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Em que consiste o princípio de subsidiariedade?95   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?

Pai do céu, Tu nos ordenastes desde o princípio para viver 
em comunidade. Tu nos destes  boas regras divinas, para 
estarmos atentos e prestativos uns com os outros. Sim, 
Senhor, nós queremos eliminar qualquer forma de 
violência. Dai-nos a sua graça, através do Espírito
da estima e da reconciliação. 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 subsidiariedade consiste no 
     excesso de poder. Quais direitos uma família tem, por exemplo, que 
     nenhuma instância legal do Estado pode usurpar?

2. O que acontece com as pequenas células sociais (famílias, aldeias, 
    clubes, grupos), cujas tarefas que poderiam ser realmente cumpridas 
    por elas foram retiradas de sua alçada?

3. Por que o princípio de "ajuda para a autoajuda" fortalece a dignidade 
    das pessoas?

4. Dê exemplos onde instâncias de nível superior (governo local, escola, 
    Estado) retiram algo de entidades menores.

Organizem-se em dois grupos. O grupo A chama-se "OS AMIGOS DO 
ESTADO". Este grupo quer que o Estado controle e regule tanto quanto 
possível as pessoas e suas ações. O grupo B chama-se "AS PESSOAS DE 
FAMÍLIA".  Este quer regular por si próprio tudo quanto possível.
Recolham os argumentos e debatam entre si.

Vocês aceitam esse desafio?

Êxodo 18, 18-21

Tu te esgotarás seguramente, assim como todo esse povo que está contigo, 
porque o fardo é pesado demais para ti, e não poderás levá-lo sozinho. Escuta-me: 
vou dar-te um conselho, e que Deus esteja contigo! Tu serás o representante do 
povo junto de Deus, e levarás as questões diante de Deus: tu lhes ensinarás suas 
ordens e suas leis, e lhes mostrarás o caminho a seguir e como terão de 
comportar-se. Mas escolherás do meio do povo homens prudentes, tementes a 
Deus, íntegros, desinteressados, e os porás à frente do povo, como chefes de mil, 
chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dezenas.

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

Sou capaz de fazer algo 
que você não consegue ...

Cada tarefa social é confiada em primeiro lugar a grupos menores que a 
possam resolver. O nível imediatamente superior deve assumir a 
competência só no caso em que a unidade menor  não esteja em 
condições de resolver o problema. Mas quando a unidade mais pequena 
precisa de ajuda, a instância imediatamente superior deve ajudar. Esta 
regulação está presente, por exemplo, quando uma família tem problemas 
o Estado só pode intervir se a família ou os pais são impotentes para 
encontrar a solução. Este princípio deve fortalecer a liberdade dos 
indivíduos, dos grupos e das associações e impedir o excesso de 
centralização. A iniciativa individual deve ser fortalecida, porque poder 
ajudar-se a si mesmo representa uma componente significativa da 
dignidade da pessoa. O princípio de subsidiariedade foi formulado pela 
primeira vez em 1931 por Pio XI na Encíclica Quadragesimo Anno.



www.youcat.org

Em que consiste o princípio de subsidiariedade? 

 
95ESTUDE

©2019 YOUCAT Foundation. Todos os direitos reservados.

13

ORE

CONTEMPLE

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

Partilha: O que particularmente te chamou a atenção?

Pai do céu, Tu nos ordenastes desde o princípio para viver 
em comunidade. Tu nos destes  boas regras divinas, para 
estarmos atentos e prestativos uns com os outros. Sim, 
Senhor, nós queremos eliminar qualquer forma de 
violência. Dai-nos a sua graça, através do Espírito
da estima e da reconciliação. Amém.

CHALLENGE

Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste 
tópico!

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

DISCUTA

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.

Êxodo 18, 18-21

Organizem-se em dois grupos. O grupo A chama-se "OS AMIGOS DO 
ESTADO". Este grupo quer que o Estado controle e regule tanto quanto 
possível as pessoas e suas ações. O grupo B chama-se "AS PESSOAS DE 
FAMÍLIA".  Este quer regular por si próprio tudo quanto possível.
Recolham os argumentos e debatam entre si.

Vocês aceitam esse desafio?

1.  O pecado social contra o princípio da subsidiariedade consiste no 
     excesso de poder. Quais direitos uma família tem, por exemplo, que 
     nenhuma instância legal do Estado pode usurpar?

2. O que acontece com as pequenas células sociais (famílias, aldeias, 
    clubes, grupos), cujas tarefas que poderiam ser realmente cumpridas 
    por elas foram retiradas de sua alçada?

3. Por que o princípio de "ajuda para a autoajuda" fortalece a dignidade 
    das pessoas?

4. Dê exemplos onde instâncias de nível superior (governo local, escola, 
    Estado) retiram algo de entidades menores.

Cada tarefa social é confiada em primeiro lugar a grupos menores que a 
possam resolver. O nível imediatamente superior deve assumir a 
competência só no caso em que a unidade menor  não esteja em 
condições de resolver o problema. Mas quando a unidade mais pequena 
precisa de ajuda, a instância imediatamente superior deve ajudar. Esta 
regulação está presente, por exemplo, quando uma família tem problemas 
o Estado só pode intervir se a família ou os pais são impotentes para 
encontrar a solução. Este princípio deve fortalecer a liberdade dos 
indivíduos, dos grupos e das associações e impedir o excesso de 
centralização. A iniciativa individual deve ser fortalecida, porque poder 
ajudar-se a si mesmo representa uma componente significativa da 
dignidade da pessoa. O princípio de subsidiariedade foi formulado pela 
primeira vez em 1931 por Pio XI na Encíclica Quadragesimo Anno.

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.). 

Tu te esgotarás seguramente, assim como todo esse povo que está contigo, 
porque o fardo é pesado demais para ti, e não poderás levá-lo sozinho. Escuta-me: 
vou dar-te um conselho, e que Deus esteja contigo! Tu serás o representante do 
povo junto de Deus, e levarás as questões diante de Deus: tu lhes ensinarás suas 
ordens e suas leis, e lhes mostrarás o caminho a seguir e como terão de 
comportar-se. Mas escolherás do meio do povo homens prudentes, tementes a 
Deus, íntegros, desinteressados, e os porás à frente do povo, como chefes de mil, 
chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dezenas.

Guia de Estudo

Sou capaz de fazer algo 
que você não consegue ...


