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apresentação

a crise ecológica é um chamado a uma profunda conver-
são interior. Falta uma conversão ecológica, que implica
deixar brotar todas as consequências de seu encontro
com Jesus cristo nas relações com o mundo circundante.
“Viver a vocação de protetores da obra de Deus é parte
essencial de uma existência virtuosa; não consiste em al-
go opcional nem em um aspecto secundário da experiên-
cia cristã” (1) (Laudato si, 217).

o poster da Jornada nos impele a uma mudança concreta
de vida: recicle, consuma responsavelmente, não contami-
ne, poupe água… recorda-nos, ainda, que a pobreza e a
deterioração ambiental estão sempre juntos, e nos alerta da

urgente necessidade de mudarmos, sabendo que somos
capazes de mudar as coisas (2) (Laudato si, 13).

além do mais, este livreto inclui uma série de materiais
que nos convidam a pensar e agir, e estão adaptados às
diferentes idades e contextos: colégios, paróquias, grupos
juvenis. todos estes materiais se encontram à disposição
em: www.arcores.org/jornada-de-corazon-solidario

esperamos que este elenco de atividades e propostas,
preparadas por especialistas de seis países, nos ajude a
celebrar esta jornada especial de solidariedade da família
agostiniana recoleta.

Muda sua vida, não seu planeta!
Com este lema, lançamos a Jornada do Coração Solidário (JCS) 2019, dedicada a promover o
trabalho conjunto das pessoas, comunidades e entidades da família agostiniana recoleta para a
conversão ecológica solicitada pelo Papa Francisco.

Materiais deste livreto

1. carta do prior Geral, que convoca
toda a família agostiniana recoleta
para a Jornada.

2. Um breve discurso sobre a
conversão ecológica, servindo de
base para o restante do material. 

3.. Um singelo guia ecológico para
as paróquias, cuja referência está
incluída no discurso, com um link
para ser descarregado.

4. proposta de eco guia destinada a
centros educativos, cuja referência se
encontra no argumento, com um link
para ser descarregado.

5. breve reflexão em primeira
pessoa sobre o sínodo
panamazônico, a partir da realidade
de uma diocese da região amazônica
brasileira.

6. projetos concretos da Guatemala,
Filipinas e Venezuela, aos quais serão
destinados às ajudas econômicas
recolhidas por ocasião da Jcs 2019.

7. Guia litúrgico para a celebração
eucarística.

8. Ficha de atividade para a primeira
fase do ensino fundamental (6-9 anos).

9. Ficha de atividade para a segunda
fase do ensino fundamental (10-14
anos).

10. Uma unidade didática dirigida a
alunos de ensino médio.

11. Uma atividade lúdica para
grupos juvenis sobre as alianças para
conseguir os objetivos de
Desenvolvimento sustentável.

12. Um vídeo para a jornada, que
vincula o lema agostiniano de
2019/2020 (“Dê o que tem para
receber o que lhe falta”) com a
conversão ecológica.
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Quando pode ser realizada a 
Jornada do Coração Solidário?

De setembro de 2019 até final de março de 2020; no
momento que cada comunidade, colégio, paróquia, grupo
juvenil, etc., da família agostiniana recoleta considerar
conveniente, segundo suas características, circunstâncias
e calendário de atividades. 

Como participar na Jornada 
do Coração Solidário? 

a melhor maneira é apoiar o convite feito pelo prior Geral
em sua carta para a Jornada:

• Unir nossos corações rezando a oração final da 
encíclica Laudato si.
• Utilizar os materiais anteriormente descritos para a
jornada, e realizar um gesto concreto que expresse o
cuidado com a casa comum. 
• compartilhar a/s atividade/s realizada/s em sua co-
munidade, colégio, paróquia, grupo juvenil, etc., atra-
vés das redes socias (Facebook, twitter ou instagram
com o hashtag #Jcs19); ou enviá-la/s por correio ele-
trônico ao endereço: comunicacion@arcores.org

• colaborar economicamente com os projetos apre-
sentados nesta Jornada do coração solidário 2019,
depositando as contribuições exclusivamente em uma
das seguintes contas bancárias:

contas eM €

� Titular: Curia Generalizia dell´Ordine
degli Agostiniani recolletti
iban: it76F0200805134000005401055
código bic swift: UncritM1731  
banco Unicredit
� Titular: ARCORES-Rede Solidária Internacional
iban: es36 0075 0241 4806 0079 4829
código bic swift: popUesMM
banco santander

conta eM Usa $

� Titular: ARCORES-Rede Solidária Internacional
iban: es19 0081 0640 6700 7199 0313
código bic swift: bsabesbb
banco sabadell



Queridos irmãos e irmãs:

o papa Francisco nos exorta com insistência a observar
o que está ocorrendo na criação, e nos recorda que o gri-
to da terra é o grito dos pobres. os pobres são, precisa-
mente, o rosto humano da crise ecológica na qual o mun-
do está mergulhado. eles são os que “sofrem o pior
impacto da crise climática”1.

a violência que há no coração humano, ferido pelo peca-
do, também se manifesta nos sintomas de doenças que
percebemos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. por
isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados,
está nossa oprimida e devastada terra, que geme e sofre
dores de parto (rom 8,22)2.

além do mais, as gerações futuras estão a ponto de her-
dar de nós um mundo em ruínas. os meninos e os jovens
não deveriam ter que pagar o custo da irresponsabilida-
de de nossa geração. 

De fato, como é a cada vez mais evidente, os jovens nos
reclamam uma mudança3.

por isso, desde a diversidade de culturas e situações so-
ciais, se faz necessário um processo de conversão ecoló-
gica, que requer sensibilidade espiritual, discernimento e
abertura para mudar atitudes e comportamentos. todos
estamos convocados a “somar forças para juntos, cuidar
de nossa casa comum”4.

o sínodo para a amazônia no próximo mês de outubro,
é uma oportunidade para tomar consciência dessa eco-
logia integral que precisamos: “uma espiritualidade de
comunhão… para aprender juntos a acompanhar as pes-
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carta Do prior GeraL

Jornada do Coração Solidário 2019

1. Francisco, Discurso aos participantes na Conferência «Transição energética e cuidado de nossa casa comum» organizado pelo
Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral (14 de junho de 2019).

2. Laudato si, 2.

3. Laudato si, 13.

4. Documento preparatório do Sínodo para a Amazônia: “amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral”, 15.

5. idem, idem, 15.

6. san aGostinHo, A Cidade de Deus 11.24.

MiGUeL Miró, oar
prior Geral da ordem dos agostinianos recoletos



soas, escutando suas histórias, participando de seus
projetos de vida, compartilhando sua espiritualidade e
assumindo suas lutas”5.

convido a toda a Família agostiniana recoleta e a quan-
tos –nas missões, paróquias, colégios e centros de espi-
ritualidade– compartilham conosco sua fé em cristo, a
escutar o clamor da criação e o grito dos pobres. abram
seus respectivos corações para encontrar a cristo e ini-
ciar esse processo de conversão pessoal, comunitária e
ecológica. se, como diz nosso pai santo agostinho, “a
santíssima trindade se nos revela na criação”6, o cuida-
do desta é contemplação de Deus. 

para isto, a redescobrir a dimensão ecológica profunda
de nossa vida cristã, se dirige esta Jornada do coração
solidário 2019. Que não fique apenas nas boas inten-
ções e bonitas palavras. Neste ano atrevo-me a fazer
três propostas concretas:

1. Unir nossos corações na oração. Faz 5 anos que o
papa Francisco publicou a carta encíclica Laudato si,
sobre o cuidado da casa comum. sugerimos rezar a
oração final de Laudato si, que transcrevo a seguir.

2. Ler e utilizar os materiais de sensibilização que se-
rão distribuidos para esta jornada e comprometer-se
com um gesto concreto que expresse o cuidado da
casa comum. pode ser recolher plásticos, plantar uma
árvore ou uma planta, dedicar uma parte de seu tem-
po livre a um voluntariado… cada gesto conta e con-
tagia. Faz favor, comunique-o a arcores para sua
difusão. 

3. colaborar economicamente com os projetos soli-
dários apresentados nesta Jornada do coração soli-
dário 2019 por arcores, a rede solidária interna-
cional da família agostiniana recoleta. para fazê-lo,
segue as indicações incluídas no material da jornada.

em Jesus de nazaré encontraremos a inspiração e a for-
ça para assumir o grande desafio de nos aproximar dos
pobres, de amá-los e ajudá-los com simplicidade. Deixe-
mos que ressoem em nosso interior as palavras do evan-
gelho: «o que fizeram a um destes irmãos mais pobres,
a mim o fizeram» (Mt 25, 31). pensemos nos santos de
ontem e de hoje: todos se caracterizaram por responder
com sua oração, criatividade e generosidade às necessi-
dades de sua época.

Roma, 23 de junho de 2019. 
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oración

infundi, senhor, em nós o vosso espírito, 
a fim de assumirmos os compromissos com a criação,
conforme nos propõe o evangelho de Jesus; 
e concedei-nos ter um coração solidário 
com os mais pobres e necessitados. 

Unidos em oração,
nós vos louvamos, pai, com todas as criaturas
que saíram de vossa mão benfazeja.
são vossas,
e estão cheias de vossa presença e ternura.
bendito sejais.

