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A vida é preciosa demais
para experimentos cínicos
ORE
Só Tu, Senhor, és o senhor da vida e da morte.
Nenhum de nós existiria se Tu não tivesses dito:
"Eu quero que essa pessoa exista.
Eu me alegro com ela e espero
a sua resposta ao meu amor!”.
Nós Te louvamos e Te bendizemos
e lhe pedimos: dai-nos a graça de estar ao Seu lado e ver a
vida com Seus olhos. Amém.

CONTEMPLE

Salmos 22, 10-12

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

Sobre ti fui lançado desde quando nasci; tu és o meu Deus desde o ventre de
minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há
quem ajude. Muitos touros me cercaram; fortes touros de Basã me rodearam.

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.

69

De que se trata a bioética?

O termo “bioética” foi formado a partir dos termos gregos bios (= vida) e
ethos (= uso, costume, bom hábito) e designa a doutrina acerca do trato
correto com tudo o que vive. A bioética, portanto, não consiste apenas
numa ética do meio ambiente, onde se pesquisa como manter espécies,
proteger habitats e deter a mudança climática. Uma boa bioética deve ser
também uma ética do Homem, pois não é só na pesquisa genética nem na
questão da eutanásia (= pode alguém matar-se si mesmo ou outra pessoa
em grave sofrimento?) que está em causa a dignidade da pessoa. Durante
o nazismo, surgiu a expressão “vida indigna de viver” com a qual os nazis
se constituíram criminalmente senhores da vida e da morte. Mas o Homem
deve ser respeitado como pessoa desde a geração. Ele tem o direito de ser
respeitado como pessoa em relação a todos os outros homens. Ninguém
tem o direito de lhe negar a dignidade de pessoa que Deus lhe concedeu.
Ninguém pode tocar na integridade de uma outra pessoa, nem para fins de
investigação, nem porque é uma pessoa idosa, doente, demente, por
nascer ou inválida. A dignidade da pessoa é o verdadeiro fundamento dos
direitos humanos e da justificação da ordem política

1. Por que tem que existir uma ética (estudo sobre o que é bom e o que é
ruim) precisamente no campo da biologia (estudo sobre a vida e os seres
vivos)?
2. Os nazistas falavam de uma "vida indigna de ser vivida" e queriam dizer,
por exemplo, que era o caso de pessoas com deficiências. Por que não se
pode usar este termo em nenhuma circunstância?
3. Por que a realização de pesquisas com células-tronco é antiética?
4. Por que a dignidade da pessoa é a verdadeiramente base dos direitos
humanos? Você está ciente de sua dignidade enquanto pessoa?

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.

#DOCATChallenge: Compartilhe sua experiência no Facebook
ou Instagram.

Guia de Estudo

Dedique um tempo aos estudos e torne-se um "especialista" em um dos
três tópicos:
1. Eutanásia.
2. Pesquisa com células-tronco.
3. Diagnóstico pré-natal.
Prenda-se à perspectiva da bioética. Compartilhe o que você descobriu
na sua próxima reunião em seu grupo.
Você aceita esse desafio?
www.youcat.org

©2019 YOUCAT Foundation. Todos os direitos reservados.

25

A vida é preciosa demais
para experimentos cínicos
ORE
Só Tu, Senhor, és o senhor da vida e da morte.
Nenhum de nós existiria se Tu não tivesses dito:
"Eu quero que essa pessoa exista.
Eu me alegro com ela e espero
a sua resposta ao meu amor!”.
Nós Te louvamos e Te bendizemos
e lhe pedimos: dai-nos a graça de estar ao Seu lado e ver a
vida com Seus olhos. Amém.

CONTEMPLE

Salmos 22, 10-12

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

Sobre ti fui lançado desde quando nasci; tu és o meu Deus desde o ventre de
minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há
quem ajude. Muitos touros me cercaram; fortes touros de Basã me rodearam.

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.

69

De que se trata a bioética?

O termo “bioética” foi formado a partir dos termos gregos bios (= vida) e
ethos (= uso, costume, bom hábito) e designa a doutrina acerca do trato
correto com tudo o que vive. A bioética, portanto, não consiste apenas
numa ética do meio ambiente, onde se pesquisa como manter espécies,
proteger habitats e deter a mudança climática. Uma boa bioética deve ser
também uma ética do Homem, pois não é só na pesquisa genética nem na
questão da eutanásia (= pode alguém matar-se si mesmo ou outra pessoa
em grave sofrimento?) que está em causa a dignidade da pessoa. Durante
o nazismo, surgiu a expressão “vida indigna de viver” com a qual os nazis
se constituíram criminalmente senhores da vida e da morte. Mas o Homem
deve ser respeitado como pessoa desde a geração. Ele tem o direito de ser
respeitado como pessoa em relação a todos os outros homens. Ninguém
tem o direito de lhe negar a dignidade de pessoa que Deus lhe concedeu.
Ninguém pode tocar na integridade de uma outra pessoa, nem para fins de
investigação, nem porque é uma pessoa idosa, doente, demente, por
nascer ou inválida. A dignidade da pessoa é o verdadeiro fundamento dos
direitos humanos e da justificação da ordem política

1. Por que tem que existir uma ética (estudo sobre o que é bom e o que é
ruim) precisamente no campo da biologia (estudo sobre a vida e os seres
vivos)?
2. Os nazistas falavam de uma "vida indigna de ser vivida" e queriam dizer,
por exemplo, que era o caso de pessoas com deficiências. Por que não se
pode usar este termo em nenhuma circunstância?
3. Por que a realização de pesquisas com células-tronco é antiética?
4. Por que a dignidade da pessoa é a verdadeiramente base dos direitos
humanos? Você está ciente de sua dignidade enquanto pessoa?

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.

#DOCATChallenge: Compartilhe sua experiência no Facebook
ou Instagram.

Guia de Estudo

Dedique um tempo aos estudos e torne-se um "especialista" em um dos
três tópicos:
1. Eutanásia.
2. Pesquisa com células-tronco.
3. Diagnóstico pré-natal.
Prenda-se à perspectiva da bioética. Compartilhe o que você descobriu
na sua próxima reunião em seu grupo.
Você aceita esse desafio?
www.youcat.org

©2019 YOUCAT Foundation. Todos os direitos reservados.

