
 
 

GHID DE STUDIU DOCAT 
 

1. AȘADAR, CARE ESTE DOCTRINA SOCIALĂ A BISERICII CATOLICE? 
 

Doctrina socială desemnează setul de orientări ale Bisericii Catolice cu privire la            

politica socială. Adună declarațiile Magisteriului catolic asupra a tot ceea ce implică prezența             

omului în societate și în contextul internațional. Este o reflecție în lumina credinței și a tradiției                

ecleziale. Învățătura socială catolică are valoarea unui instrument de evanghelizare. Acesta           

anunță și actualizează mesajul lui Hristos în domeniile cheie ale vieții umane. Temele majore              

ale doctrinei sociale sunt: familia, munca, economia, politica, comunitatea internațională,          

protecția mediului și promovarea păcii. 

Papa Ioan Paul al II-lea, în prima sa exortare apostolică din 1979, i-a invitat deja pe                

tineri să acorde atenție „importanței în cateheză a angajamentelor morale personale în            

respectarea Evangheliei și a atitudinilor creștine”. În mesajul său pentru XXI WYD „Dragii             

mei tineri prieteni, vă invit să studiați cu atenție doctrina socială a Bisericii, astfel încât               

principiile ei să vă inspire și să vă ghideze acțiunea în lume”. 

În 2007, la discursul de deschidere a celei de-a Cincea Conferințe Episcopale a             

Americii Latine din Aparecida, Papa Benedict al XVI-lea a subliniat încă o dată că: „O modalitate                

importantă de a introduce poporul lui Dumnezeu în misterul lui Hristos este prin cateheză. Aici,               

mesajul lui Hristos este transmis într-o formă simplă și substanțială. Prin urmare, este necesară              

intensificarea catehezei și formării credinței nu numai a copiilor, ci și a tinerilor și adulților.               

Reflecția matură asupra credinței este o lumină pentru calea vieții și o sursă de putere pentru a                 

fi martori la Hristos. Cele mai valoroase instrumente pentru a realiza acest lucru sunt              

Catehismul Bisericii Catolice și versiunea ei prescurtată, Compendiul Catehismului         

Bisericii Catolice. În acest efort de a cunoaște mesajul lui Hristos și de a-l face un ghid pentru                  

propriile noastre vieți, trebuie să ne amintim că evanghelizarea s-a dezvoltat întotdeauna pe             

lângă promovarea persoanei umane și eliberarea creștină autentică. „Dragostea de Dumnezeu           



 
și iubirea de aproapele au devenit una singură; în cel mai mic dintre frați îl găsim pe Isus însuși,                   

iar în Isus îl găsim pe Dumnezeu” (Encyclical Letter Deus Caritas Est, 15). Din același motiv, va                

trebui să existe și cateheză socială și o formare suficientă în învățătură socială a Bisericii, pentru                

care un instrument foarte util este Compendiul Doctrinei sociale a Bisericii. Viața creștină nu              

se exprimă doar în virtuțile personale, ci și în virtuțile sociale și politice”. 

În aceeași direcție, iubitul nostru Papa Francisc, în îndemnul său Exhortation Evangelli            

Gaudium, ne spune: “Nimeni nu poate cere ca religia să fie retrogradată în sanctumul interior al                

vieții personale, fără influență asupra vieții sociale și naționale, fără îngrijorare pentru soliditatea             

instituțiilor civile, fără drept de a oferi o opinie asupra evenimentelor care afectează societatea.              

Cine ar pretinde închiderea într-o biserică și oprirea mesajului Sfântului Francisc de Assisi sau              

al Fericitei Tereza din Calcutta? Ei înșiși ar fi găsit acest lucru inacceptabil. O credință autentică                

- care nu este niciodată confortabilă sau complet personală - implică întotdeauna o dorință              

profundă de a schimba lumea, de a transmite valori, de a părăsi acest pământ lăsând-ul mai                

bine decât l-am găsit. Toți creștinii sunt chemați să arate grijă pentru construirea unei lumi mai                

bune. Acest lucru este esențial, căci gândirea socială a Bisericii este în primul rând pozitivă:               

oferă propuneri, funcționează pentru schimbare și, în acest sens, indică în mod constant             

speranța născută din inima iubitoare a lui Iisus Hristos. În același timp, își unește „propriul               

angajament față de cel asumat în domeniul social de alte Biserici și Comunități Ecleziale, fie la                

nivel de reflecție doctrinară, fie la nivel practic”. Și pentru reflecție asupra diferitelor teme, avem               

cel mai potrivit instrument în Compendiul doctrinei sociale a Bisericii, a cărui utilizare și              

studiu le recomand cu drag.” (EG 183-184) 