Jesus, Filho de Deus,
por vós foram criadas todas as coisas.
Fostes gerado no seio virginal de Maria,
fizestes parte desta terra,
e olhastes este mundo com olhos humanos.
Hoje, com vossa glória de ressuscitado,
estais vivo em cada criatura.
bendito sejais.

espírito santo, com vossa luz
orientais este mundo para o amor do pai,
e acompanhais o gemido da criação;
vivei também em nossos corações
para nos impulsionar ao bem.
bendito sejais.

senhor, Uno e trino,
comunidade preciosa de amor infinito,
ensinai-nos a vos contemplar
na beleza do universo,
onde tudo nos fala de vós.
Despertai nosso louvor e nossa gratidão
por todos e cada um dos seres que criastes.
Dai-nos a graça de estarmos
intimamente unidos com tudo o que existe.

Deus de amor,
mostrai-nos nosso lugar neste mundo
como instrumentos de vosso carinho
por todos os seres desta terra,
pois nenhum deles está esquecido por vós.
iluminai os que detêm o poder e o dinheiro
para que se resguardem do pecado da indiferença,
amem o bem comum, promovam os fracos
e cuidem deste mundo em que habitamos.
os pobres e a terra estão clamando:
“senhor, amparai-nos com vosso poder e vossa luz,
para a vida toda seja protegida,
para que haja um futuro melhor,
para que prospere o vosso reino
de justiça, paz, amor e beleza”.
bendito sejais. amém.



Jornada do coração solidário 2019. ARCORES: rede solidária internacional agostiniana recoleta
#06

arGUMentação

Respondendo ao chamado 
da ecologia integral
A realidade do sofrimento no mundo levou o Papa Francisco1 a envidar todos seus esforços na
convocação à "solidariedade" em uma tríplice direção: humana, ambiental e socioeconômica. Ele
ilumina uma "solidariedade nova e universal", onde as pessoas, instituições, organizações e
inclusive países precisam se unir para deter a destruição da humanidade e do meio ambiente. O
Papa Francisco identifica a interconexão destas dimensões (humana, ambiental,
socioeconômica), e a denomina "ecologia integral"2; termo que corresponde ao apelo abordar os
desequilíbrios sociais, ecológicos, políticos e culturais; “um enfoque da ecologia que respeita
nosso lugar único como seres humanos neste mundo e nossa relação com nosso meio”3. De fato, o
problema não é apenas ecológico, mas implica impactos catastróficos de efeito cascata que afetas
os sistemas financeiros, políticos e sociais4.

o carisma comunitário da família agostiniana recoleta
permanece atento em nossa presença ativa nas regiões
marginalizadas, onde encontramos Jesús5 em nosso
serviço aos demais. Desde seu início, arcores inter-
nacional adotou os objetivos de Desenvolvimento sus-
tentável como nosso programa de resposta social em
união com o esforço comum da comunidade internacio-
nal, a forma com a qual respondemos e ajudamos as co-
munidades empobrecidas, sempre no espírito dos ensi-
namentos sociais da igreja.

arcores internacional quer que, no ano 2020, nos
empenhemos em realizar o seguinte:

• propor um encontro coletivo com Jesus em nossa
diversificada ação social, como uma forma de res-
ponder à urgência do desequilíbrio social e ecológico
que afeta a vida de nossa gente nas regiões periféri-
cas.
• Fomentar a ação comunitária na família agostiniana
recoleta e, com nossos sócios e colaboradores, abra-

çar uma consistente conversão de coração e espírito.
• obter recursos para cuidar do nosso lar comum,
compartilhando-os como uma maneira de proclamar,
com coerência, o evangelho nas realidades de sofri-
mento humano que afetam a natureza, as comunida-
des e as sociedades.

Abraçando e acolhendo 
a conversão ecológica

nosso ministério singular em arcores permite-nos
abarcar realidades sociais contemporâneas, onde “são
abundantes as injustiças, e mais e mais pessoas são pri-
vadas de seus direitos humanos básicos e consideradas
descartáveis”6, nas quais se especifica nossa resposta
estratégica de trabalhar pelo bem comum e pela justiça.
nosso trabalho pastoral e nossos missionários são tes-
temunhas e estão envolvidos nessas fronteiras, as da
amazônia e de outros territórios onde compartilhamos e
construímos comunhão com o rosto de Jesus, desde o

1. no ano 2015, o papa Francisco publicou sua primeira encíclica social, denominada Laudato si, sobre o cuidado de nossa casa comum. trata-se de um documento que
destaca os danos ecológicos que afetam a natureza, as pessoas e a sociedade. nele também se exorta que a ecologia integral seja uma forma de responder à crise social.

2. Laudato si: o capítulo Quatro (pg. 137-162) da encíclica tem a ver com a ecologia integral. será citado nas seguintes notas como Laudato si.

3. Laudato si, supra nota 2, 15.

4. UnDrr, informe de avaliación global sobre la reducción del riesgo de desastres, 2019, Ginebra, suiza, oficina da las naciones Unidas para la reducción del riesgo de
Desastres (UnDrr), pág. 55. https://gar.unisdr.org/sites/default/files/reports/2019-05/full_gar_report.pdf.

5.  papa Francisco, Mensaje a caritas internacional.

6. Laudato si, 18.



começo das missões até os dias de hoje. o papa Fran-
cisco convocou o sínodo da amazônia para 6 a 27 de
outubro de 2019, como parte do discernimento contí-
nuo de Laudato si, com o propósito de examinar e to-
mar medidas concretas sobre a emergência climática,
sobre as ameaças atuais à vida dos povos indígenas e
das matas que ficam na bacia do congo (África), no sul
da Ásia, na amazônia (américa Latina) e em muitas na-
ções insulares.

a conversão ecológica é nossa resposta à urgência do
desafio. Uma educação em cidadania ecológica e um iti-
nerário ético e espiritual para reduzir nosso impacto e
reverter a deterioração da natureza e do meio social.

precisamos de uma conversão ecológica “pela qual os
efeitos de nosso encontro com Jesus cristo se façam
evidentes em nossa relação com o mundo que nos ro-
deia (...). Viver nossa vocação de protetores da obra de
Deus é essencial para uma vida virtuosa...”7. esta con-
versão pressupõe uma mudança. precisamos trabalhar
juntos, cada indivíduo, cada comunidade e cada entida-
de da família agostiniana recoleta, crescendo no espíri-
to de conversão ecológica:

• examinemos nossos impactos pessoais: Viver a
Laudato si começa com a conversão pessoal. Deixe-
mos que o cuidado dos pobres e o cuidado da natu-
reza movam o coração de cada religioso, cada mis-
sionário, cada membro leigo de nossa Família
recoleta, cada jovem em nossos ministérios, cada
paroquiano, cada aluno. É hora de examinar o lixo
que produzimos, nosso consumo e nossa própria vi-
da. “só cultivando virtudes sadias, as pessoas pode-
rão realizar um compromisso ecológico desinteresa-
do”8. tornemos realidade, em nossa vida, a
mensagem de Laudato si.

• Fomentemos o envolvimento de nossas comunida-
des: em sua mensagem aos nossos capitulares, no
ano 2016, o papa Francisco instou-nos a ser criado-
res de comunhão, desafiando-nos a aprofundar nos-
so compromisso agostiniano, chamando-nos a exa-
minar nossas prioridades nos nossos diversos
ministérios. em que medida nossas comunidades es-
tão comprometidas com os muitos desafios sociais?

Laudato si nos permite assimilar a interconexão em
nossa relação com a natureza, com as pessoas e,
agora, com nosso carisma. como família agostiniana
recoleta, atribuamos significado a este desafio de
sermos criadores de comunhão, em resposta à crise
ambiental e social.

• acolhamos a mudança institucional: Damos signifi-
cado à igreja, povo de Deus, quando assumimos
completamente o cuidado de nossa casa comum em
nossas estruturas de governo, presente no rosto da
humanidade sofredora onde se encontram nossas
comunidades. por isso, é urgente que mudemos nos-
so sentido de progresso, nossa gestão econômica e
nosso estilo de vida9.

Caminho que precisamos seguir: responder
ao desequilíbrio ecológico e social

no mundo, há um chamado para declarar a emergência
ecológica. não se trata de se preparar para a crise cli-
mática e social. esta já se acha presente em nosso meio.
os impactos climáticos têm afetado as comunidades
mais vulneráveis, nas quais também estão nossos mi-
nistérios. É nosso compromisso agir e solucionar de ma-
neira sustentável os desequilíbrios ecológicos e sociais.
Devemos ter participação efetiva na resposta à emer-
gência ecológica, vendo nas criaturas o Bem e o Amor
que são a digital de Deus10.

a necessidade de dar uma resposta à injustiça social e
ambiental impulsiona-nos a uma conversão ecológica
baseada nos seguintes pilares:

CUIDADO: o cuidado com a criação define essen-
cialmente nosso propósito de agir como administra-
dores a partir de um compromisso integral socioam-
biental, comprometendo-nos com um zelo arraigado
em nosso amor a Deus e às pessoas. a criação é o re-
sultado do amor de Deus, que emana da grandeza de
sua generosidade “(abundantiam beneficentiae)“11.
“Dado que os seres humanos são parte dos ecossis-
temas que facilitam as relações que dão vida ao nos-
so planeta, dado que tudo está interconectado, cui-
dar deles é fundamental para promover a dignidade
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7. Laudato si, 217.

8. Laudato si, 211.

9. Vídeo do papa sobre cuidado da criação, Movimento católico Global pelo clima (fevereiro de 2016), http://catholicclimatemovement.global/pope-video/.

