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Abandonar as armas
ORE
Ó Deus, nos sonhos proféticos do seu povo, as espadas se
transformaram em arados. Dá-nos graça de que cresça
uma nova geração de pessoas que não tolerem mais armas
direcionadas ao homem, a menos que se precise delas
como legítima defesa. E que que usemos sempre meios
pacíficos para lutar pelo caminho certo. Amém.

CONTEMPLE

São Mateus 26, 51-52

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

Mas um dos companheiros de Jesus desembainhou a espada e feriu um
servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus, no entanto, lhe
disse: “Embainha tua espada, porque todos aqueles que usarem da
espada, pela espada morrerão.

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.).

296

Quando são permitidas armas de destruição em massa?

Nunca e em circunstância nenhuma. A Igreja rejeita explicitamente não
só a chamada “lógica da dissuasão” como também e principalmente as
armas de destruição em massa e a sua utilização, e pronuncia-se a favor
da sua proibição. A aniquilação indiferenciada de cidades, países e
populações, como é possível através de armas biológicas, químicas ou
nucleares de destruição maciça, é um crime grave contra Deus e contra
os homens. Quem possui armas deste gênero é obrigado ao
desarmamento.

DISCUTA

1. Qual é a "lógica da intimidação"? E por que ela é ilógica?

Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste
tópico!

2. Dê exemplos de armas biológicas, químicas e nucleares de destruição em
massa. Por que não as usar, mesmo em uma guerra, no caso de uma
defesa desesperada?

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

3. Quais ações os países podem tomar para que, um dia, o desarmamento
seja possível?
4. Onde você pode, em seu ambiente pessoal, praticar o desarmamento – e
o que acontece quando você responde alguém sem violência, "desarmado"?

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.

Procure saber mais sobre as políticas de desarmamento pelo mundo e
as consequências que as sociedades têm enfrentado. Discuta o que
encontrou com os colegas na próxima reunião.
Você aceita esse desafio?

#DOCATChallenge: Compartilhe sua experiência no Facebook
ou Instagram.

Guia de Estudo

www.youcat.org

©2019 YOUCAT Foundation. Todos os direitos reservados.

36

Abandonar as armas
ORE
Ó Deus, nos sonhos proféticos do seu povo, as espadas se
transformaram em arados. Dá-nos graça de que cresça
uma nova geração de pessoas que não tolerem mais armas
direcionadas ao homem, a menos que se precise delas
como legítima defesa. E que que usemos sempre meios
pacíficos para lutar pelo caminho certo. Amém.

CONTEMPLE

São Mateus 26, 51-52

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

Mas um dos companheiros de Jesus desembainhou a espada e feriu um
servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus, no entanto, lhe
disse: “Embainha tua espada, porque todos aqueles que usarem da
espada, pela espada morrerão.

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.).

296

Quando são permitidas armas de destruição em massa?

Nunca e em circunstância nenhuma. A Igreja rejeita explicitamente não
só a chamada “lógica da dissuasão” como também e principalmente as
armas de destruição em massa e a sua utilização, e pronuncia-se a favor
da sua proibição. A aniquilação indiferenciada de cidades, países e
populações, como é possível através de armas biológicas, químicas ou
nucleares de destruição maciça, é um crime grave contra Deus e contra
os homens. Quem possui armas deste gênero é obrigado ao
desarmamento.

DISCUTA

1. Qual é a "lógica da intimidação"? E por que ela é ilógica?

Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste
tópico!

2. Dê exemplos de armas biológicas, químicas e nucleares de destruição em
massa. Por que não as usar, mesmo em uma guerra, no caso de uma
defesa desesperada?

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

3. Quais ações os países podem tomar para que, um dia, o desarmamento
seja possível?
4. Onde você pode, em seu ambiente pessoal, praticar o desarmamento – e
o que acontece quando você responde alguém sem violência, "desarmado"?

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.

Procure saber mais sobre as políticas de desarmamento pelo mundo e
as consequências que as sociedades têm enfrentado. Discuta o que
encontrou com os colegas na próxima reunião.
Você aceita esse desafio?

#DOCATChallenge: Compartilhe sua experiência no Facebook
ou Instagram.

Guia de Estudo

www.youcat.org

©2019 YOUCAT Foundation. Todos os direitos reservados.

