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O JOVEM E A DOUTRINA 
SOCIAL DA IGREJA



C
omo proposta católica de leitura e engajamento na realidade soci-
al, tomando distância do comunismo e do socialismo como ideolo-
gias, a Igreja propõe uma DOUTRINA SOCIAL que é capaz de formar 

as consciências e conduzir os cristãos a posicionamentos e atitudes coe-
rentes com o Evangelho de Cristo no sentido da transformação da reali-
dade.

Poucos jovens católicos conhecem um excelente 
material especialmente elaborado para eles que 
se configura como uma adaptação popular do 
Compêndio da Doutrina Social da Igreja, resu-
mindo os Ensinamentos Sociais da Igreja: o 
DOCAT. O subtítulo: O que fazer, (ou Como agir), 
indica que o DOCAT nos convida à ação, ao movi-
mento. O mundo não pode continuar como está. 
A Doutrina Social da Igreja pode ajudar muitos 

homens!  E isso nos faz lembrar aquele “jovem” que se aproxima de 
Jesus e pergunta o que ele DEVE FAZER pra ir pro céu, herdar a vida 
eterna. Também essa é a nossa pergunta nos dias de hoje. A diferença é 
que já temos a resposta no AMOR. Somos chamados à eternidade, Deus 
nos criou para estar com Ele que é Amor, mas tudo começa aqui na ter-
ra. Isso significa dizer que todas as nossas ações, todos os nossos proje-
tos e obras precisam estar enraizados no amor, pois é por ele que sere-
mos julgados ao ir pro céu.  Um caminho seguro, certamente é o das 
Obras de Misericórdia e todos os projetos caritativos que delas decor-
rem. É preciso apenas ter um coração decidido.

 
Este material, disponível em livro, site

https://www.jovensconectados.org.br/docat/index.html
e aplicativo para celular (DOC App) pretende recordar 

aos jovens que sua principal tarefa enquanto cristãos em todo o 
mundo é também encher de  Fé, Esperança e  Caridade os espaços, que 

pouco foram sendo instrumentalizados, 
esvaziados de sentido e dignidade. 

Na Jornada Mundial da Juventude 2016, o Papa Francisco lançou 
uma campanha juvenil de caráter global: fazer com que 1 milhão de 
jovens usem este material para tornar-se a “Doutrina Social da Igreja em 
movimento”. 

A seguir uma entrevista com o missionário responsável pelo DOCAT 
no Brasil:



Jovens Conectados: Os jovens estão um pouco distantes da Dou-
trina Social da Igreja. Como aproximá-los?
 Jerônimo Lauricio: O melhor caminho é ser paciente e lançar as 
sementes da DSI com a mesma honestidade e ousadia que o Papa fez 
conosco na Vigília da JMJ em Cracóvia, ao nos dizer que “o mundo de hoje 
nos pede para ser protagonistas da história, porque a vida é bela desde 
que a queiramos viver, desde que queiramos deixar uma marca que 
determine a nossa história e a história de muitos outros” É esse convite 
que todos nós precisamos semear com palavras e atitudes concretas no 
coração desses jovens. Como nos disse o Papa Bento XVI aqui no Brasil: 
“Os jovens não tem medo de desafio, mas sim de uma vida sem sentido”.

 JC: Como os jovens podem colocar em prática a Doutrina Social da 
Igreja?
 JL: Na missão do YOUCAT, temos 4 princípios (CONHECER – 
ENCONTRAR – PARTILHAR – EXPRESSAR). Compreendemos que a partir 
desses princípios, podemos dar 4 passos concretos para colocar em práti-
ca a DSI, os quais deixamos como sugestão:
 – Conhecer e estudar em Grupo a Doutrina Social da Igreja;
 – Ir ao encontro de outras pessoas;
 – Anunciar e partilhar os 4 princípios da DSI;
 – Expressar a DSI por meio das Obras de Misericórdia, atos de  
Caridades e Projetos Sociais enraizados no Evangelho.

 JC: Os jovens que não estão engajados em movimentos e grupos 
jovens, também podem adquirir o DOCAT e fazer a diferença?
 JL: Claro. O próprio Papa nos deixa sinais de que isso é plenamen-
te possível – a muitos-, e eu diria que também aqueles, que embora não 
tenha nenhum engajamento eclesial, se sente impelido pela força do seu 
batismo a fazer algo de bom pelo mundo. É como o Papa Francisco nos 
reafirma no final do prefácio: “Se muitos colaborarem nesta ação 
comum, então as coisas irão melhorar neste mundo e os homens poderão 
sentir que o Espírito de Deus age através de vós. E talvez então vós sereis 
como tochas que tornam mais claro para esta humanidade o caminho 
para Deus. Por isso dou-vos hoje este excelente livro, para que ele acen-
da em vós um fogo.”

 JC: Quanto ao livro DOCAT, como ele está organizado?
 JL: O DOCAT segue o estilo, o designer gráfico e o layout de todos 
os livros da coleção YOUCAT, especialmente o “Catecismo Jovem”. Além 
de perguntas e respostas, em cada página, há citações bíblicas, citações 
de vários autores, citações dos ensinamentos da Igreja, explicações de 
conceitos e os famosos stickman.
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 Também temos os números de parágrafos do Compêndio da DSI, 
do CIC e do YOUCAT a cada resposta para um entendimento mais aprofun-
dado sobre o tema. Papa Francisco é citado cerca de 80 vezes. Como o 
YOUCAT, o DOCAT é também um livro com uma mensagem para uma civi-

lização do amor. Pode-se dizer que a contribuição 
única do DOCAT é a referência dos ensinamentos 
da Igreja no final de cada capítulo sobre os temas 
discutidos nesse capítulo. Alguns capítulos inclu-
em tópicos adicionais que são relevantes hoje, em 
forma de Digressão. As citações inclusas são de 
pessoas cristãs outras é verdade que não. Porque 
acredita-se que as contribuições de ambas podem 
estimular uma discussão sobre a verdade. As fotos 
que ilustram o DOCAT são de jovens de todo o mun-
do, selecionadas após um concurso de fotos sobre 
cada tema. Enquanto o YOUCAT é dominado pelas 

cores, amarelo e branco (a cor da Igreja Católica), o DOCAT é dominado 
pelo azul, a cor da fraternidade (de acordo com os editores).

 JC: Posso usar o DOCAT nos encontros de catequese? Sugestões de 
como trabalhar?
 JL: Sim precisamos usar essa ferramenta em nossos encontros de 
Catequese. Na verdade, é sabido por todos que a DSI embora tenha um 
pouco mais de um século de história, ainda é por muitos católicos desco-
nhecida. O DOCAT surge como um pequeno mais importante farol para 
nos ajudar a entender que “a vida cristã não se expressa unicamente nas 
virtudes pessoais, mas também nas virtudes sociais e políticas.”, Foi 
neste sentido que o Papa Bento XVI nos fez em 2007 um desafio: darmos 
um lugar adequado para a “catequese social” e uma adequada formação 
na doutrina social da Igreja. No campo do conhecimento, penso que seja 
oportuno colocar pouco a pouco o conteúdo dos 12 capítulos ou princípi-
os da DSI no conteúdo programático dos encontros de Catequese, sobre-
tudo nas turmas de Crisma. E no campo da ação, (os jovens crismandos ou 
os adolescentes das turmas de Perseverança), podem ser motivados a ter 
um calendário de atividades em que eles tenham como expressar a DSI 
por meio das Obras de Misericórdia, atos de Caridades e projetos sociais 
enraizados no Evangelho.