 

2. CE ESTE DOCATUL? 
 

Este o adaptare populară a Compendiului doctrinei sociale a Bisericii, un rezumat al             

învățăturilor sociale ale Bisericii: “DO” vine de la verbul “do” (în engleză) care înseamnă “a               

face” în timp ce “CAT” vine de la Catehism. În dependență de Compendiul CDS, au fost                

încorporate reflecția celor două enciclice sociale ale Papei Benedict al XVI-lea (Deus Caritas             

Est și Caritas in Veritate) și enciclica Papei Francisc (Laudato Si). DOCAT folosește un limbaj               

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html


 
tânăr și urmărește aceeași structură ca și Compendiul de doctrină socială, lansat în 2004 în               

Pontificatul Sfântului Ioan Paul al II-lea, în cele 328 de întrebări, împărțite în 12 capitole și 3                 

părți. În plus față de cele 12 capitole, există o prefață provocatoare scrisă de Papa Francisc și                 

un index la sfârșit despre nume, referințe de subiect și prescurtări. 

DOCATUL, urmând pașii și propunerile Noii Evanghelizări, intenționează să le          

amintească tinerilor că sarcina lor principală ca și creștini din întreaga lume este să umple cu                

Credință, Speranță și Caritate locurile lipsite de sens și demnitate. DOCATUL a fost publicat de               

Conferința Episcopală din Austria, aprobată corespunzător de Biserica Catolică prin          

Congregația pentru Doctrina Credinței și Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii          

Evanghelizări. La fel cum Papa Benedict al XVI-lea i-a înzestrat pe tineri cu YOUCAT la               

WYD-ul din 2011 la Madrid, Papa Francisc i-a înzestrat și el pe tinerii pelerini în 2016 la WYD.                  

De data aceasta cadoul a fost “DOCAT App” (Aplicația DOCAT), care este începutul unei              

mișcări de tineret la scară globală: “Be part of the Pope’s dream” („Fii parte din visul Papei”).                 

Iubitul nostru Papa Francisc ne-a dezvăluit în prefața sa provocatoare a DOCATULUI visul său              

cel mai mare: să vedem 1 milion de tineri ce reprezintă Doctrina Socială în mișcare. 

„Dragi tineri, când vă invit acum pe toți să cunoașteți doctrina socială a Bisericii, visez nu                

doar la grupuri care stau la umbra copacilor și discută. Asta este bine! Fă aia! Visul meu                 

este mai măreț: mi-aș dori să am un milion de tineri creștini sau, chiar mai bine, o întreagă                  

generație care să fie pentru ceilalți contemporani lor „umblători, vorbitori ai doctrinei            

sociale.”  

Papa Francisc ne mai spune: 

„DOCATUL răspunde la întrebarea:„ Ce ar trebui să facem? ”; este ca un manual              

al utilizatorului care ne ajută să ne schimbăm pe noi înșine mai întâi cu Evanghelia, apoi                

împrejurimile noastre cele mai apropiate și, în sfârșit, să schimbăm întreaga lume. Căci cu              

puterea Evangheliei, putem schimba cu adevărat lumea. ” 

De ce s-ar bucura Papa Francisc pentru UN MILION DE TINERI, O ÎNTREAGĂ             
GENERAȚIE? Când a fost în Brazilia, în 2013, ne-a dat un răspuns la această întrebare:  



 
“Acest continent a primit proclamarea Evangheliei care a marcat istoria ei și a dat              

multe roade. Acum, această proclamare vă este încredințată vouă pentru a putea răsuna             

cu o putere proaspătă. Biserica are nevoie de tine, de entuziasmul tău, de creativitatea ta               

și de bucuria care îți este atât de caracteristică. Un mare apostol al Braziliei, Fericitul José                

de Anchieta, a pornit în misiune când avea doar nouăsprezece ani. ȘTIȚI CARE ESTE CEL               

MAI BUN INSTRUMENT PENTRU EVANGHELIZAREA TINERILOR? UN ALT TÂNĂR.         

Aceasta este calea pe care trebuie să o urmați cu toții!” 

