MATERIAIS E PROPOSTAS

#2
Jornada Coração Solidário 2020. ARCORES: Rede Solidaria Internacional Agostiniana Recoleta

INTRODUÇÃO

Cuidamos da vida, protegemos a humanidade
A Jornada do Coração Solidário deste ano não poderia ter melhor lema: “Cuidar da vida,
proteger a humanidade”. A Covid-19 nos forçou a dar o nosso melhor, sondar nossos corações e apegar-nos com mais força à nossa fé para seguir em frente e ajudar aqueles que
têm menos.
A Jornada do Coração Solidário deste ano não
poderia ter melhor lema: “Cuidar da vida, proteger a humanidade”. A Covid-19 nos forçou a
dar o nosso melhor, sondar nossos corações e
apegar-nos com mais força à nossa fé para seguir em frente e ajudar aqueles que têm menos.
As primeiras notícias que nos chegaram da
China no início de 2020 não previam o que
aconteceria logo em seguida. O aparecimento
do vírus covid-19 e sua rápida disseminação
sob a forma de uma pandemia por todo o planeta estão levando a uma mudança em nosso
modo de vida e, acima de tudo, a uma nova e
dolorosa crise econômica a nível global.
Como costuma acontecer nas recessões econômicas, mais uma vez, as pessoas com empregos
informais (vendedores ambulantes, trabalhadores temporários, etc.) são as mais vulneráveis,

e essa crise não foi exceção. Devido às quarentenas impostas pelos Estados em todo o
mundo, milhares de famílias viram sua escassa
renda desaparecer completamente. Por isso, na
ARCORES Internacional, multiplicamos nossos
esforços para dar apoio ao maior número de
pessoas, especialmente aos mais pobres.
A Jornada deste ano nos ajudará a valorizar
cada projeto lançado nos diferentes países onde
a família Agostiniana Recoleta está presente. Da
mesma forma, como resultado da participação
nesta Jornada do Coração Solidário 2020, algumas dessas iniciativas podem ser ampliadas
e reforçadas. Nossa participação na Jornada é
importante. É um reflexo da obrigação que temos como cristãos para com os mais necessitados: devemos cuidar de cada indivíduo para
proteger toda a humanidade.

Materiais neste livreto:
1. Um breve itinerário da
Jornada
2. Protocolo GC 85/2020
dos Superiores Gerais da
família Agostiniana Recoleta sobre a pandemia da COVID-19
3. Informações sobre os
projetos incluídos nas Jornadas de 2017, 2018 e
2019.
4. Informações sobre as
ações que foram tomadas
pela pandemia na rede
ARCORES Internacional e
como colaborar com elas,
incluindo uma descrição
detalhada daquelas que

devem ser ampliadas e re- Coração Solidário 2020
forçadas.
“Cuidamos da Vida, prote5. Um guia litúrgico para gemos a Humanidade”.
motivar a participação das
comunidades paroquiais na
Jornada.
6. Uma atividade voltada para a participação na
área educativa, que pode
ser facilmente adaptada a
diferentes circunstâncias:
presencial, semipresencial,
à distância; e nos diferentes
níveis de ensino: infantil,
fundamental, médio, universitário e até mesmo em
grupos jovens.
7. Um vídeo da jornada do

(*) Você pode baixar todos esses materiais em arcores.org/campanas

#3
Jornada Coração Solidário 2020. ARCORES: Rede Solidaria Internacional Agostiniana Recoleta

Quando pode ser realizado o Dia do Coração Use os materiais anteriormente descritos para
Solidário?
o dia, e faça um gesto específico que expresse o cuidado com o lar comum.
De setembro de 2020 até o final de março de
2021; no momento que cada comunidade, Compartilhe a (s) atividade (s) realizada (s)
escola, paróquia, grupo juvenil, etc., da famí- em sua comunidade, escola, paróquia, grupo
lia agostiniano recoleta considere oportuno, juvenil, etc., através do Facebook, Twitter ou
segundo suas características, circunstâncias Instagram com a hashtag #Jcs20; ou envie
e calendário de atividades.
por e-mail para o endereço: comunicacion@
arcores.org
Como participar do Dia do Coração Solidário?
Colaborar financeiramente com os projetos
A melhor maneira é seguir o convite feito pelo apresentados neste “Dia do Coração SoliPrior Geral em sua carta para o Dia:
dário 2019”, depositando as doações e contribuições exclusivamente em uma das seUnam nossos corações em oração, rezando a guintes contas bancárias:
oração final da encíclica laudato si.

