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Os outros são uma riqueza,
e não uma ameaça
ORE
Bom Deus, eu gostaria tanto de ser uma pessoa que
promove o bem e combate o mal. Abra os meus olhos para
a diversidade deste mundo, para eu ter prazer e alegria
nela. Ajude-me a não destruir a propriedade dos outros e o
que é belo. Dê-me sinais para que eu repense as
consequências das minhas ações. Fica comigo, e eu
protegerei o que é bom e defenderei aqueles que são tão
fracos para se defenderem. Amém.

CONTEMPLE

Mateus 5, 43-45

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

Tendes ouvido o que foi dito: Amarás o teu próximo e poderás odiar teu
inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que
vos odeiam, orai pelos que vos [maltratam e] perseguem. Deste modo
sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois Ele faz nascer o sol tanto sobre
os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os
injustos.

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.
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Como é que os Homens devem lidar uns com os outros?

No mundo, os Homens devem compreender-se como comunidade e
tolerar a diferença dos indivíduos e dos povos, vendo essa pluralidade
como uma riqueza. Isso é ainda mais importante no tempo da
globalização. Nós somos “habitantes de uma só e mesma casa”, escreve
São João XXIII (MM, n.º 157). Ele quer com isso dizer que se as nossas
relações se tornaram tão estreitas como entre vizinhos de uma casa.
Valores como verdade, solidariedade e liberdade, que são
indispensáveis nas nossas relações quotidianas, tornam-se cada vez
mais importantes na crescente rede global de relações e dependências.
Uma boa convivência só é pensável sem violência, sem guerra, sem
discriminação, sem intimidação ou engano dos outros. Por isso, a Igreja
apela a que a globalização econômica e social caminhe juntamente com
a globalização da justiça. Jesus Cristo, que trouxe à Terra a justiça
fundamental, confia à nossa ação uma especial obrigação.
1. Em que situação você já percebeu que a diferença de cultura ou de
indivíduos é uma riqueza?
2. O que significa para você tolerância ou tolerar alguém? Dê exemplos.
3. Quais são as “regras da casa” para o êxito de uma vida em comum?.
4. O que você gostaria de aprender com Jesus, quando você pensa em
uma boa ordem mundial ou numa civilização de amor?

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.

Imaginem que Imagine que vocês vão criar uma cidadezinha (uma
aldeia) ideal, onde as pessoas viverão juntas de uma maneira nova.
Escreva uma espécie de “regras da casa” para todos que desejarem
morar lá.
Você aceita este desafio?

#DOCATChallenge: Compartilhe sua experiência no Facebook
ou Instagram.

Guia de Estudo
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