10. rodolfo arteaga natividad, La creación em los comentarios de san agustín al Génesis, Mayéutica, 1994, navarra, españa, p. 317.



de cada indivíduo, do bem comum da sociedade, do
progresso social e cuidar do meio ambiente“12.

CONEXÃO: Devemos conectar nossa fé e nossa
preocupação pela humanidade. a igreja e a socieda-
de demandam nossa solidariedade. Que nossas co-
munidades sejam relevantes. tudo está interconecta-
do, e o autêntico cuidado de nossas próprias vidas e
de nossas relações com a natureza é inseparável da
fraternidade, da justiça e da fidelidade aos demais13.

CONCREÇÃO: os dezessete objetivos de Desenvol-
vimento sustentável (oDs) oferecem respostas con-
cretas aos nossos problemas globais. os objetivos
“são um chamado à ação de todos os países pobres,
ricos e de rendimentos médios, para promover a
prosperidade e proteger o planeta. reconhecem que
o fim da pobreza, nosso principal desafio como seres
humanos na atualidade, deve caminhar de mãos da-
das com estratégias que fomentem o crescimento
econômico e abordem as necessidades sociais, in-
cluindo: educação, saúde, proteção social e oportuni-
dades trabalhistas, ao mesmo tempo em que abor-
dem a mudança climática e a proteção ambiental”14.
os oDs das nações Unidas serão nosso guia para
orientar a resultados dos nossos diversos projetos
sociais, sem afetar nossa identidade baseada no
evangelho e na proximidade às pessoas mais vulne-
ráveis, proporcionando ao nosso projeto de Vida um
enfoque em soluções concretas.

COMPROMISSOS: como uma rede, promovendo
uma resposta integral comum. com arcores, nos
comprometemos a escutar, discernir e agir mediante
uma solidariedade autêntica, desde nossas delega-
ções locais, arcores nacionais e internacional, ofe-

recendo soluções comunitárias enraizadas neste tipo
de solidariedade consciente e impulsionada pela
ação. a “solidariedade significa a implementação de
ferramentas efetivas capazes de combater a degrada-
ção do meio ambiente e a pobreza ao mesmo tem-
po... para fazer o melhor uso possível dos recursos
humanos, naturais e socioeconômicos que estão
mais disponíveis em nível local, a fim de garantir sua
sustentabilidade a longo prazo”15.
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11. Mark rochelle F. renacia, ecología contemporánea y agustín sobre la creación, Gn. litt 1, 7, 13.

12. Documento preparatório para o sínodo sobre pan amazônia: novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral, ¶ 15.

13. Laudato si, 70.

14. nações Unidas (nnUU) https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

15. papa Francisco, mensaje a la Unión europeia http://w2.vatican.va/content/francesco/en/ speeches/2015/september/documents/ 

papa-francesco_20150916_ministri- ambiente-unione-europea.html

16. Laudato si, 111

17. Documento Guía para centros educativos de sustentabilidad ecológica

18. Documento Guía eco paróquias

19.https://www.arcores.org/jornada-de-corazon-solidario/

20. Laudato si, 220

conclusão

a conversão ecológica não pode ser reduzida a
uma série de respostas urgentes e parciais aos
problemas imediatos de contaminação,
deterioração ambiental e esgotamento dos
recursos naturais. Deve ser um olhar diferente,
um pensamento, uma política, um programa
educativo, um estilo de vida e uma
espiritualidade que constituam uma
resistência frente ao avanço do paradigma
tecnocrático16. arcores convida a
aprofundar nossa conversão ecológica no
âmbito pessoal, comunitário e social,
independentemente de estarmos trabalhando
no campo educativo17, no apostolado
ministerial18 ou em alguma ação social19,
sabendo que, em primeiro lugar, isto implica
atitudes de gratidão e gratuidade20.



Jornada do coração solidário 2019. ARCORES: rede solidária internacional agostiniana recoleta
#09

reFLexão

Que significa o Sínodo
Amazônico para a sua Diocese?

o sínodo para a amazônia era uma aspi-
ração de todas as dioceses da amazônia,
tanto brasileiras como de outros países.
Quando os bispos brasileiros, por oca-
sião da Jornada Mundial da Juventude,
nos encontramos com o papa Francisco
no rio de Janeiro, sugerimos a ele este
sínodo, como oportunidade para pensar
na amazônia e seus problemas. Daí que
a convocação não nos tenha surpreendi-
do totalmente.

a diocese de bragança do pará encontra-
se na amazônia, conquanto tem algumas
características diferentes de outras dio-
ceses. por exemplo, não temos grandes rios, e nossa lo-
comoção para a sede das paróquias é quase toda por es-
tradas asfaltadas. Uma boa parte das matas já não existe,
e, em seu lugar, vemos campos, embora seu povo ainda
seja tipicamente amazonense.

o sínodo despertou interesse em nosso povo, pois chega
precedido de uma consulta geral, escuta do povo em to-
dos os níveis: comunidades eclesiais, pastorais, paró-
quias e também na sociedade, especialmente nas univer-
sidades. nesta escuta, as pessoas tiveram a
oportunidade de apontar os problemas mais importantes,
tanto no aspecto ambiental como na evangelização.

para a nossa diocese este sínodo é importante, primeiro
porque o bispo titular deverá participar do sínodo; tam-
bém, porque esperamos alguma solução prática para o
tema da eucaristia nas comunidades, mais especifica-
mente, sobre o tema da ordenação de homens casados,
que já aparece no instrumento de trabalho.

Que espera do Sínodo em relação com a
preservação/proteção da Amazônia e de
seus moradores?

sobre o tema da preservação ambiental creio que o as-
sunto tem sido bem colocado ao abordar a ecologia inte-

gral, onde se incluem, também, as
pessoas que vivem na amazônia. É
bom recordar que na amazônia
brasileira vivem mais de 25 mi-
lhões de pessoas.

creio que o sínodo, como já o fez
anteriormente o papa Francisco,
com a Laudato si, nos ajudará a en-
tender o grave problema ambiental
da amazônia, conquanto, pessoal-
mente, sou um pouco pessimista
sobre este tema. Há muito tempo
estamos perdendo a guerra am-
biental. a floresta, a cada ano, vem
diminuindo por causa da força do
capital. os números oficiais mais
enganam que mostram a cruel rea-

lidade. o governo não tem interesse em preservar; ao
contrário, incentiva e financia a destruição da mata ama-
zônica. temo que a voz do sínodo, denunciando a explo-
ração irracional e insustentável da amazônia, se apagará
rapidamente.

Como o Sínodo pode ajudar os membros da
família Agostiniana Recoleta que não vivem
na Amazônia?

o sínodo, ainda que leve o título “da amazônia”, é para
toda a igreja; e as reflexões, tanto sobre a ecologia inte-
gral como sobre a evangelização, creio que serão con-
tribuições oportunas para as dioceses e para todos os
cristãos. o tema da amazônia sempre despertou em to-
dos nós, membros da família agostiniana recoleta, um
interesse muito grande, porque muitos de nossos fra-
des e leigos passaram por nossas casas na amazônia e
nas prelazias de Marajó e Lábrea, e experimentaram as
dificuldades ali vivenciadas, conhecendo a realidade
social e eclesial, solidarizando-se com os que ali evan-
gelizam.

acho que o sínodo pode ajudar a nossa família recoleta a
aprofundar o conceito de evangelização e sua urgência
em um mundo que, em muitos casos, está deixando de
sentir necessidade de Deus.

O Sínodo nos ajudará a entender o 
grave problema ambiental da Amazônia

DoM JesUs cizaUrre, oar
bispo de bragança do pará
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ARCORES Filipinas é, sem dúvida, uma referência
para a família agostiniana recoleta no cuidado da
criação e na justiça ecológica. O programa
desenvolvido atualmente se articula com a
educação ambiental, a luta contra a mudança
climática (descarbonação e adaptação à mudança),
a promoção das energias renováveis
(especialmente para comunidades rurais vítimas
de desastres naturais), a redução dos resíduos e o
uso responsável da água. 

o programa adapta os projetos para os diferentes con-
textos onde atua arcores Filipinas: comunidades, co-
légios, paróquias e sociedade, em geral. Uma chave do
sucesso é a geração de alianças com as autoridades pú-
blicas, com as dioceses, com onGs nacionais e interna-
cionais. a seguir, apresentamos três projetos inclusos
neste programa, que solicitam financiamento através da
Jornada do coração solidário 2019. são também um
exemplo que pode ser replicado em outros países, con-
tando, se for o caso, com a assessoria de arcores Fi-
lipinas.