CUENTA EN €
Titular: ARCORES (€)
IBAN: IT33E020080513400010577805
Código Bic Swift: UNCRITMMXXX
Banco Unicredit
Titular: ARCORES-Red Solidaria Internacional
IBAN: ES36 0075 0241 4806 0079 4829
Código Bic Swift: POPUESMM
Banco Santander

CUENTA EN USA $
Titular: ARCORES-Red
Solidaria Internacional
IBAN: ES19 0081 0640
6700 7199 0313
Código Bic Swift: BSABESBB
Banco Sabadell
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CARTA DOS SÊNIORES SUPERIORES DA FAMÍLIA AGUSTINA RECOLETA

Jornada Coração Solidário 2020
Queridas irmãs e estimados irmãos:
Com este comunicado conjunto, o prior geral
da Ordem de Agostinianos Recoletos, as madres federais das Agostinianas Recoletas de
Espanha e México, a madre federal das Agostinianas Descalças; as superioras gerais das
Augustinian Recollect Sisters, Missionárias
Agostinianas Recoletas, Agostinianas Recoletas do Coração de Jesus, Agostinianas Recoletas dos Enfermos e Comendadoras de
Santiago, dirigimo-nos a toda a Família agostiniana recoleta para oferecer uma reflexão em
comum tendo em vista a situação criada pela
pandemia do Covid-19 no mundo, na Igreja e
em nossos ministérios e comunidades.

cisco naquele memorável momento de oração
do dia 27 de março, na desolada Praça de são
Pedro: “No meio do isolamento em que estamos sofrendo a falta de afetos e encontros,
experimentando a carência de tantas coisas,
escutamos uma vez mais o anúncio que nos
salva: Jesus ressuscitou e vive ao nosso lado.
A partir de sua Cruz, o Senhor nos compro-

Rogamos ao Senhor que nos infunda o dom
do Espírito Santo para reconhecer Jesus, que
nos conforta também hoje com as mesmas
palavras ditas aos discípulos: «Não tenham
medo! Eu estou com vocês até o fim dos tempos» (Mt 28,20). Também pedimos seu Espírito para escutar a voz de Cristo no clamor dos
que sofrem a pandemia, bem como em todos
os que são vítimas da injustiça humana ou de
qualquer tipo de abuso. Queremos escutar o
“clamor da terra e o clamor dos pobres” (Laudato Si, 49).
DURANTE O CORONAVÍRUS
Para todos nós, este tem sido um tempo de
sofrimento. Sofremos e continuamos a sofrer
com os que sofrem em nossas comunidades
religiosas, em nossas famílias, paróquias e
centros educativos e no mundo inteiro. Sentimos a morte de irmãos queridos que nos
deixaram de modo inesperado, vítimas do
coronavirus; fica sua lembrança e o bem que
fizeram. Preocupam-nos e são objeto de nossa contínua oração, os irmãos internados nos
hospitais ou confinados em seus quartos.
Não esqueçamos as palavras do Papa Fran-

mete a reencontrar a vida que nos espera, a
olhar aqueles que requerem nossa atenção,
a potenciar, reconhecer e incentivar a graça
que habita em nós. Não apaguemos a chama
vacilante (cf. Is 42,3), que nunca adoece, e
façamos a esperança reviver”.
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Consta-nos que neste tempo de confinamento, se intensificou a oração de muitas comunidades, dos jovens JAR, das fraternidades e
dos centros de espiritualidade. Fizeram-no,
em primeiro lugar, nossas irmãs contemplativas, que não têm deixado de orar ao Senhor, pedindo a saúde humana e espiritual dos
membros de nossa Família e de todo mundo.
Esta onda de oração, além do mais, se revestiu de uma modalidade que nos parece nova
e especialmente preciosa. Porque não se tem
rezado apenas na intimide de cada grupo ou
comunidade. Muitos deles criaram grupos de
comunicação e plataformas telemáticas para

nós a crise também estimulou a criatividade,
na diversidade e unidade que o Espírito desperta.
De igual modo, não tem sido escassa a solicitação pastoral de religiosos e religiosas que
estão em missões e paróquias. Os centros
educativos têm ministrado suas aulas online. As associações Arcores nacionais deram
início a pequenos projetos frente a pandemia.
Temos recebido informação das iniciativas
tomadas pelas congregações femininas, nas
províncias, vigararias, comunidades e obras
apostólicas, bem como a disposição de colaborar com os organismos de saúde, dioceses
e outras instituições.
Não podemos deixar de bendizer ao Senhor
pela caridade, gratidão e esperança que surge no mais profundo de nossos corações.
APÓS O COVID
As consequências da pandemia do Covid-19
podem ser ainda mais prejudiciais que o
próprio vírus, especialmente para as comunidades mais vulneráveis que vivem nos países
mais desprotegidos. A crise sanitária terá um
impacto social no trabalho, na economia, nas
relações humanas e também em nossa missão
evangelizadora. Os reajustes econômicos de
cada país vão exigir uma maior austeridade,
sem deixar de ser generosos à necessidade
das famílias que cairão na precariedade. Todos esses fenômenos que vão caracterizar
esta época, são um chamado à imaginação
da caridade, a sermos criativos para sermos
mais humanos, para nos encontrar com Deus,
conosco mesmos e com os demais.
Em nossa história, são abundantes os depoimentos de comunidades que se distinguiram
por estar mais perto de que sofrem, dos pobres e dos que passam necessidade. Os melhores exemplos são nossos santos: são Nicolás de Tolentino, santo Tomás de Vilanova,
santo Ezequiel, Madre Mariana de São José,
beata Maria de São José,

