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Porque é que as crianças precisam de particular proteção?122   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?

Senhor Jesus Cristo, com amor terno Tu recebestes as 
crianças. Tu colocastes  no meu coração que eu não posso 
deixar de amá-las. Não deixe que esse impulso jamais 
desapareça do meu coração. E dê esse novo amor também 
para aqueles que pensam em deixar seus filhos sozinhos 
ou em abandoná-los ou traí-los.
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. Alguns falam em "fazer" um filho ou "tirá-lo". O que Madre Teresa quer 
    dizer quando fala de crianças como o "maior dom de Deus"?

2. Jean Ziegler disse certa vez: "A agricultura mundial poderia facilmente 
    alimentar 12 bilhões de pessoas. Ou seja, uma criança que morre de fome 
    hoje está sendo assassinada”. Por que a definição de humanidade de uma 
    sociedade está na maneira como ela lida com suas crianças?

3. Por que o abuso sexual de crianças e adolescentes (especialmente se isso 
    acontece no ambiente eclesial) é um pecado mortal de proporções 
    imensuráveis?

4. Existe alguma situação em que seus pais possam “demitir” você (libertar 
    você da proteção deles)? Você pode demitir seus pais?

Pesquise na internet onde certos produtos são feitos, muitas vezes ou 
exclusivamente, através do trabalho infantil.

Identifique os produtos, deixe de comprá-los e ajude na campanha de 
boicote a estes produtos e suas empresas.

Você aceita esse desafio?

São Mateus 18, 3-5

Em verdade vos declaro: se não vos transformardes e vos tornardes como 
criancinhas, não entrareis no Reino dos Céus. Aquele que se fizer humilde 
como esta criança será maior no Reino dos Céus. E o que recebe em meu 
nome a um menino como este, é a mim que recebe.

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

As crianças são o amor 
tornado visível (Novalis)

As crianças têm de ser em todos os sentidos fortalecidas e defendidas. 
“A criança é o maior dom de Deus para a família, para um povo e para o 
mundo.” (Santa Teresa de Calcutá). As crianças são o futuro da 
humanidade. Elas são, por natureza, carentes de ajuda. Além disso, 
crescem frequentemente em condições exteriores que bradam ao céu. 
Em muitos lugares do mundo há falta de cuidados médicos, de uma 
alimentação adequada, de um mínimo de oferta de formação escolar ou 
até mesmo de habitação. Além disso, há permanentes escândalos como 
tráfico de crianças, trabalho infantil, o fenômeno das “crianças da rua”, o 
recrutamento de crianças para a guerra, o casamento e o abuso (sexual) 
de crianças. Por isso, deve lutar-se decididamente a nível nacional e 
internacional contra o atentado à dignidade de rapazes e de moças que 
acontece através da exploração sexual e outras formas de violência, e 
pelo respeito pela dignidade e pelos direitos de cada criança.
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