Sistema de coleta de água da chuva, 
para garantir o acesso à água potável 
na ilha de Casian

casian é uma pequena ilha situada em frente à costa
norte da ilha de palawan, no oeste do arquipélago de Fi-
lipinas. Faz dez anos que os agostinianos recoletos rea-
lizam seu trabalho missionário e de promoção humana
nesta ilha e em quinze outras menores no entorno.

como tantos lugares remotos de Filipinas, a ilha casian
carece de um sistema de fornecimento de água disponí-
vel. os habitantes dependem da ilha principal, no muni-
cípio de taytay, já que para o fornecimento de água po-
tável, a distância e a separação da ilha tornam o
precioso líquido caro demais para os moradores:  um
galão (3,785 litros) custa 20 pHp (r$ 1,56). este preço
faz que a água seja realmente inacessível para os pesca-
dores pobres e agricultores da ilha de casian, que ga-
nham menos de 20.000 pHp / mês. em resposta a esta
necessidade, arcores, junto com a comunidade da
ilha de casian, está propondo uma “coletora” de água de

�  proJeto  #01

Apoio a três ações do programa 
de ecologia integral de Arcores Filipinas
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chuva para a ilha de casian. o uso de coletoras de água
de chuva, no âmbito doméstico, é habitual nas remotas
comunidades agostinianas recoletas das ilhas Filipinas,
especialmente em áreas com maior concentração de
sal. arcores Filipinas conta com uma ampla experiên-
cia exitosa na implementação destes sistemas de capta-
ção de água.

este projeto beneficiará os 4.350 habitantes de casian,
e se conseguirá com isso que todas as famílias da ilha
tenham acesso a água potável, melhoria em sua saúde,
higiene e segurança alimentar. o orçamento do projeto
é de 10.900 €

Plantação de árvores em RECOLETOS
ECO-PARK, para combater a mudança
climática e preservar a biodiversidade

arcores Filipinas pôs em andamento a iniciativa one
Heart for nature, que apoia a plantação e cuidado de ár-
vores, principalmente no parque ecológico recoletos,
na ilha de cebú. também no recoletos eco-park em
Dom salvador benedicto, na comunidade da Missão
apo em negros oriental e na ilha casian, em palawan.
tudo no âmbito do objetivo sustentável da onU sobre
a preocupação ambiental. arcores Filipinas compro-
mete-se a plantar e cultivar 250.000 árvores em risco
de extinção e manguezais de Filipinas até o ano 2030.
está direcionado a cultivar árvores filipinas em risco de

extinção e endêmicas, e árvores frutíferas locais. no
programa, encontra-se a infusão de meios de vida e a
capacitação agrícola para estudantes das escolas e uni-
versidades da ilha de cebú; líderes das paróquias na ar-
quidioceses de cebú, sob a comissão de assuntos am-
bientais; membros das congregações religiosas, e
empresas e empregados da região econômica de Mac-
tan , aos quais se comprometem como sócios ativos no
projeto de biodiversidade.

o projeto prevê a plantação de 8.000 árvores (inclui a
formação na mudança climática e preservação da bio-
diversidade dos participantes), com um custo de
10.500 €. 

Formação itinerante em Educação em
Ecologia e Meio ambiente Biyaheng
Kalikasan-“Viagem ecológica”

“Viagem ecológica” é uma iniciativa de educação am-
biental Móvel para comunidades de base, que utiliza o
"Ônibus da terra" do instituto de recoletos para De-
sastres e Gerenciamento ambiental (riDeM) da Uni-
versidade de san José - recoletos. o "Ônibus da ter-
ra" é um veículo transformado em espaço educativo
móvel, completamente equipado com materiais multi-
mídia sobre formação ambiental, que serve como lu-
gar móvel, alternativo, de aprendizado para comunida-
des e centros educativos. o “Ônibus da terra” chega a
comunidades que dão e compartilham práticas e for-
mação ecológica.

a “Viagem ecológica” persegue dois objetivos: promover
primeiramente a formação em valores ecológicos rela-
cionados com a proteção e conservação da biodiversi-
dade,  bem como a ação e adaptação climáticas; em se-
gundo lugar, advogar por uma aprendizagem
experiencial ambiental sustentável nas comunidades
afetadas por desastres e impactos climáticos (práticas
ecológicas, planejamento ambiental, desenvolvimento
de capacidades, empreendimentos sociais e trabalho
comunitário). a “Viagem ecológica” é uma iniciativa eco-
lógica única em Filipinas.

Mediante este projeto, poderão ser realizadas doze “via-
gens ecológicas”, que formarão mais de 600 pessoas,
entre estudantes e afetados por desastres climáticos,
com um custo total de 12.400 €. inclui a entrega de um
pacote de materiais educativos e demonstrativos para a
cada participante. 
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A Colônia Santa Fé, localizada na Zona 13 da
Capital, uma das 25 zonas nas quais se divide
Guatemala Capital, é um bairro residencial situado
ao sul do aeroporto internacional A Aurora. A
população de Santa Fé, sobretudo a juvenil, sofre
com a falta de emprego, a violência e a
precariedade dos serviços básicos, como saúde e
higiene. Assim, a Prefeitura Auxiliar da zona 13,
por motivos econômicos, não presta o serviço de
coleta de lixo doméstico.

santa Fé faz fronteira no seu extremo sul com uma bar-
ranca, que foi transformada, pelos vizinhos, em depósito
de lixo, porque a prefeitura não realiza a coleta de lixos. 
a barranca em questão é uma das várias que se encon-
tram na parte sul da capital, quase todas transformadas
em depósito de lixo. todas elas fazem parte da bacia que
desemboca no Lago de amatitlán, futura fonte de água da
cidade. o grave desta situação é que, por causa da gran-
de quantidade lixo, a bacia está contaminada. 

a asociación Águilas de santa Fe, criada por leigos agos-
tinianos recoletos, trabalha na colônia santa Fé em um
projeto integral, que atende a crianças, jovens e adultos
com educação, formação para o mercado de trabalho, es-
porte, saúde e ecologia. todos estes programas contam

com a participação dos vizinhos, que cria um tecido so-
cial, que impulsiona seu próprio desenvolvimento em es-
treita colaboração com a municipalidade.

Águilas de santa Fe constituiu uma “brigada ecológica” in-
tegrada por jovens que, com o apoio e a participação dos
vizinhos do setor e liderada pelo comitê Único de bairro
(cUb), trabalha em atividades tais como ornamentação,
coleta de lixo, reciclagem e campanhas de rejeição ao uso
de duroport  (material plástico espumado cuja fábrica es-
tá muito próxima) e alguns outros tipos de plástico. 

a partir deste trabalho, Águilas de santa Fé quer, com a
Jornada do coração solidário, pôr em andamento este
projeto, que consiste na compra e instalação de um con-
têiner de lixo ao qual a prefeitura auxiliar possa chegar
com seu serviço de coleta. as atividades que inclui o pro-
jeto são:

1)acordo com a prefeitura auxiliar para assegurar a
coleta de lixo, três vezes por semana. 
2)compra e instalação do contêiner em local de acor-
do com a vizinhança e a prefeitura auxiliar.
3)campanha de conscientização junto aos vizinhos,
para que joguem o lixo no contêiner e evitem continuar
lançando-o na barranca; palestras; vídeos e material
gráfico. 
4)inscrição de meninas, meninos e jovens atendidos
na sede da associação, para que sejam os embaixado-
res de boa vontade e conscientização nas casas sobre
os benefícios do projeto.

busca-se converter a colônia santa Fé e, portanto, a aso-
ciación Águilas de santa Fé em símbolo de sucesso para
combater a contaminação do Lago de amatitlán (a fonte
de água segura mais importante para o futuro da capital
Guatemala), ao mesmo tempo demonstrar, com fatos, a
eficácia da “brigada ecológica”, como agente de conver-
são ecológica da colônia Águilas de santa Fé. 

Beneficiários do projeto: Todos os habitantes 
da colônia Santa Fé. 
Custo do projeto: 10.000 USAD

�  proJeto #02

Garantir a coleta de lixos da Colônia 
Santa Fé, e erradicar os aterros descontrolados
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Em setembro de 2017, ARCORES Venezuela punha
em marcha o programa UNIDOS COM
VENEZUELA: “Uma luz de Esperança, ao qual,
todos os que somos parte da família agostiniana
recoleta, nos unimos em comunhão, através da
rede ARCORES Internacional. 

responder a uma crise tão profunda, generalizada e
prolongada no tempo não é fácil. no entanto, arcores
Venezuela tem sido capaz de organizar-se, motivar a fa-
mília agostiniana recoleta na Venezuela e em todos os
lugares onde estamos presentes, e crescer incessante-
mente em serviços do programa (no início eram quinze
serviços, no momento atual são trinta), com a esperan-
ça de que sejam trinta e dois antes que se encerre
2019.

o programa é “Uma luz de esperança” se dirige a mais
de oito mil e quinhentas pessoas —sobretudo, crianças

e idosos— que vivem em quinze localidades de oito es-
tados do país. também é motivo de esperança para as
centenas de voluntários: religiosos, religiosas, jovens
Jar, membros das Fraternidades e dos grupos paro-
quiais, que sentem que seu compromisso solidário con-
tribui eficazmente para atenuar o sofrimento de tantas
famílias que lutam diariamente por sobreviver.

para dar de comer às milhares de pessoas que vão às
“ollas solidárias” (panelas solidarias), oferecer serviços
de saúde e escolas a centenas de meninos, a rede inter-
nacional arcores se comprometeu mediante um no-
tável esforço econômico. em 2019 são quase 100.000
€, cerca de 70% do custo total dos serviços. o restante
30% é contribuição de arcores Venezuela.

como meio de manter este compromisso, desde 2017
incluímos “Unidos com Venezuela” na Jornada do cora-
ção solidário, com o objetivo de conseguir 30.000 €.

�  proJeto  #03

O programa "Unidos com Venezuela" atende
a milhares de afetados pela crise do país



COMENTÁRIO INICIAL
irmãos: estamos reunidos para celebrar a eucaristia
neste dia. como família agostiniana recoleta, unimos
nosso coração solidário à “casa comum”, a terra. Damos,
em primeiro lugar, graças a Deus pela criação, fruto de
seu amor e manifestação de sua infinita generosidade.
reconhecemos, com humildade, que não temos
exercido com responsabilidade o cuidado da criação, e
pedimos ao senhor que continue fazendo frutificar as
obras de nossas mãos, na construção de um mundo a
cada vez mais justo.  

