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O que é que muda quando a política é exercida para “servir”?210   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, Tu nos presenteastes com razão, vontade e energia. 
Fazei-nos capazes de assumir responsabilidades. Fazei-nos 
fortes para um serviço verdadeiro à humanidade. E não deixe 
aqueles que agora têm poder e liberdade criativa, dormir 
pacificamente nem um minuto mais, quando eles perceberem 
que alguns visam apenas se enriquecer usando e explorando 
outras pessoas. Teu Filho nos serviu. Ajudai-nos também a ter 
o merecimento de trabalhar por um mundo melhor.  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 que significa "servir" e por que Jesus é o melhor modelo de serviço 
    verdadeiro?

2. Por que a burocracia é desumana? Como ela é criada? E como se pode 
    lutar contra ela?

3. Por que o termo "funcionário público" é algo de que alguém pode se 
    orgulhar?

4. Que papel deve ter o princípio da dignidade da pessoa humana (ver 
    questões 54 e 55 do DOCAT) na administração? Como você gostaria de 
    ser tratado nas repartições públicas e governamentais? Como você 
    trata os outros que precisam de algo de você?

Discutam em seu grupo o que vocês poderiam mudar em sua cidade / 
bairro, se algumas pessoas quisessem se juntar e servir ao bem comum 
(recolher o lixo no rio, repintar um centro de juventude, montar um 
“brechó”, etc.) Mexam-se ou aproximem-se dos políticos com sugestões 
e ofereçam suas ajudas...

Você aceita este desafio?

Amós 5, 14

Buscai o bem e não o mal, e vivereis; e o Senhor, Deus dos exércitos, 
estará convosco, como o dizeis.

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

O Estado existe para as 
pessoas - e não o contrário

A Doutrina Social Católica sublinha a dimensão de serviço de todos os 
ministérios públicos. Quem serve o bem comum não pensa em primeiro 
lugar no seu próprio bem-estar, mas no da comunidade política que lhe 
foi confiada e exerce a sua função segundo critérios éticos. Quem serve 
não se enriquece. Isto é decisivo no combate contra a corrupção. Quem 
serve tem, além disso, em vista a pessoa e suas necessidades. Também a 
excessiva burocratização do Estado ou da comunidade internacional não 
serve o desenvolvimento livre e subsidiário das pessoas e das pequenas 
unidades sociais. São precisamente os mais simples os que têm de 
sofrer muitas vezes as consequências, por não serem capazes de lidar 
com as armadilhas dos processos burocráticos. Uma boa administração 
é um bem elevado; uma boa administração serve. Pelo contrário, a 
“buro-cracia” (o domínio do escritório) desumaniza mesmo aqueles que 
a exercem, porque os “transforma em funcionários e simples rodas de 
uma máquina administrativa” (Hannah Arendt).
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