orar juntos, ou estão transmitindo on-line a
eucaristia da qual os leigos e, inclusive, algumas comunidades de religiosas estavam privados. Como aos profissionais de saúde e a
tantas pessoas simples a compaixão suscitou Irmã Cleusa e tantos outros. Sua memória
muitíssimos gestos comoventes, também a permanece como exemplo de caridade para
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com os desvalidos, os idosos e as crianças
abandonadas.
Agora corresponde a nós. Exige-o nossa herança carismática. A isso nos convoca também o Papa Francisco: “Este não é o tempo da
indiferença, porque o mundo inteiro está sofrendo e tem que estar unido para enfrentar
a pandemia”. Ante esta situação vivida pela
Humanidade não podemos nos enclausurar
e nos preocupar com “meu” e o “nosso”, mas
com bem comum. Agora precisamos estar
unidos. Todos nós temos a missão de ser solidários e contagiar esperança: cúrias gerais,
províncias e comunidades; centros educativos e colégios, paróquias, fraternidades, grupos JAR, centros de espiritualidade, todos e
cada um de nós podemos oferecer algo, como
sacrifício pelos demais. E podemos animar a
outros para que colaborem e ajudem no que
puderem.
Nossa Rede solidária internacional Arcores
e cada uma das associações nacionais terão
que preparar seus projetos e obter recursos
no próprio país para responder às necessidades urgentes causadas pela pandemia.
Algumas Arcores nacionais já puseram em
andamento algum programa, e outras terão
que os elaborar; em ambos casos, precisam
de nossa colaboração para garantir a segurança alimentar das pessoas e famílias mais
pobres, bem como a assistência humanitária
e sanitária. Arcores internacional e as Arcores nacionais abrirão contas com este fim.
Podemos oferecer nossa ajuda de três modos
complementares:
- Oferecendo recursos econômicos
- Colaborando através do Voluntariado
- Cedendo meios materiais ou bens imóveis
Para uma maior informação ou para realizar
contribuições, podem-se dirigir ao Escritório
técnico de Arcores internacional:
administracion@arcores.org
Dizia o Papa Francisco que “uma emergência como esta do Covid-19 é derrotada, em
primeiro lugar, com os anticorpos da solida-

riedade”. Temos que nos preparar e estar dispostos com a oração, a caridade e a solidariedade para caminhar unidos em cada país,
entre todos, vislumbrando por onde avançar,
já que não conhecemos o trajeto nem sabemos quanto vai durar.
Abramos o coração ao Espírito para que,
como em Pentecostes, também hoje, na Família agostiniana recoleta, unidos a Maria,
Mãe da Consolação, vejamos o mundo com
a luz de Cristo, enquanto cresce a esperança
no interior de nosso coração. Invoquemos a
proteção de são José e peçamos a Cristo Ressuscitado que conceda saúde aos que sofrem
a pandemia, bem como fortaleza a quantos os
atendem.
Que o Senhor infunda a graça do Espírito
Santo aos que são solidários e rezam pelos
que sofrem tanto no corpo como no espírito.

Maracaibo, Venezuela, 19 de maio de 2020
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ARGUMENTAÇÃO

CUIDAMOS DA VIDA, PROTEGEMOS A
HUMANIDADE
“Somos profetas do Reino: pobres, projetos sociais, periferias”. Neste ano de 2020, nós
da família Agostiniano Recoleta nos propusemos demonstrar em todas as dimensões do
nosso ser e do nosso agir: pessoal, comunitária e em nossas relações sociais; na nossa ação sócio caritativa, no nosso apostolado educativo e missionário, na nossa comunicação e nos nossos estudos, que a opção pelos pobres é nossa prioridade.
Nossa tarefa a cada ano, principalmente em
2020 deve ser: trabalhar pela Justiça e pela •
Solidariedade, concretizada em projetos e
programas sociais que atendam às necessidades dos pobres e da Criação e que nos estimulem a sair ao seu encontro nas periferias.
Nisso, sem que percebêssemos, talvez absorvidos por um certo sentimento de “invulnerabilidade tecno científica” veio a pandemia
e alterou nosso modo de viver, nossa organi- •
zação social, nossos planos e programas enquanto:
•

•

Evidenciou nossa fragilidade: a fragilidade
de nossa humanidade, tanto nossa saúde
quanto nosso bem-estar psicológico; a
fragilidade de nossos sistemas de governo; a fragilidade dos nossos sistemas de
saúde.
Evidenciou as desigualdades entre países
e dentro de cada país: o confinamento e
paralisação da atividade econômica tem
efeitos devastadores sobre as pessoas
que vivem do trabalho informal, as que
vivem em favelas, as que não têm eletricidade ou acesso à Internet. Mesmo aqueles de nós que vivemos em países com
bons sistemas de saúde, com fartura de
alimentos, pudemos vislumbrar o que outros países vivenciam diariamente: morrer
de doenças por falta de médicos, medicamentos ou condições de higiene suficientes. Quando temos medo de não encontrar
comida nos supermercados, conseguimos
intuir a situação de outras pessoas que
não têm a alimentação necessária diaria-