ANTÍFONA DE ENTRADA
cantemos e salmodiemos ao nosso Deus. elevemos a
ele nossa ação de graças por todos os seus benefícios
(cf. ef. 5, 19-20).

ORAÇÃO COLETA
senhor nosso Deus, pai amoroso,
que destes a os nossos pais de israel 
uma terra boa e fértil, 
para que nela encontrassem descanso e bem-estar;
com o mesmo amor 
dai-nos a fortaleza para cuidar a criação, 
e extrair dela nosso progresso e sustento; 
nós vos damos graças por todas as maravilhas, 
e vos pedimos que vossa luz 
nos faça descobrir sempre 
que nossa capacidade de gerar as riquezas da terra 
vem de vós, e não de nosso poder.
por nosso senhor Jesus cristo... 

COMENTÁRIO ANTES 
DAS LEITURAS
a palavra de Deus que agora será proclamada nos revela
como Deus, desde o início, com a força do seu amor,
criou o universo, e em sua infinita sabedoria continua
dispondo em ordem todas as coisas para que
desempenhem sua função. em seu desígnio

benevolente, entregou a obra da criação ao ser humano
para que a cuide e a faça produzir, constituindo-o,
assim, responsável pela terra, casa comum de todos.
Façamos nosso o louvor do salmista e louvemos a Deus
dizendo: “ó senhor, como é grande o vosso nome por
todo o Universo!”

PRIMEIRA LEITURA
Deus ensinou-nos a cuidar da criação 
Leitura do livro do Gênesis 2,4b-9.15-17.
SALMO 8,1-8 
“ó senhor, como é grande o vosso nome por todo o
Universo!”

SEGUNDA LEITURA
Desde o princípio, a criação inteira geme em dores
de parto à espera da redenção.

Leitura da carta do apóstolo são paulo aos romanos
8,18-25

EVANGELHO 
Aprender a confiar em Deus como o faz a natureza.
+ Leitura do santo evangelho segundo san Mateus
6,25-34

ORAÇÃO DOS FIÉIS
confiantes em Deus, que cuida com solicitude da
criação, obra de suas mãos, e a redimiu com o sangue
de seu Filho, a ele invoquemos dizendo: 

Atendei, Senhor, os anseios de vosso povo.

pela santa igreja de Deus, pelo papa Francisco, o nosso
bispo n, os presbíteros e diáconos, para que,
incansavelmente, promovam entre os povos a paz, a
justiça e o respeito à criação. roguemos ao senhor.
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criador do universo, cujo Filho, ao vir a este mundo, quis
trabalhar com suas próprias mãos, lembrai-vos dos
trabalhadores que ganham o pão com o suor de seu
rosto. roguemos...

por todos os governantes para que, ao exercer sua
responsabilidade, conduzam os povos pelo caminho da
paz, da liberdade e da concórdia, e respeitem a vida em
todas suas etapas. roguemos ao senhor.

Vós dispusestes que o homem cuidasse do mundo,
mesmo à custa de sacrifício.  ajudai-nos a vos glorificar
com nosso trabalho e a santificar nossos irmãos.
roguemos ao senhor.

pelos que não têm trabalho e sofrem abandonados na
pobreza e na miséria, para que sejam libertos das
calamidades e encontrem nos cristãos gestos de
autêntica caridade. roguemos ao senhor.

senhor, que quisestes que a inteligência do homem
pesquisasse os segredos da natureza, concedei que a
ciência contribua na reparação dos danos que fazemos à
criação. roguemos ao senhor.

por todos os que estamos celebrando esta eucaristia,
para que trabalhemos incansavelmente para acabar com
o sofrimento dos que vivem na pobreza, e para cuidar da
criação de Deus. roguemos ao senhor.

s./ bendito sejais, Deus todo-poderoso, 
criador do céu e da terra;
reconhecemos vossa glória 
na imensidão do espaço celeste
e na menor das criaturas 
que brotam do ventre da mãe terra.

nos eventos e ritmos da natureza 
continuais a obra da criação. 

Vossa providência sem limites 
se estende a todas as gerações
e ao breve transcorrer dos dias, meses e anos.
aos filhos do homem, feitos à vossa imagem 
e regenerados em cristo para uma vida nova, 
confiastes as maravilhas do universo,
e lhes infundistes vosso espírito, para que, 
fiéis intérpretes do vosso desígnio de amor, 
revelem seu potencial oculto
e preservem sua sábia harmonia.
pelo bem de todos.

estendei, ó pai,
vossas mãos sobre nós,
para que progridamos realmente
na justiça e na fraternidade,
sem jamais presumir de nossa força.

ensinai-nos a viver 
respeitando a criatura humana 
e as demais obras de vossas mãos,
com os instrumentos da ciência e da tecnologia,
e a compartilhar os frutos da terra e do trabalho
com os pequenos e pobres.

cuidai desta casa comum,
para que não se repitam, por culpa nossa,
as catástrofes da natureza e da história.

com o pão e o vinho para a eucaristia,
acolhei os dons que vosso povo vos apresenta.
concedei a vossos filhos
desfrutar da vossa contínua proteção,
e fazei que a sociedade de nosso tempo
se abra aos horizontes da verdadeira civilização,
em cristo homem novo.
a vós o reino, o poder e a glória,
na unidade do espírito santo,
por Jesus cristo nosso senhor. amém.
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OFERENDAS
PÃO E VINHO: o pão e o vinho, frutos da terra e do
trabalho humano, vos apresentamos, senhor, ante o vosso
altar, como oferenda, para que, ao serem transformados
no corpo e o sangue de vosso Filho Jesus cristo, sejam
para nós alimento de salvação e de vida eterna. 

ALIMENTOS: Destes ao homem, senhor, o a tarefa de
cuidar da criação. ao vos apresentar estes alimentos, vos
agradecemos, porque seguis cuidando de nós e nos
concedeis o necessário para viver. Que nunca falte o
alimento em nossas mesas.

PLANTA: esta planta que ao ser semeada era só uma
semente, e vós, ó Deus, lhe destes o crescimento.
ofertamos, pois, em vosso altar nossa vida, conscientes,
de que só em vós somos, nos movemos e existimos.  

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

nós vos oferecemos, senhor, este sacrifício de louvor 
em ação de graças pelos dons que nos concedestes;  
ajudai-nos a reconhecer que é dádiva vossa 
o que recebemos sem merecimento de nossa parte. 
por Jesus cristo nosso senhor. 

PREFACIO V DOMINICAL 
DO TEMPO COMUM
As maravilhas da criação

V/. o senhor esteja convosco.
r/. ele está no meio de nós.
V/. corações ao alto.
r/. o nosso coração está em Deus.
V/. Dêmos graças ao senhor, nosso Deus.
r/. É nosso dever e salvação.

pr: na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo o lugar, senhor, pai santo, 
Deus eterno e todo-poderoso. 

Vós criastes o universo 
e dispusestes os dias e as estações. 
Formastes o homem e a mulher à vossa imagem 
e a eles submetestes toda criação. 
Libertastes os fiéis do pecado 
e lhes destes o poder de vos louvar, 
por cristo, senhor nosso. 
Unidos à multidão dos anjos e dos santos, 
proclamamos vossa bondade, 
cantando (dizendo) a uma só voz…

as: santo, santo, santo, senhor, Deus do Universo! o céu
e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas!
bendito o que vem em nome do senhor! Hosana nas alturas!
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ANTÍFONA DA COMUNHÃO
a terra produziu sua colheita: o senhor e nosso Deus
nos abençoa. (sal 66,7)

ORAÇÃO FINAL
senhor, vós nos reunistes em torno desta mesa 
onde construís vossa família na unidade e o amor;
dai-nos força para que, com nosso empenho, 
cooperemos na construção da cidade terrena, 
e trabalhemos, sem cessar, pela chegada de vosso reino. 
por Jesus cristo nosso senhor. 

ORAÇÃO DO PAPA FRANCISCO POR
NOSSA TERRA
Deus todo-poderoso,
que estais presente em todo o universo
e na menor de vossas criaturas;
vós que rodeais com vossa ternura tudo quanto existe, 
derramai em nós a força do vosso amor,
para que cuidemos da vida e da beleza.
inundai-nos de paz,
para que vivamos como irmãos e irmãs 
sem prejudicar a nada nem a ninguém.
Deus dos pobres,
ajudai-nos a resgatar 

os abandonados e esquecidos desta terra,
tão preciosos a vossos olhos. 
curai nossas vidas,
para que sejamos protetores, 
e não depredadores do mundo;
para que semeemos formosura,
e não contaminação e destruição.
tocai o coração de cada um
dos que procuram apenas benefícios pessoais
a custa dos pobres e da terra.
ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa,
a contemplá-las com admiração,
a reconhecer que estamos 
profundamente unidos a todas as criaturas
em nosso caminho para a vossa luz infinita.
nós vos agradecemos, porque estais conosco todos os
dias.
alentai-nos, vos pedimos, em nossa luta
em favor da justiça, do amor e da paz (Laudato si, 246).

