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O que queremos dizer quando falamos de “pessoa”?47   

Com o termo “pessoa” queremos expressar que cada ser humano possui 
uma dignidade inviolável. O Homem foi criado à imagem de Deus (Gn 
1,27). Ele é, assim, aquela criatura que na Criação representa o próprio 
Criador. Ele é “sobre a Terra a única criatura que Deus quis por si 
mesma” (GS, n.º 24). Como criatura de Deus, ele não é algo, mas alguém 
e por isso de um valor incomparável. Como pessoa, o Homem é capaz de 
se conhecer a si mesmo e de refletir sobre si mesmo, de liberdade nas 
suas decisões, de comunhão com os outros. E é chamado a responder a 
Deus na fé. Além disso, a imagem de Deus significa, também que o 
Homem permanece sempre referido a Deus e só n'Ele pode realizar a 
riqueza das suas possibilidades como pessoa.

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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3
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CONTEMPLE

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

Partilha: O que particularmente te chamou a atenção?

Bom Deus, tu amas cada pessoa como a ti mesmo. A mim e 
a todas as outras pessoas Tu nos deste um pouco da tua 
singularidade. Existem milhões de pessoas, E tu, ó Deus, 
fizeste nenhuma igual à outra. Que bom é isto! Deixe-me 
ficar maravilhado de novo pois cada um, sim, cada pessoa, 
é original e única -feita por Deus.
Amém.

CHALLENGE

Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste 
tópico!

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

DISCUTA 1. O pecado social contra o princípio da pessoa consiste na destruição 
    da vida e da dignidade de um indivíduo. Por que a doutrina social 
    sempre olha primeiro para a integridade do indivíduo e só depois 
    para a da sociedade?

2. Qual é a diferença entre uma “dignidade” que Deus dá e o “valor” que 
    atribuímos a nós mesmos?

3. O que significa que as pessoas têm um rosto? O que o filósofo 
    Emmanuel Levinas quis dizer quando disse que o homem ter um rosto 
    é sinônimo de “você não cometerá assassinato”?

4. Onde está acontecendo agora - na cidade, no bairro ou no país de 
    vocês - que as pessoas estão sendo roubadas do si mesmas, de sua 
    dignidade ou de suas chances de vida?

Quando você, nas próximas semanas, sair de casa, Abençoe seus olhos 
com agua benta e torne-se consciente de que todas as pessoas que você 
encontrar hoje você as verá com os olhos amorosos de Jesus.

Você aceita esse desafio?

Isaías 43,1

E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, 
Israel: “Nada temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu.

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

Ninguém é uma cópia - 
cada pessoa é única
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