•

•

mente.
Mostrou que nosso modo de viver ataca
e consume a Casa comum e os seres vivos que a habitam próximos a nós. Algumas semanas de paralisia do ser humano
foram suficientes para todos nós vermos
a natureza florescer, os animais curtirem
seus habitats e todos respirarem ar sem
poluição.
Revelou nossa interconexão: os seres humanos entre si e com o planeta e nossa
interdependência: o que fazemos em uma
extremidade do mundo afeta a todos. As
decisões que tomamos, os comportamentos que temos para melhor e para pior, nos
fizeram ver que somos uma única família
humana.
Destacou o valor da vida humana e o valor de cuidar das pessoas e do planeta.
Se algo nos moveu, foi para salvar vidas
e protegê-las. Se cada um de nós sentiu
algo, foi o conforto e o consolo do cuidado
que outras pessoas nos deram ou de poder cuidar de outras pessoas e da saudade e desespero de carecer delas ou de não
poder ajudar aos nossos entes queridos.
Destacou a necessidade de cada pessoa
cultivar sua vida interior e ter uma vida espiritual. Isso se tornou evidente em tantas
pessoas que pediram e agradeceram um
acompanhamento espiritual na dor, na solidão, no confinamento.

Agora, após a experiencia, sabemos que devemos sair JUNTOS da crise da COVID-19,
devemos fazê-lo atendendo preferencialmen-
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te aos mais pobres, devemos fazê-lo redobrando nossos esforços para mudar nosso
estilo de vida e transformar nossa atividade
econômica e serviços sociais básicos, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a sustentabilidade ambiental.
Os antídotos para esta crise da COVID-19 e a
crise pós-COVID19 nos foram indicados pelo
Papa Francisco: justiça, caridade e solidariedade. Devemos sair da crise dispostos a viver
uma vida nova, mais plena, mais comunitária,
para substituir a globalização da indiferença,
com os danos que causamos à mãe terra com
nosso estilo de vida, por uma civilização de
amor fraterno.
A COVID-19 nos exorta a ser profetas do Reino, a colocar os pobres no centro de nossa
ação, a ir ao encontro deles nas periferias da
sociedade e a responder com projetos sociais
sustentáveis e eficazes.
A família Agostiniana Recoleta, através do seu
instrumento de solidariedade e ação social
ARCORES, vem gerando desde os primeiros
momentos da pandemia, no mês de março,
iniciativas que visam ajudar os mais pobres e
a mobilizar todas as pessoas e entidades da
família Agostiniana Recoleta a colaborarem

Nesta jornada do Coração
Solidário, pedimos que:
1. Conheça a resposta ao
COVID-19 que está em
curso em seu país (www.
arcores.org/coronavirus/)
e entre em contato com os
responsáveis para oferecer
sua colaboração. Precisamos de voluntários para
cuidar da vida e proteger a
humanidade.
2. Conheça os programas
da Rede Internacional de

com essas iniciativas.
Aos poucos, em um esforço conjunto, temos
compartilhado informações, iniciativas, propostas, para ir fortalecendo e estruturando
essa resposta inicial em programas de médio
e longo prazo.
Na assembleia geral da ARCORES Internacional, nos dias 23 e 24 de junho, foram compartilhadas ações em 16 países, com foco no
atendimento alimentar para mais de 50.000
pessoas, capacitação e prevenção contra a
COVID-19, apoio às pessoas na linha de frente da luta contra a pandemia, implementação
de sistema de proteção ambientalmente sustentáveis.
O desafio é sustentar esses programas a médio prazo, porque a crise será longa e difícil,
ao mesmo tempo que incorporamos linhas de
ação que proporcionam opções de promoção
aos mais pobres para que possam progredir
por conta própria. Para isso, precisamos trabalhar JUNTOS como uma rede internacional
de solidariedade, comprometer as entidades
e pessoas que fazem parte da família Agostiniana Recoleta, a colaborar com esses programas.

Solidariedade Agostiniana
Recoleta ARCORES que
necessitam de apoio financeiro e colabore com eles
contribuindo para o fundo
ARCORES COVID-19.
3. Adote sistemas de proteção pessoal. É a melhor
maneira de cuidar dos outros. Use sistemas de proteção que respeitem o meio
ambiente e os promovam
em eu ambiente: “Programa
Eco máscara”.