BÊNÇÃO FINAL
(O sacerdote conclui a celebração com a seguinte
oração sobre o povo):
Deus, que criou todas as coisas da terra para que nos
auxiliem nesta vida terrena, lhes proteja sempre. amém. 
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atiViDaDes

FicHa De atiViDaDe. PRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL

Águas com a água
Centrada no cuidado do meio ambiente, nossa instituição educativa, de natureza agostiniana
recoleta, visa desenvolver, em nossos alunos, atitudes de respeito à natureza, favorecendo uma
participação ativa de toda a comunidade, que ajudem a cuidar e utilizar a água de forma
inteligente, promovendo uma cultura de restauração e cuidado deste recurso. De onde vem tudo
isto, senão daquele a quem não vê? (S. 126,4).

JUSTIFICATIVA

sendo parte da família agostiniano-recoleta, nosso
centro educativo tem como princípio orientador fomen-
tar a relação e colaboração para difundir práticas que
favoreçam a aprendizagem relativa ao cuidado de nosso
meio ambiente e, em consequência, de nossa mãe te-
rra: toda a natureza é um bem (e. 13,4).  

Mediante uma participação comprometida, podem ser
obtidos os objetivos propostos nas atividades para o

cuidado da água. pretendem impulsionar e promover o
uso responsável deste recurso, bem como oferecer a
oportunidade de refletir a respeito do impacto que nos-
sas ações têm na natureza, para que se adote uma pos-
tura responsável e participativa no cuidado do meio am-
biente e da saúde. 

o acesso seguro à água potável é um direito humano
básico, fundamental e universal, porque determina a so-
brevivência das pessoas e, portanto, é condição para o
exercício dos demais direitos humanos (Laudato si, 30).

AÇÕES PARA PRESERVAR A ÁGUA

� ATIVIDADE: Águas com a água! 
� TEMA: cuidado da água. 
� OBJETIVOS:
• identificar ações que contribuam para preservar a água.
• Descobrir e adotar medidas para evitar o desperdício de água.
• Gerar produtos ecológicos de limpeza, com a intenção de contaminar o
menos possível a água.
� CONCEITOS CHAVE: 
• poupança, canal hídrico e produtos biodegradáveis.
� PRODUTOS: produtos de limpeza que não contaminam a água.
� ATITUDES SUSTENTÁVEIS: 
• reconhecer e agir em favor da preservação da água.
• cuidar para não desperdiçar nem contaminar a água.
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atiViDaDe para a JornaDa Do coração soLiDÁrio

A atividade que se propõe realizar no Ensino
Fundamental, cujo tema PRESERVAR A ÁGUA, é a
seguinte.

a tomada de consciência poderá ser obtida com o se-
guinte vídeo sobre a importância de cuidar da água: 
https://youtu.be/JtshF-n-mis

a motivação poderá ser feita com as seguintes canções:
https://youtu.be/5jUysdDiWe0
https://youtu.be/0K20bcdy30M

ATIVIDADE

cada sala fará um sketch (no vídeo incluem-se vários
exemplos) ou vídeo de campanha de preservação da
água e suas ideias para consegui-lo no ensino Funda-

mental. o vídeo será gravado pelo professor ou profes-
sora; um por sala. entrega-se à direção da escola, na
data estipulada pelos professores do período. o vídeo
considerado mais criativo será usado para implementar
a campanha de preservação da água na escola, que se-
rá reforçada com cartazes, mensagens motivadoras e
propostas do grupo ganhador. a finalidade é que seja
trabalhado durante todo o ciclo escolar, apoiando a bri-
gada ecológica do centro educativo, ou com a criação
de uma equipe similar onde não exista.

reFerÊncias bibLioGrÁFicas

• p. carlos e. cardona s. oar (1998), itinerario agustiniano, 10.000
pensamentos de san agostinho, santafé de bogotá, D. c. editorial
Kimpres Ltda.
• papa Francisco. carta encíclica «Laudato si», sobre o cuidado da
casa comum. 24 de maio. 2015.

https://youtu.be/i9Mnt5clcxQ

https://youtu.be/c6WQ7uY5W7o

�

�
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atiViDaDes

FicHa De atiViDaDe. SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL

Juntos, mas não misturados
O desenvolvimento de uma educação ambiental com um enfoque sistematizado implica implementar
um sistema organizado que aborde a educação ambiental na escola, integrada às necessidades
ambientais atuais. Quando se fala de «meio ambiente» se indica, sobretudo, uma relação entre a
natureza e a sociedade (Laudato Si, 139). A importância de atividades ambientais em uma instituição
rica em aprendizado implica, também, um importante investimento de tempo e recursos; e isto requer
um processo de planejamento e organização, bem como o controle de seus recursos, de modo a
favorecer uma educação ambiental eficiente no contexto educativo e em seu entorno.

JUSTIFICATIVA

com a finalidade de fomentar atividades pedagógicas
ambientais e ecológicas que consigam, entre outras me-
tas, adequar as unidades pedagógicas e curriculares a
objetivos que impliquem todas as áreas acadêmicas; inte-
grar a execução de acordos e estratégias comuns para
melhorar o contexto ambiental, cultivar o desenvolvimen-
to de atitudes, ações e condutas conformes as demandas
ambientais requeridas em seu entorno; se atenderá com
especial cuidado a missão formativa do educando e da
comunidade educativa, possibilitando gerar soluções de
impacto ambiental através de um esforço coletivo. 

ainda não se conseguiu adotar um modelo circular de
produção que assegure recursos para todos e para as
gerações futuras, e que supõe limitar ao máximo o uso
dos recursos não renováveis, moderar o consumo, ma-
ximizar a eficiência do aproveitamento, reutilizar e reci-
clar (Laudato si, 22). 

conta-se com uma comunidade escolar —3º do ensino
Fundamental — consciente dos problemas ambientais que
existem ao seu redor. por isso, se busca participar ativamen-
te na melhoria do meio ambiente, através de reciclagem
adequada do lixo e estabelecendo padrões de consumo res-
ponsável. não existe natureza que não seja de Deus ou cria-
da por Deus; e, desta maneira, toda natureza —de qualquer
espécie— enquanto natureza é boa (rJ 1,8,36).

AÇÕES PARA
RECICLAGEM,
REUTILIZAÇÃO E 
REDUÇÃO DE LIXO

� ATIVIDADE: Juntos, mas não misturados. 
� TEMA: benefícios da separação de lixo. 
� OBJETIVOS:
• identificar a importância de classificar o lixo.
• reconhecer se todo lixo é igual ou se deve ser
separado.
• promover campanhas de divulgação sobre
como reciclar, reutilizar e reduzir diversos
rejeitos.
� CONCEITOS CHAVE: Lixo orgânico e Lixo
inorgânico.
� PRODUTOS: programa para reciclar, reutilizar
e reduzir lixo.
� ATITUDES SUSTENTÁVEIS: 
• contribuir à classificação do lixo.
• Difundir a importância de separar o lixo.
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Juntos, mas não misturados
atiViDaDes para a JornaDa Do coração soLiDÁrio

A atividade que se propõe para realizar no Ensino
Médio (do 6º ao 9º), com o tema DIMINUIÇÃO DE
RESIDIOS, é a seguinte.

conscientização dos alunos com o vídeo e a canção
(conforme links abaixo), que buscam reduzir, reutilizar e
reciclar, e mostram a importância desta ação.

https://youtu.be/m3z-ypsumow
https://youtu.be/gkb_7mupxt4

após projetar o vídeo e possibilitar a audição da músi-
ca, se procederá a seguinte atividade.

ATIVIDADE

cada sala mudará a letra de uma canção conhecida;
com ela os alunos do ensino Fundamental serão incen-

tivados a reciclar. com a ajuda do professor ou da pro-
fessora, a música será gravada, e, desta maneira, cada
grupo terá uma canção para apresentar no ensino Fun-
damental, em dia estabelecido para a atividade.
será escolhida a música mais criativa, com a qual, den-
tro de cada sala de aula do ensino Fundamental, será
feita a campanha de separação dos resíduos. o objetivo
é, durante todo o ano letivo, apoiar a brigada ecológica
existente no centro educativo, ou a criação de uma equi-
pe similar caso não exista. como exemplo de atividade,
veja-se o vídeo a seguir.
https://youtu.be/jewabiuiu5m

reFerÊncias bibLioGrÁFicas

• p. carlos e. cardona s. oar (1998), itinerario agustiniano, 10.000
pensamentos de san agustín, santafé de bogotá, D. c. editorial Kim-
pres Ltda.
• papa Francisco. carta encíclica «Laudato si», sobre o cuidado da ca-
sa comum. 24 de maio. 2015.

https://youtu.be/gKb_7MUpxt4

https://youtu.be/M3z-Ypsumow

�
�
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atiViDaDes

FicHa De atiViDaDe. ENSINO MÉDIO

a conversão ecológica
A conversão ecológica é nossa resposta à urgência do desafio: uma educação em cidadania
ecológica e um itinerário ético e espiritual para reduzir nosso impacto e reverter a deterioração do
meio ambiente natural e social.

precisamos de uma conversão ecológica "pela qual os
efeitos de nosso encontro com Jesus cristo sejam evi-
dentes em nossa relação o mundo que nos rodeia... Vi-
ver nossa vocação de protetores da obra de Deus é es-
sencial para uma vida de virtude..." (Laudato si 217).
esta conversão pressupõe uma mudança: precisamos
trabalhar juntos, cada indivíduo, cada comunidade e ca-
da entidade da família agostiniana recoleta (argumenta-
ção para a Jornada do coração solidário, arcores). 

assim, no marco da conversão ecológica, a seguinte
unidade didática pretende, por um lado, examinar o im-
pacto das decisões do jovem na natureza e, por outro,
tomar consciência do seu papel na criação: o cuidado
amoroso e responsável. 

para realçar tal impacto, muitas vezes negativo, se abor-
dará o desmatamento no amazonas, já que o papa Fran-
cisco convocou o sínodo da amazônia (de 6 a 27 de ou-
tubro de 2019), como parte do discernimento contínuo
de Laudato  si, com o propósito de examinar e tomar
medidas concretas sobre a emergência climática e so-
bre as ameaças atuais à vida dos povos indígenas e flo-
restas que ficam na amazônia, na américa Latina (argu-
mentação para a Jornada do coração solidário,
arcores). 

