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Ajude - e você será
ajudado
ORE
Senhor, em Belém, ocorreram os teus primeiros passos
enquanto humano: como criança entre as crianças, como
homem entre os homens. Por último, como vítima entre as
muitas vítimas do nosso planeta. Ajude-nos a nunca
esquecer a sua solidariedade, através da qual nossa terra
foi mudada para sempre. Amém.

CONTEMPLE

São Lucas 10, 33-37

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

Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e
moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando
nelas azeite e vinho; colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a
uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e
deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trata dele e, quanto gastares a mais,
na volta to pagarei. Qual desses três parece ter sido o próximo daquele
que caiu nas mãos dos ladrões?”. Respondeu o doutor: “Aquele que usou
de misericórdia para com ele”. Então, Jesus lhe disse: “Vai, e faze tu o
mesmo”

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.

102

Como é que a solidariedade se pode tornar concreta?

A solidariedade é tanto um princípio social como uma virtude moral.
Como princípio da ordem social, serve para vencer as “estruturas do
pecado” (João Paulo II, Sollicitudo Rei socialis, n.º 36) e construir uma
“civilização do amor”, ou seja, da solidariedade. Como virtude moral, a
solidariedade quer dizer o empenho concreto, decidido em favor do
bem-estar de todos os Homens. Expressões vagas de compaixão não
ajudam, é preciso agir! O princípio de solidariedade “pressupõe que os
Homens do nosso tempo estejam cada vez mais conscientes dos seus
compromissos para com a sociedade a que pertencem” (CS, n.º 195). Por
si mesmas as pessoas podem pouco, elas estão muito mais dependentes
do que os outros, mesmo os seus antepassados, fizeram. Daí resulta a
obrigação de estarmos conscientes de que nas próprias ações e
decisões temos de considerar os outros e mesmo as futuras gerações.
1. O pecado social contra o princípio da solidariedade consiste em deixar
sozinho e desamparar os outros (especialmente os mais fracos). Por que?
2. Quando olho para o meu país, minha cidade, meu bairro, minha família:
quem pode ou não (ou apenas com dificuldade) viver sem a ajuda
solidária de outros?
3. Pense nos recursos da terra: por que a "sustentabilidade" é uma necessi
dade baseado no princípio da solidariedade?
4. Quem confia em você? Quem pode confiar em você quando ele precisa de
ajuda? Acaso você é relutante quando se trata de ajudar alguém?

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.

Observe o ambiente em que você vive. Onde acontece uma ação que
expresse a caridade social cristã, na qual você pode participar por um
certo período de tempo ou até com frequência?
Você aceita esse desafio?

#DOCATChallenge: Compartilhe sua experiência no Facebook
ou Instagram.

Guia de Estudo

www.youcat.org
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