4. Junte-se com sua oração
à Jornada através dos materiais que oferecemos.
5. Ponha a sua criatividade
para funcionar (*) e proponha à rede internacional
ARCORES qualquer sugestão ou iniciativa que nos
ajude a responder eficazmente às necessidades dos
mais pobres e do planeta.
nesta crise da COVID-19
através de: coronavirus@
arcores.org.

(*) Mensagem Urbi et Orbi Papa Francisco 12-4-2020 onde pede a adoção de soluções criativas e inovadoras.
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INFORMAÇÕES SOBRE OS PROJETOS JCS 2017, 2018 E 2019
PROJETOS #01

Projetos JCS 2017- ARCORES
Construção e equipamentos para o Segundo Ciclo do Ensino Médio na Escola St. Thomas em Kamabai (Serra Leoa)
A construção começou no início de 2019 e
foi inaugurada por Frei Miguel Miró em 22 de
novembro de 2019. A nova escola de ensino
médio em Kamabai com capacidade para 300
alunos, já é uma realidade. A escola oferece
duas especializações: artes e comércio.

cionamento do governo, o que garante sua
sustentabilidade, pois será incluída como escola conveniada e, gradativamente, o Estado
assumirá o pagamento dos salários de seus 14
professores. Da mesma forma, as famílias contribuem com uma contribuição trimestral de
40.000 Leões, (120.000 Leões / ano (R$79 /
ano).

É o único centro de ensino médio da Diocese
de Makeni, no distrito de Bombali, por isso é
um marco muito importante para o desenvolvi- O custo total do projeto foi de €29.900
mento da educação na região e para as oportu- (R$197.000,00)
dos
quais
€21.450
nidades de emprego dos jovens da região.
(R$142.000,00) foram contribuídos pelo Dia
do Coração Solidário. A Missão OAR em Serra
O ensino médio já conta com licença de fun- Leoa contribuiu com € 8.450 (R$56.000,00).
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Unidos com a Venezuela
O programa Unidos pela Venezuela
foi lançado em 2017 devido à grave
crise socioeconômica que o país já
atravessava e que o tempo mostrou
que se tornou uma crise estrutural
complexa, com perspectiva de durar
anos, para desgraça do povo venezuelano e especialmente das pessoas
mais vulneráveis.
Os números mais recentes, de 2019
(anteriores à Covid-19) falam de
3,7 milhões de pessoas que sofrem
de desnutrição, 2,8 milhões não recebem os cuidados médicos necessários, de fato, doenças quase
erradicadas como a tuberculose ou
o sarampo ressurgiram. Da mesma
forma, 17% da população tem dificuldade de acesso à água potável e mais de
um milhão de crianças tiveram seus estudos
interrompidos.
No início deste programa, ARCORES Venezuela contava com 14 obras em todo o país,
que incluíam as áreas de alimentação, saúde
e educação. Em 2018, a ARCORES Venezuela conseguiu dobrá-los, chegando a 30
ações. Portanto, passou de atender 6.000
beneficiários por mês para aproximadamente
23.000. Obviamente, o investimento durante
aquele ano de 2018 aumentou substancialmente, atingindo R$ 491.000,00.
Apesar desses números importantes, em
2019, simplesmente por manter praticamente o número de projetos (aumentou em um),
ARCORES Venezuela dobrou a assistência.
A frequência de muitos serviços foi aumentada e, portanto, o número de beneficiários.
De acordo com as estimativas da ARCORES
Internacional, em 2019 atendemos cerca de

50.000 pessoas por mês e investimos R$
736.000,00.
Com a pandemia do Corona vírus, todos os
programas foram mantidos, mas com modificações, maximizando a segurança e proteção
da saúde para voluntários e beneficiários.
Atualmente as refeições são oferecidas em
sacolas, a maioria das cantinas funciona apenas para coleta de alimentos (não é possível
comer no local). Da mesma forma, as medidas
foram tomadas ao extremo em escolas, lares
e asilos de idosos. Apesar das complicações
derivadas da Covid-19, ARCORES Venezuela
está trabalhando para continuar atendendo
milhares de pessoas, como fizeram nos meses anteriores.
“O Programa Unidos com a Venezuela”. Uma
luz de esperança foi incluída nas Jornadas
do Coração Solidário de 2017, 2018 e 2019
recebendo apoio total de: 49.866,57 € (R$
335.159,07).
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INFORMAÇÕES SOBRE OS PROJETOS JCS 2017, 2018 E 2019
PROJETOS #02

Projetos JCS 2018
17 etapas para um mundo mais justo

Refeitório MAR em Morón, Ciego de Avila Cuba - Relatório resumido
Em 2019, com o apoio financeiro da ARCORES, foram renovadas as instalações elétricas e hídricas do refeitório da Paróquia Nossa
Senhora da Candelária de Morón. Da mesma
forma, o espaço para cozinhar alimentos foi
otimizado, uma grande janela foi colocada

levar a comida, eles lavam ali mesmo. As condições higiênicas dos potes, em certos casos,
são lamentáveis, por isso alguns foram comprados para reposição.
Por outro lado, ao colocar a janela, não é necessário mover as panelas (tão pesadas) nem
as bandejas, permitindo que a comida seja
entregue de forma mais higiênica.
Por fim, foram adquiridos suprimentos de
cozinha e do refeitório, apesar da falta de
oferta no mercado local. Durante o ano de
2020, continuarão a ser adquiridos outros
utensílios que o refeitório precise ou deva
substituir. Também será comprada uma geladeira ou consertada a existente, conforme
permita a oferta em Cuba. Da mesma forma,
está prevista a cobertura da cozinha e da área
de serviço.

