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01- O GRANDE 
PLANO DE DEUS: 

AMOR



- Não compreendes Deus

porque não sabes que Ele é

Amor.

- Por que precisamos de uma

"civilização do Amor "?

- Como podes transformar o

mundo com amor?



02- JUNTOS SOMOS 
MAIS FORTES: A 

IGREJA E A 
SOCIEDADE 



- Por que não podes ser cristão

se não fores sociedade?.

- Por que a Igreja não é um fim

em si mesma?.

- Por que a todos deve ser feito

justiça?.



03- ÚNICA E 
INFINITAMENTE 

VALIOSA: A PESSOA 
HUMANA 



- Por que o homem não tem

valor, mas uma dignidade? N. 47

- Por que os direitos humanos

se apoiam na fé e na razão, e

porque só Deus pode evitar

que os seres humanos caiam

nas mãos uns dos outros? N.

63,64,65,666



04- BEM COMUM, 
PERSONALIDADE, 
SOLIDARIEDADE, 

SUBSIDIARIEDADE: 
OS PRINCIPIOS DA 
DOUTRINA SOCIAL 

DA IGREJA 



- Por que existem quatro

princípios da Doutrina

Social, como se justificam

eticamente e se aplicam na

prática?

- Por que é que estes

princípios são

particularmente adequados

para analisar a realidade

social e melhorá-la?



05- A BASE DA 
SOCIEDADE: A 

FAMÍLIA 



- Por que a família é a célula-

base da sociedade, quais os

benefícios da família para a

sociedade?

- Por que a família é uma forma

de vida exposta a riscos

específicos e por que é

particularmente importante

protege-la?



06- VOCAÇÃO E 
PROFISSÃO: O 

TRABALHO HUMANO 



- Por que trabalhar não é um

castigo, mas uma

expressão da autorização

humana?

- Por que o trabalho é para o

homem e não o homem

para o trabalho?



07- BEM-ESTAR E 
JUSTIÇA PARA 

TODOS: A ECONOMIA 



- Por que a economia tem as

sua própria leis?

- Por que a ação econômica

só é humana quando todas

as partes se esforçam para

isso.

- Por que o mercado tem os

seus limites e como

podemos responder à

globalização?



08- PODER E MORAL: 
A COMUNIDADE 

POLITICA 



- Por razões políticas ou éticas, as

pessoas precisam ser humanas

na ajuda que prestam entre si?

- Por que os cristãos não podem

ficar fora da politica?

- Por que os cristãos devem lutar

pela liberdade e justiça para

todos?

- Por que eles tem interesse em ser

bons cidadãos?



09- UM MUNDO – UMA 
HUMANIDADE: A 

COMUNIDADE 
INTERNACIONAL 



- Por que reagem os

cristãos ao mundo em

constante mudança com

os novos recursos para a

ação?

- Por que a Igreja tem uma

opção preferencial pelos

pobres e como organizar a

solidariedade e a

cooperação global?



10- PRESEVAR A 
CRIAÇÃO: O MEIO 

AMBIENTE  



- Por que os cristãos tem uma

relação especial com a

natureza e o meio ambiente?

- Por que é necessário fazer

alguma coisa agora para

preservar a criação e para

conseguirmos uma utilização

sustentável dos recursos da

terra?



11- VIVER EM 
LIBERDADE E SEM 
VIOLÊNCIA: A PAZ 



- Por que precisamos de Deus para

chegar a uma paz duradoura e

fundamental?

- Por que a Igreja precisa ser

purificadora e o que pode contribuir

para o apaziguamento dos conflitos?

- Por que um pacifismo radical não

resolve os conflitos e quando pegar as

armas para a guerra deve ser o último

recurso?



12- O COMPROMISSO 
PESSOAL E 

COMUNITÁRIO: A 
PRÁTICA DA 
CARIDADE 



- Por que os cristãos se devem

envolver e onde o seu

compromisso é solicitado: na

Igreja, na sociedade, nas

necessidades e conflitos

sociais em partidos e

associações?

- Por que os cristãos têm de dar

aos seus contemporâneos algo

que não dão a mais ninguém?



FIM
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