Finalmente, para tratar especificamente da conversão
ecológica, se recorrerá ao método "ver-julgar-agir" sur-
gido na igreja católica para ajudar os cristãos a ter com-
promisso com suas realidades quotidianas. 

Objetivos didáticos

1. entender vivencialmente que a terra é parte de nos-
sa existência, e prejudicá-la é prejudicar a nós mesmos. 

2. trabalhar em equipe para reconhecer e ser conscien-
te de que as pessoas têm diferentes habilidades, e que
unindo-as é possível alcançar os objetivos. 

3. enfrentar a mudança climática não é uma tarefa indi-
vidual, mas comunitária. 

Critérios de avaliação

1. Descobrir e valorizar que cristo gera uma forma nova de
usar a razão e a liberdade, e de expressar a afetividade.

2. Distinguir que a autoridade está a serviço da verdade.

3. relacionar a missão do cristão com a construção do
mundo.

Conteúdos

1. Desmatamento na amazônia. 
sou corresponsável pelo seu desmatamento?

2. aprender a analisar um documento do Magistério:
Laudato si.
Que é Laudato si? Que convite faz o papa Francisco a
toda a humanidade em sua carta encíclica?

3. Método "ver-julgar-agir".

temas transversais: encíclica (o que é?), consumidores
responsáveis e conversão ecológica.
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ACTIVIDADES

Metodologia

1. explicação do professor a respeito de alguns conteúdos.
2. rotina de pensamento e trabalho individual.
3. Modelo de tipo “Grupo cooperativo”: 

• professor: organizador, coordenador e conselheiro.
• alunos: reunidos em “grupo cooperativo”. 
• relações: fundamentalmente, entre os alunos. ele-
gem seus responsáveis: coordenador, secretário, en-
carregados de recursos materiais, intermediários pa-
ra resolver dúvidas (por exemplo, perguntando ao
professor), cronometrista, apresentador. 

alterna-se o trabalho individual com o do grupo; no en-
tanto, todo o grupo é o responsável pelo trabalho final
conseguido. todos devem aprender o mesmo com to-
dos. se um do grupo não sabe, penaliza todo o grupo. 

Atenção à diversidade

neste caso, como se trata de um trabalho de tipo coo-
perativo, é necessário que haja atenção à diversidade e
buscar a participação de toda a turma e que a cada alu-
no consiga realizar a função que lhe foi designada.

Espaços e recursos

1. sala aula/Mesas. 
2. caderno.
3. aparelho de áudio.
4. aparelho de projeção.
5. rotuladores e cartolinas vermelhas.
6. Duas imagens projetadas (desmatamento na amazô-
nia, “o planeta terra ferido”).

Procedimentos de avaliação

1. reconhecer e distinguir algumas atitudes positivas
que conduzam à mudança de comportamento. 
2. analisar afirmações e diversos documentos doutri-
nais para extrair uma série de conclusões.
3. observar imagens, sendo capazes de traduzir, em ex-
plicações singelas, a mensagem do autor.

Instrumentos de avaliação

1. resumo das respostas dos alunos.
2. autenticação da classificação de um vídeo.
3. autenticação da observação dos critérios de seleção
e trabalho em equipe.  

atividades, tipo e tarefas principais. c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8

rotina de pensamento csi. x x x x

Leitura de um depoimento. x x

Ver e analisar um vídeo. x

trabalho cooperativo: ver-julgar-agir. x x x x

escutar uma canção. x x

c1: capacidade em comunicação linguística.

c2: capacidade em raciocínio matemático. 

c3: capacidade em conhecimento e interação com o mundo físico e
natural. 

c4: capacidade digital e de processamento de informações. 

c5: capacidade social e cidadã. 

c6: capacidade cultural e artística. 

c7: capacidade e atitudes para seguir aprendendo de forma
autônoma ao longo da vida. 

c8: capacidade para a autonomia e iniciativa pessoal.

Atividades, tipo e principais tarefas e habilidades trabalhadas
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atiViDaDes

DesenVoLViMento De atiViDaDes para o ensino MÉDio

1. Rotina de pensamento CSI: 
cor-símbolo-imagem

em https://agenciadenoticias.unal.edu.co/typo3temp /_pro-
cessed_/csm_agenc iadenot ic ias-20170928-
05_01_1c1a65942d.jpg

os alunos são convidados a observar, com atenção, du-
rante alguns minutos, a imagem projetada. Depois disto, o
aluno deve escrever três ideias que lhe foram sugeridas
pela projeção. Faz associação das ideias da seguinte for-
ma: “se tivesse que escolher uma cor para esta ideia, qual
seria?”. “se tivesse que escolher um símbolo para a sua se-
gunda ideia, qual seria?”. Finalmente, “Você percebe algu-
ma outra imagem em sua terceira ideia?”

tudo o que é refletido é compartilhado. o seguinte tex-
to é lido e responde-se à pergunta: Que papel tem o ser
humano na natureza? 

O Papa Francisco demonstra grande preocupação a
partir da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Ja-
neiro: “Não podemos perder a Amazônia”. Exortou
aos bispos da Amazônia que sejam corajosos e pe-
çam, sem medo, o que nossas comunidades católi-
cas precisam. A mudança climática materializou-se
em inundações gravíssimas e sem controle ou em pe-
ríodos de extrema falta de chuvas. Afeta os mais vul-
neráveis: ribeirinhos e indígenas, que vivem em har-
monia com os ciclos vitais da selva, sem reservas,
sem centros de apoio ou distribuição (Joaquín perti-
ñez, agostiniano recoleto e bispo de rio branco,
amazonas, brasil).

2. Exibição de um vídeo

exibe-se o vídeo abaixo; mas antes é preciso que o pro-
fessor indique aos alunos que identifiquem qual é o pa-
pel do ser humano na criação, segundo o documento
Laudato si: somos seus dominadores e proprietários? 

https://www.youtube.com/watch?v=gnfgtcggl0m

3. Trabalho em grupo

o método "ver-julgar-agir" surgiu no catolicismo para
ajudar seus membros a unir sua fé com a vida quoti-
diana. 

assim, um grupo de cinco pessoas deve ser formado e
os passos deste método serão seguidos. 

VER. Fazer uma singela análise dos problemas relacio-
nados com o meio ambiente existente no respectivo
centro educativo. indicar três conflitos considerados re-
levantes, e se faz uma tabela como a que segue. 

JULGAR. a partir do mandamento cristão do amor
(amor a Deus e amor ao próximo), responde-se à se-
guinte questão: Que faria Jesus em cada situação? 

AGIR. tendo em conta os dois passos anteriores, é pre-
ciso procurar uma solução concreta, ou uma ação que
contribua para melhorar a situação atual. não esquecer
de assinalar quem seriam os responsáveis e como po-
deria ser realizada. aconselha-se escrever cada uma
das ações em um coração de cartolina vermelha. 

Finalmente, o trabalho em cada grupo é compartilhado.
Depois os corações são postos em uma imagem proje-
tada de “o planeta terra ferido”, ao mesmo tempo em
que se escuta a canção “Hermana tierra”, de Laura paui-
sini https://www.youtube.com/watch?v=dsmynz8ciiu

Problema                    Causas                        Consequências
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Descarrega os recursos do jogo em: https://www.arcores.org/wp-content/uploads/2019/09/Materiales-juego-constrUYenDo.zip

construindo meu mundo
Estaremos realizando uma nova versão do tradicional LUDO. A seguir vamos explicar
como jogar e quais são nossas regras. Advertimos que estaremos aprendendo a realizar
“alianças estratégicas”, pensando em construir um mundo melhor.

1. Objetivos do jogo

1.1. Geral: promover a implementação do objetivo de
construir um mundo melhor por meio do desenvolvimen-
to autossustentável promovido pela arcores com a ge-
ração de alianças para alcançar o Desenvolvimento sus-
tentável (oDs 17).

1.2. específicos:
- estimular, através do jogo, a aprendizagem de nossos jovens.
- Motivar os jovens à criação de alianças e estratégias para a
resolução de conflitos.
- reconhecer o outro como parte importante de minha vida.
- compartilhar a necessidade de construir juntos um
mundo melhor.

2. Considerações gerais

2.1. para realizar o jogo, deve-se contar com o seguinte:
- tabuleiro do jogo.
- Fichas do jogo.
- cartão do jogador.
- cartas com os dez recursos e os dois curingas (deve ha-
ver uma carta de recurso). o curinga agostiniano e o cu-
ringa da onU servirão de árbitro.
- Dois dados.
- Lápis ou canetas.