para que o atendimento aos beneficiários seja
mais eficiente e uma nova porta e uma pia
também foram instaladas. Além disso, graças
à comunidade paroquial, as instalações foram
pintadas.
Essa reforma beneficia, em primeira instância, as pessoas que compõem as equipes que
preparam o almoço todos os domingos. A
proximidade de acesso à água facilita a lavagem de utensílios, principalmente caldeirões
(potes) pesados, e a higiene adequada no
atendimento aos atendentes. Além disso, se
os beneficiários trazem os potes sujos para

O
refeitório
atendia
50
pessoas
por semana.
Graças a estas melhorias
no refeitório e
ao reforço das
equipes
de
voluntários do
FRAMAR, está
prevista a ampliação do número de beneficiários para
75 pessoas.
Investimento
realizado
no
projeto:
RS6.000,00.
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Centros de formação de jovens da diocese de Holguín

Este projeto teve como objetivo lançar um
programa de formação e reforço escolar para
jovens de Banes, Baguanos, Tacajó e Antilla. O investimento incluiu a adaptação de 4
instalações nas 4 paróquias onde trabalham
os agostinianos recoletos, o fornecimento de
mobiliário para salas de aula e a compra de
equipamento de informática, instrumentos
musicais e livros de inglês.

ficiados continuaram fazendo os deveres de
casa durante esses meses graças ao trabalho
dos professores. A adaptação das instalações
de Antilla, Tacajó e Banes foi desacelerado e,
em julho de 2020, as instalações de Banes foi
concluída. Os outros dois estão à espera de
encontrar no mercado o material necessário.

A compra de móveis está bastante avançada,
embora não tenha sido concluída, devido às
O projeto começou no início de 2020. Em dificuldades de abastecimento do mercado
janeiro, foram planejadas as obras de acon- cubano. Sim, a compra de instrumentos mudicionamento necessárias para a melhoria sicais foi concluída, então em Banes e Baguadas instalações, com a ajuda de técnicos da nos as oficinas de música serão retomadas e
Diocese de Holguín. Nesse mesmo mês foram a oficina de inglês começará, assim que a siadquiridos alguns violões (o que foi possível tuação da pandemia permitir.
conseguir, tendo em conta as dificuldades do
país em fazer compras).
A aquisição dos 20 computadores foi complicada porque eles devem vir do exterior em
Graças a esses avanços, em meados de feve- lotes de 5 unidades, e o comércio exterior foi
reiro, o centro de Baguanos estreou com au- bastante reduzido pela pandemia.
las de violão. Este foi o único que iniciou suas
atividades, pois em março, com a Covid-19, Este projeto conta com o apoio da ARCORES
todas as atividades foram paralisadas.
de € 25.910 (R$170.610,00) através da Jornada do Coração Solidário de 2018 e até julAs aulas de violão foram canceladas devido a ho de 2020 serão 15%.
restrições do governo, mas os meninos bene-
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INFORMAÇÕES SOBRE OS PROJETOS JCS 2017, 2018 E 2019
PROJETOS #03

Projetos 2019
Mude sua Vida, não seu planeta
Sistema de coleta de lixo ao redor do Lago Amatitlán (Guatemala)
Situação atual
O desemprego, a violência e as deficiências
nos serviços básicos, como saúde e limpeza,
fizeram da Colonia Santa Fe, na Zona 13, uma
das áreas mais deprimidas da capital guatemalteca.

