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Se algo ajuda a todos,
isso te ajuda também
ORE
Senhor do mundo, Tu nos criastes por amor e nos
redimistes por um amor ainda maior. Teu Filho veio ao
mundo para o bem de todos nós. Ele compartilhou sua
vida divina conosco, nos lavou os pés e se deixou crucificar
por nós. Encha os nossos corações com o seu Espírito e
apague todo o egoísmo em nós.
Amém.

CONTEMPLE

João 13, 6.8

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

Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me
os pés a mim? Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe
Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo.

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.

87

O que significa bem comum“?

Segundo o Concílio Vaticano II, o bem comum é “o conjunto das condições
da vida social que permitem, tanto aos grupos como a cada um dos seus
membros, atingir mais plena e facilmente a própria perfeição” (GS, n.º 26).
O fim de cada indivíduo é realizar o bem. O fim da sociedade é o bem
comum: “O bem comum pode ser entendido como a dimensão social e
comunitária do bem moral.” (CS, n.º 164). O bem comum denota tanto o
bem de todos os homens como também o bem do homem todo. O bem
comum precisa, em primeiro lugar, das condições básicas de uma ordem
estatal que funcione como é próprio de um Estado de direito. Depois,
deve cuidar da preservação das condições naturais da vida. Dentro deste
quadro, há o direito de cada pessoa à alimentação, habitação, saúde,
educação e ao acesso à formação. Deve haver também liberdade de
opinião, de reunião e de religião. Aqui sobrepõem-se as exigências do
bem comum com as dos direitos humanos universais.

1. O pecado social contra o princípio do bem comum consiste no
egoísmo. O que é o egoísmo e por que o egoísmo não é o mesmo que
amor próprio?
2. Por que um indivíduo fica melhor quando todos estão bem?
3. Por que o bem comum não pode ser confinado ao bem comum
material? (Veja também a questão 88 no DOCAT).
4. Como você (e seu grupo) pode contribuir para o "bem comum" em seu
ambiente?

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

Faça um exame de consciência e anote numa folha de papel: “Em que
situações eu faço o bem para os outros”? Tente, durante um mês,
aumentar seus pontos positivos.
Você aceita esse desafio?
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