2.2. os jogadores já não se chamarão por seus nomes,
mas pelo nome do país que escolheram. os nomes dos
países que poderão ser escolhidos serão aqueles onde a
ordem dos agostinianos recoletos está presente: argen-
tina, brasil, chile, china, colômbia, costa rica, repúbli-
ca Dominicana, espanha, estados Unidos, Filipinas, Gua-
temala, itália, México, panamá, peru, reino Unido, serra
Leoa, taiwan, Venezuela. perde na vez aquele jogador
que mencionar o nome de outro em vez de dizer o país
que este representa.

2.3. número de participantes: oito jogadores e um árbi-
tro.

3. Explicação do jogo

3.1. Distribua-se as fichas a cada jogador; este pode es-
colher a que quiser, segundo a cor preferida:

3.2. Uma vez que cada participante tenha em mãos sua
ficha, se repartirá o “cartão Do JoGaDor”, ferramen-
ta que permitirá que cada jogador registre o progresso e
saiba quando está pronto para vencer e os recursos ne-
cessários para o conseguir.

nosso JoGo
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3.3. a seguir, se repartirão a esmo as cartas “recUr-
sos”; uma para cada jogador, que será mediatamente
anotado em seu cartão De JoGaDor, na seção “re-
curso inicial”. a partir de agora, cada participante, com
sua ficha, representa a um país do mundo, devendo es-
colher o nome de seu país e colocar em seu cartão De
JoGaDor, na seção “criado por…”. notará que cada re-
curso tem um percentual diferente, pois representa a
quantidade do recurso de seu país; para ganhar é fun-
damental que o saiba administrar cuidadosamente ao
longo do jogo:

o árbitro do jogo é quem terá a posse dos curingas
“onU e aGostiniano”. estes coringas permitirão dar
apoio aos países fornecendo-lhes soluções e benefícios.

4. O tabuleiro

É a base física sobre a qual se desenvolve o jogo. na pá-
gina seguinte, é possível ver uma imagem do tabuleiro.

5. Andamento do jogo

5.1. para levar a cabo o jogo, serão necessários dois da-
dos.

5.2. todos os jogadores terão a oportunidade de lançar
os dados. o jogo será iniciado por aquele que obtiver a
maior pontuação.

5.3. cada país iniciará o percurso no “ponto de partida”
localizado dentro de seu território, que estará determi-

nado segundo a cor que tenha sido escolhida. Moverá
sua ficha no sentido horário, pelo percurso das estrelas
situadas ao longo da linha branca que delimita os terri-
tórios. só poderá começar a mover sua ficha o repre-
sentante do país que tirar 1 ou 6 com algum dos dados.

5.4. Quando um jogador tiver que fazer uma parada no
“ponto de partida” que corresponde ao território do
país de outro jogador, terá a oportunidade de lançar um
dos dados. se sair 1 ou 6 poderá ficar sem nenhum
conflito. caso não obtenha nem 1 nem 6, deve chegar
a um acordo e entregar ao país que lhe corresponde al-
gum percentual de um de seus recursos (este não deve
ser menor que 10%). ex: o país da ficha verde (brasil),
ao lançar os dados, avançar e cair na lacuna do ponto
de partida do território de cor roxa (Filipinas); ao lançar
os dados não obteve nem um (1), nem seis (6); portan-
to, brasil deve entregar a Filipinas um percentual de al-
gum dos recursos que tenha no cartão De JoGa-
Dor. se decorridos dois (2) minutos os jogadores não
chegarem a um acordo, o árbitro penalizará cada um
dos jogadores com 5% de um de seus recursos e, em
seguida, decidirá o resultado da negociação entregan-
do, a outro jogador, um percentual de um dos recursos
de um jogador, sempre tendo em conta a capacidade
de chegar a um acordo que a cada jogador tenha de-
monstrado.

5.5. cada vez que um país cair na lacuna que corres-
ponde a um “recurso inicial” de outro, o dono deste re-
curso deve entregar um percentual ao país que se en-
contra nessa lacuna (este percentual não deve ser
menor que 10%). ex: o país Venezuela (ficha amarela)
possui como recurso inicial “ciÊncia”. argentina (ficha
cor azul) ao avançar caiu no átomo, que representa o re-
curso “ciÊncia”; por esta razão, Venezuela deve entre-
gar uma parte de sua “ciÊncia” a argentina. se decorri-
dos dois (2) minutos os jogadores não chegarem a um
acordo, o árbitro penalizará cada um dos jogadores com
5% de um de seus recursos e, em seguida, decidirá o re-
sultado da negociação entregando um percentual de um
dos recursos de um jogador a outro, sempre tendo em
conta a capacidade de chegar a um acordo que cada jo-
gador tenha demonstrado.

5.6. no caso de algum jogador cair na lacuna “corin-
Ga aGostiniano”, obterá o benefício da imunidade,
isto é, se algum outro jogador cai no “recurso inicial” de
seu país, este jogador entregará o curinga ao árbitro do
jogo e não terá que oferecer nenhuma parte do referido
recurso durante a rodada. ao final dessa rodada, o joga-

Jornada do coração solidário 2019. ARCORES: rede solidária internacional agostiniana recoleta
#26

nosso JoGo



dor devolverá o corinGa aGostiniano ao árbitro. ex:
espanha como “recurso inicial” tem “institUiçÕes”, e,
em alguma das rodadas, obteve a carta do curinga agos-
tiniano. peru, em um dos turnos seguintes, cai na lacu-
na de institUiçÕes, mas espanha entrega a carta do
“corinGa aGostiniano” ao árbitro do jogo como pa-
gamento, e não deve oferecer nenhum percentual de
seu “recurso inicial” à espanha.

5.7. aquele jogador que cair na lacuna caixa MULtipLi-
caDora De recUrsos (estrela prateada) poderá du-
plicar o percentual do último recurso obtido. (esta regra
não se aplica ao recurso inicial do jogador). ex: supo-
nhamos que o último recurso obtido é o de “VaLores”, e
o país que o possui me outorgou 20% de tal recurso. se,
em meu seguinte turno, caio na lacuna “caixa MULtipLi-
caDora De recUrsos”, devo somar a meu recurso de
VaLores 40%. o país que possui este recurso como ini-
cial não deve subtrair nenhuma porcentagem.

5.8. na medida em que o jogo avança, os países podem
pedir para utilizar o “corinGa onU”. este só poderá
ser usado uma vez em todo o jogo, e será ativado quan-

do quatro países o tiverem solicitado, ou no caso de al-
gum país não tiver nenhum recurso para entregar. este
curinga consiste em que todos os países envolvidos no
jogo terão que se reunir e realizar uma aliança para dis-
tribuir os recursos que estão na onU (os dois restantes
que não foram entregues a nenhum país no início do jo-
go). só poderão ser beneficiados deste coringa aqueles
países que, no momento da ativação, tiverem 30% ou
menos de todos os recursos em seu cartão De JoGa-
Dor. ex: na segunda rodada, peru e argentina infor-
mam ao árbitro a ativação do coringa onU. Depois, na
quarta rodada, espanha e brasil informam o mesmo.
como já são quatro países que o solicitam, o recurso é
ativado, e os oito países que estão participando do jogo
se reúnem para distribuir os recursos possuídos pelo
árbitro entre os que têm 30% ou menos recursos em
seu cartão De JoGaDor. se decorridos dois (2) mi-
nutos os jogadores não chegarem a um acordo, o árbi-
tro penalizará cada um dos jogadores com 5% de um de
seus recursos e, em seguida, decidirá o resultado da ne-
gociação entregando um percentual de um dos recursos
de um jogador a outro, sempre tendo em conta a capa-
cidade de chegar a um acordo que cada jogador tenha

demonstrado.

5.9. após percorrer todo o ta-
buleiro pelo caminho das es-
trelas situadas ao longo da li-
nha branca que delimita os
territórios, o país que conse-
guir se encontrar de novo em
seu território poderá ingressar
pelo “caMinHo para a Meta
FinaL” se possuir, nesse mo-
mento, 90 % ou mais dos re-
cursos de seu cartão Do Jo-
GaDor. aquele país que não
tenha a quantidade de recur-
sos correspondentes para ga-
nhar terá que realizar outra
volta no tabuleiro para, assim,
obter a quantidade dos recur-
sos que lhe faltam.

5.10. aquele país que se en-
contra no “caMinHo para a
Meta FinaL” já não terá que
entregar recursos a nenhum
dos outros países que ainda se
encontram percorrendo o ta-
buleiro do jogo.
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As doações e contribuições recolhidas na Jornada do Coração
Solidário devem ser depositados na conta de ARCORES que
aparece abaixo. Por que é importante que seja feito assim?
Com sua contribuição, ARCORES dirigirá todo o montante
arrecadado aos diferentes projetos de acordo com a
necessidade de cada um dos três planos de ajuda. Juntos
podemos fazer mais. As contribuições devem ser entregues a
ARCORES mediante transferência bancária na seguinte conta: 

contas eM € 

titular: ARCORES - red solidaria internacional. 
banco popular - Grupo santander 
es36 0075 0241 4806 0079 4829 
bic popUesMM. 

titular: Curia Generalizia dell´Ordine 
degli Agostiniani recolletti
iban: it76F0200805134000005401055
código bic swift: UncritM1731  
banco Unicredit. conta em €

contas eM Usa$ 

titular: ARCORES-Red Solidaria Internacional
iban: es19 0081 0640 6700 7199 0313
código bic swift: bsabesbb
banco sabadell. 