Papa Benedict a spus un lucru similar în mesajul său de la WYD din 2013: 

“Dragi prieteni, nu vă fie frică să sugerați o întâlnire cu Hristos oamenilor de aceiași               

vârstă cu voi. Cereți ajutor Duhului Sfânt. Duhul Sfânt vă va arăta calea spre a-l cunoaștere și                 

iubi pe Hristos și mai mult, și vă va oferi creativitate pentru a răspândi Evanghelia. Biserica, în                 

continuarea acestei misiuni de evanghelizare, se bazează în continuare pe voi. Dragi tineri,             

sunteți primii misionari dintre contemporanii voștri!” 

“Este necesar ca tinerii care sunt bine pregătiți în credință și rugăciune să devină din ce                

în ce mai mulți, apostoli ai tinereții. Biserica contează foarte mult pe contribuția lor, iar noi înșine                 

ne-am manifestat deplină încredere în ei.“ (Beato Paulo VI, Exhortation Evangelii Nutiandi, 72). 

 

3. CUM A APĂRUT IDEEA DE “DOCAT”? 
 

Ideea a apărut în rândul unor tineri din Statele Unite care au participat la WYD în 2011 la                  

Madrid și au primit ca și cadou YOUCATUL. După ce au citit și au studiat acest YOUCAT, tinerii                  

americani au întrebat Fundația YOUCAT: “Ne cunoaștem credința noastră acum, dar ce ar             

trebui să facem? Ce părere aveți despre scrierea unui DOCAT, o carte care să ne spună ce să                  

facem?”. Întrucât Doctrina Socială necesită participare, autorii din Germania au pus în aplicare             

acest principiu important al SDC de la bun început. Ghidați de cardinalul arhiepiscop al Vienei,               

Dom Christoph Schönborn și cardinalul arhiepiscop al Munchenului, arhiepiscopul Reinhard          

Marx, reputați specialiști în doctrina socială, învățați și tineri din întreaga lume au lucrat              



 
împreună între 2012 și 2015 pentru a da naștere DOCATULUI. Acești tineri au fost implicați               

într-o mare varietate de activități în procesul de gestație al DOCATULUI: cercetarea subiectelor,             

formularea întrebărilor, participarea la diferite ateliere, furnizarea de fotografii etc. Așa a devenit             

DOCATUL un excelent ghid al modului de a trăi o viață creștină. Transformarea societății cu               

puterea Evangheliei a fost întotdeauna o provocare pentru creștini de-a lungul istoriei, în special              

pentru tinerii care sunt adesea scufundați într-o cultură cu valori diferite de credința noastră. Și               
de ce este atât de relevant DOCATUL când vorbim despre asta? Simplu. Acest nou              

instrument de formare a fost inspirat și proiectat astfel încât tinerii să poată înțelege și aborda                

ceea ce Biserica învață în doctrina sa socială care “provine din inima Evangheliei. Provine              
de la Isus însuși. Isus este învățătura socială a lui Dumnezeu.” (Papa Francis). 

 

4. DE CE FOLOSEȘTE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI? 
 

Papa Benedict al XVI-lea afirmă în Compendiul Catehismului Bisericii Catolice că           

metoda Întrebare-Răspuns implică un dialog spiritual între discipol și învățător. Ideea este de a              
propune un dialog ideal între profesor și discipol, printr-o serie de întrebări incisive care              
invită cititorul să aprofundeze descoperirea a noi aspecte ale credinței sale. Formatul            
dialogului contribuie, de asemenea, la scurtarea remarcabilă a textului, reducându-l la           
esențial. Acest lucru poate ajuta cititorul să înțeleagă conținutul și, eventual, să-l memoreze             

mai ușor. Primul Catehism al Bisericii Catolice din 1566 (Catehismul Roman) a început astfel.              

Aceasta este tradiția noastră. Compendiul Catehismului Bisericii Catolice (2005) și YOUCAT           

(2011) au făcut, de asemenea, astfel. Acum, urmează DOCATUL, în același mod. Nu este doar               

o carte, ci un instrument de instruire care ne provoacă să fim o doctrină socială vie, așa cum                  

ne-a cerut Papa Francisc să fim. Adică, după dialogul cu cartea, suntem invitați să dialogăm cu                

lumea prin lucrări milostive, acte de caritate și proiecte sociale înrădăcinate în Evanghelie. 