Com o objetivo de evitar a poluição das águas
e desenvolver ações para empregar os mais
jovens, em 2019 foi proposto o lançamento
de um ambicioso projeto de coleta de lixo em
conjunto com a Prefeitura Auxiliar. Consistiu
em acordar três vezes por semana a coleta de
Uma das coisas mais preocupantes nesta lixo das instituições, a compra de um contêiárea é que, na ausência de serviço de coleta ner e uma campanha de conscientização dos
de lixo, os moradores usam o barranco, que jovens da região.
faz fronteira com o Sul, como lixeira. Este
aquífero desagua no Lago Amatitlán, fonte de Devido à pandemia, o projeto que recebeu US
água para toda a cidade.
$ 10.000 (R$55.900,00) da campanha do
Coração Solidário de
2019, foi paralisado
e deve começar no
último trimestre de
2020. No entanto, é
importante destacar
que, neste bairro, a
família Agostiniana
Recoleta, através da
Associação Águias
de Santa Fe, realiza um intenso trabalho de reforço na
educação e graças
à Fundação de Empresários pela Educação, a professora
responsável conseguiu continuar trabalhando
remotamente e está sendo
acertada a compra
de 10 tablets para
crianças com menos
recursos, para que
possam
continuar
estudando.
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Programa de Sustentabilidade Ambiental ARCORES Filipinas
Em 2019, foram aprovados três projetos de
sustentabilidade ambiental para serem executados pela ARCORES Filipinas. O primeiro
deles consiste em um sistema de captação
de água da chuva para fornecer água potável gratuitamente aos moradores da ilha de
Casian, 4.350 habitantes. Até agora, grande
parte da população pagou valores inacessíveis para a compra de água trazida de barco.
O orçamento para esta ação é de € 10.900
(RS71.811,00).
Outro projeto envolve o plantio de 250 mil árvores e manguezais ameaçados de extinção
no Parque Ecológico dos Recoletos, na ilha
de Cebu, e no “Ecoparque Recoletos”, no Don
Salvador Benedicto, comunidade da Missão
Apo em Negros Oriental e a Ilha Casian, em
Palawan, até 2030. Para 2020, o orçamento
de € 10.500 (RS69.206,00) inclui o plantio
de 8.000 árvores e a capacitação da população local em sustentabilidade ambiental.
Por fim, a terceira iniciativa consiste numa
‘Jornada Ecológica’, formação itinerante do
Ônibus da Terra, do Instituto dos Recoletos
para Desastres e Gestão Ambiental. Com este
projeto, serão formados 600 pessoas, estudantes e afetados pelas catástrofes ecológicas, a um custo de € 12.400 (RS81.731,00).
O projeto de formação itinerante conta com a
colaboração de municípios e centros educativos.
Devido à situação de pandemia nas Filipinas,
esses três projetos não foram iniciados e espera-se que possam fazê-lo no último trimestre de 2020.
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PROJETOS JCS 2020
PROJETOS #04

A resposta da rede solidária ARCORES Internacional e a família Agostiniana Recoleta à
pandemia da Covid-19
A pandemia da Covid-19 gerou uma resposta
espontânea de solidariedade nos países onde
estamos presentes. Desde as instituições, paróquias, centros educativos, universidades,
comunidades... houve uma mobilização em
todos os níveis, tanto da ARCORES como do
resto da Família Agostiniana Recoleta.

buição deste e de outros alimentos básicos de
forma gratuita entre a população mais vulnerável, especialmente de comunidades insulares remotas.
Na Guatemala, por sua vez, o que se conseguiu foi que 1000 famílias recebessem bolsas
de alimentos básicos. Além disso, as famílias
dos 200 meninos e meninas apadrinhados no
país centro-americano receberam galinhas
e pés de tomate para poder produzir, auto
abastecer-se e, até vender.

Desde o início, em março de 2020, a rede
ARCORES Internacional trabalhou para impulsionar, acompanhar e difundir estas iniciativas solidárias, promovendo, além disso,
que essas ações fossem estruturadas como
programas de resposta eficaz a médio e longo Além disso, em alguns países foram incorprazo.
poradas iniciativas de apoio às pessoas que
estão na primeira linha da pandemia, pessoal
A página web da ARCORES Internacional, sanitário e forças de ordem, oferecendo esprincipal meio difusor da rede, colocou o foco paços para seu descanso, máscaras ecológina pandemia habilitando um espaço onde se cas e meios de transporte para doentes. Isto
mostram todas as ações que se realizam em aconteceu no Brasil e na Espanha, em ambos
nossos organismos locais. Foi criado um ví- os países foram disponibilizados locais para
deo para convidar as pessoas a fazerem a sua acomodação entregues nas mãos da autoriparte e têm sido constantemente publicadas dade local para poder alojar profissionais e
notícias sobre os progressos da ajuda nos di- assim evitar contágios em suas famílias.
ferentes locais.
Uma característica da resposta ARCORES foi
Este trabalho foi possível graças ao envolvi- a capacidade de se transformar e aproveitar
mento da equipe internacional de desloca- os recursos disponíveis para atuar diante da
mento de rede, na qual participam os coor- pandemia, apesar de muitas das obras sodenadores de dez ARCORES Nacionais: ciais e projetos em andamento terem sido paArgentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Es- ralisados ou fechados. Assim, redirecionando
panha, Filipinas, México, Peru, Rep. Domini- forças, conseguiu-se produzir centenas de
cana, Venezuela.
máscaras reutilizáveis em países como Serra
Leoa que chegaram às pessoas mais vulneráUm bom exemplo destas ações foi o lança- veis. Uma medida fundamental em um lugar
mento das “Kindness Stations & Bakeries” onde se proteger é quase um luxo.
(Estações de bondade e padarias)nas Filipinas para alimentar milhares de famílias. Foi Sempre que possível, ARCORES atuou no
montado uma rede de padarias solidárias, país com outras organizações e com as autoonde se prepara o pão e se coordena a distri- ridades locais para chegar ao maior número
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de pessoas, sobretudo
àqueles que não recebem
nenhuma outra ajuda. Foi
o que aconteceu na Costa
Rica. Desde a organização
não se limitaram a redirecionar recursos e ajudar
na medida do possível,
mas se uniram à resposta
que foi coordenada pelo
governo. A campanha está integrada no sistema nacional de emergência. ARCORES Costa Rica realiza um censo de todas as famílias
que atende e apresenta relatórios quinzenais
ao governo.

