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Pratique o amor
ORE
Senhor Jesus Cristo,
Tu enviastes o teu Espírito Santo que nos ergue, nos inspira
e nos envia de novo pelo caminho.
Nós precisamos ser inspirados pelo amor que Tu trouxestes para o mundo.
Que teu Espírito Santo nos una para que alcancemos o seu
reino de paz, de justiça e de amor.
Amém.

CONTEMPLE

Deuteronômio 30, 19

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

Tomo hoje por testemunhas o céu e a terra contra vós: ponho diante de
ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que
vivas com a tua posteridade.

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!
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Como é a convivência cristã?

Colocando o “poder” no centro, a sociedade estrutura-se segundo o
direito do mais forte. Mas isso não é cristão; a convivência torna-se
então uma batalha pela autoconservação. Se se eleva o “trabalho” ao
significado máximo da convivência social, os seres humanos depressa se
sentem presos e escravizados numa engrenagem sem sentido. Deus
também não quer que façamos da “sorte” e da “fortuna” os nossos
valores mais elevados. A vida seria igual a uma loteria que favorece
sempre os falsos; seguiríamos sempre os nossos instintos e os impulsos,
e expor-nos-íamos a todo o tipo de restrições para evitarmos o pior. A
Doutrina Social Católica diz: o plano principal de Deus para a
convivência humana é a caridade social, onde nós vivemos diante de um
Deus pessoal, que nos quis e conosco quer alguma coisa, somos filhos
de um Pai comum e irmãos uns dos outros. Gratidão, sentido e
responsabilidade determinam a nossa vida individual e comunitária.
Surge assim uma cultura do respeito mútuo. Confiança, consolação e
alegria de viver tornam-se plausíveis. A caridade social supera o espírito
da impessoalidade, cria coesão na sociedade e permite uma consciência
social que vai para além dos limites confessionais.
1. Quais são as consequências quando o poder, o trabalho e a felicidade
são considerados como os pontos mais altos da vida?
2. O que é o “amor social”? Ele se parece com o que? Como você pode
torná-lo visível?

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

3. O que está errado em uma sociedade quando tudo é “impessoal”?

CHALLENGE

Providenciem uma cadeira de rodas e façam uma experiência séria com
ela. Empurrem-na com alguém nela, pela cidade. Verifiquem se existem
obstáculos e vejam como vocês e as pessoas ao redor se sente.
Façam uma reflexão a respeito da empatia com que temos ter com
nossos irmãos deficientes, em geral.

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.

4. O que quis dizer o Papa Bento XVI quando disse que nós, cristãos,
recebemos a certeza de "que somos amados até o fim e não devemos
nos esquecer de que não somos um produto do acaso, mas do amor"?

Vocês aceitam esse desafio?

#DOCATChallenge: Compartilhe sua experiência no Facebook
ou Instagram.

Guia de Estudo
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