 

5. CARE SUNT ÎNVĂȚĂTURILE PRINCIPALE ALE BISERICII DESPRE DOCTRINA        
SOCIALĂ? 

 



 
În biserică există aproximativ 18 învățături sociale: 12 Enciclici, 1 Scrisoare apostolică, 1             

Compendium al SDC și 4 documente care sunt fructe ale Sinodului Vatican II: 1 Constituție               

pastorală, 2 Declarații și 1 Decret. 

Pope Leo XIII 25 years 
(1878 - 1903) 

Encyclical Rerum Novarum (RN) 1891 

Pope St. Pius X 11 years 
(1903 – 1914) 

- - 

Pope Benedict XV 08 years 
(1914 – 1922) 

- - 

Pope Pius XI 17 years 
(1922 – 1939) 

Encyclical Quadragesimo Anno (QA) 1931 

Pope Pius XII 19 years 
(1939 – 1958) 

- - 

St. John XXIII 05 years 
(1958 – 1963) 

Encyclical Mater et Magistra (MM) 
Encyclical Pacem in Terris (PT) 

1961 
1963 

Second Vatican Council 03 years 
(1962 – 1965) 

Past. Constitution Gaudium et Spes 
(GS) 
Declaration Dignitatis Humanae (DH) 
Decl. Gravissimum Educationis (GE) 
Decree Apostolicam Actuositatem 
(AA) 

1965 

Blessed Paul VI 15 years 
(1963 – 1978) 

Encyclical Populorum Progressio 
(PP) 
Encyclical Humanae Vitae (HV) 
Ap. Letter Octogesima Adveniens 
(OA) 

1967 
1968 
1971 

Pope John Paul I 33 days - - 

Pope St. John Paul II 27 years 
(1978 – 2005) 

Encyclical Laborem Exercens (LE) 
Encyclical Sollicitudo Rei Socialis 
(SRS) 
Encyclical Centesimus Annus (CA) 
 

1981 
1987 
1991 
2004 

Pope Benedict XVI 08 years 
(2005 – 2013) 

Encyclical Deus Caritas Est (DCE) 
Encyclical Caritas in Veritate (CV) 

2005 
2009 

Pope Francis 2013 Encyclical Laudato Si (LS) 2015 

 



 
 

6. CARE ESTE OBIECTIVUL UNUI GRUP DE STUDIU DOCAT? 
 

În lumina celor 4 Principii ale YOUCAT (Cunoașteți, Întâlniți, Împărțiți și Exprimați)            

obiectivul este de a introduce marea comoară a Doctrinei sociale a Bisericii Catolice pentru un               

număr cât mai mare de catolici, în special pentru tineri. 

 

7. CE INSTRUMENTE SUNT NECESARE ÎNTR-UN GRUP DE STUDIU DOCAT?  
 

 
Fiecare grup de studiu trebuie să aibă între 12 și 15 membri și să fie coordonat de                 

maximum 3 lideri, care trebuie să găsească modalitatea cea mai potrivită și creativă             

(videoclipuri, filme, citirea altor cărți etc.) de a dezvolta acest program de studiu, fără teamă de                

a fi deschiși la lucruri noi din partea lui Dumnezeu. “Isus Hristos poate, de asemenea, să treacă                 

de categoriile plictisitoare cu care l-am încercat și ne uimește constant cu creativitatea sa divină.               

Ori de câte ori facem efortul de a reveni la sursă și de a recupera prospețimea originală a                  

Evangheliei, apar noi drumuri, se deschid noi căi ale creativității, cu diferite forme de exprimare,               

semne mai elocvente și cuvinte cu sens nou pentru lumea în care trăim astăzi. Fiecare formă de                 

evanghelizare autentică este întotdeauna „nouă”. (...) Domnul vrea să ne folosim de noi ca ființe               

vii, libere și creative, care lasăm cuvântul său să intre în inimile noastre înainte de a le transmite                  

altora.” (Papa Francis, EG 11e 151) 

Deși înțelegem că un grup de studiu DOCAT are nevoie de o „bază cu 3 instrumente” –                 

Catehismul Bisericii Catolice (Compendiu + YOUCAT); Sfânta Scriptură (Biblia) și Doctrina           
Socială (Compendiu + DOCAT) - pe care se bazează toate celelalte resurse și care îi fac pe                 

membrii să fie din ce în ce mai adânciți în Doctrina Socială.. 


