 
e experimentam afeição, solidariedade, estima, compromisso 
desinteressado, ajuda e justiça. Cada membro da família é reconhecido 
pelos outros na sua dignidade, aceito e respeitado, sem para isso ter de 
prestar nenhum serviço. Cada qual é amado tal como é. Cada uma das 
pessoas não é um meio para alguma coisa, mas fim em si mesma. Por 
isso surge na família uma cultura da vida que atualmente já não é assim 
tão evidente. Muitas vezes do que se trata hoje é do que cada um pode 
ou dá (por exemplo, em dinheiro). Frequentemente, predomina nos 
nossos dias uma ênfase naquilo que é material. Temos aqui uma 
mentalidade que desafia as famílias e até muitas vezes as destrói.
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