CORES e a rede EDUCAR uniram-se também
nesta Jornada Coração Solidário para garantir o direito à educação na pandemia: fornecimento de computadores para crianças de famílias sem recursos, reforço escolar, projetos
para garantir a educação online de qualidade,
etc. Você pode ver o vídeo que criamos cliA solidariedade da ARCORES e da Família cando aqui, também poderá ver todos os proAgostiniana Recoleta na pandemia está al- jetos e informações interessantes em nossa
cançando mais de 50 mil pessoas (*) na Ar- página de resposta ante a Covid-19.
gentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba,
Espanha, Filipinas, Guatemala, México, Pana- As seguintes páginas detalham a quantifimá, Peru, Rep. Dominicana, Serra Leoa, EUA cação global das necessidades econômicas e
e Venezuela. (*) Esta cifra não inclui as 30 mil os projetos selecionados pela Junta Diretiva
pessoas que recebem ajuda do Banco de Ali- de ARCORES Internacional:
mentos do Panamá, cuja direção e voluntariado é maioritariamente da família AR.
* Nota: A arrecadação da Jornada Coração Solidário 2020 será
Tudo isto foi possível graças à mobilização
destinada aos seguintes projetos,
do contributo económico e do voluntariado
começando pelo que ocupa a prilocal, motor destas iniciativas. A rede tem
meira posição e continuando até
apoiado quem precisa, portanto, o propósito
esgotar os fundos arrecadados.
desta Jornada do Coração Solidário de 2020
não é outro senão continuar apoiando para
alcançar o mais difícil: prolongar a ajuda. A
realidade é que esta pandemia persiste com
força no mundo, evidenciando as desigualdades e atingindo os mais pobres. A ajuda é
cada vez mais necessária.
Finalmente, mas não menos importante, AR(*) En esta cifra no se incluyen las 30.000 personas que reciben ayuda del Banco de Alimentos de Panamá, cuya dirección y
voluntariado es mayoritariamente de la familia AR

#18
Jornada Coração Solidário 2020. ARCORES: Rede Solidaria Internacional Agostiniana Recoleta

PROJETOS JCS 2020
Assunto: A Ajuda Alimentar e de Higiene Sanitária às famílias dos centros educacionais
das missões de Kamabai e Kamalo. Programa
UBUNTU’
Setor: ajuda alimentar / saúde preventiva
País: Serra Leoa
Nº de Beneficiários: 1.275
Custo total: 12.752,3 euros
Contribuição a obter: 7.651,40 euros
Breve descrição:
Distribuição de arroz para as famílias dos alunos das escolas de Kamabai e Kamalo, desde que
seus filhos estejam oficialmente registrados. Distribuição de kits de máscaras e sabão para
as famílias das escolas e para pessoas necessitadas de ambas as localidades. A distribuição
de arroz se realiza com a entrega de um folheto sobre a COVID19 e uma palestra de saúde
preventiva frente à doença.

Assunto: Programa de resposta à COVID19
em Totonicapan
Setor: ajuda alimentar
País: Guatemala
Nº de Beneficiários: 5.000
Custo total: 35.300 euros
Contribuição a obter: 16.980 euros

Breve descrição:
Ajuda alimentar para 1000 famílias em situação de extrema necessidade da localidade de
Totonicapan e do seu meio rural.

Assunto: Programa resposta COVID19 Filipinas
Setor: ajuda alimentar
País: Filipinas
Nº de Beneficiários: 18.000
Custo total: 65.100 euros
Contribuição a obter: 26.007 euros

Breve descrição:
Ajuda alimentar em 11 centros de distribuição, fabricação de pão em três centros para distribuir por 3.500 famílias; entrega de alimentos a 200 indigentes de Manila e programa de luta
contra a desnutrição infantil no Dispensário S. Ezekiel Bacolod para 300 crianças.
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Assunto: Programa ajuda alimentar missão
OAR Cuba
Setor: ajuda alimentar
País: Cuba
Nº de Beneficiários: 100
Custo total: 600 euros
Contribuição a conseguir: 360 euros

Breve descrição:
Distribuição pontual de bolsas de ajuda alimentar a 20 famílias das paróquias de Banes,
Baguano, Tacajó e Antilla.

Assunto: Programa RE-CONNECT-ED
Setor: educação
País: Filipinas
Nº de Beneficiários: 15.500
Custo total: 14.120 euros
Contribuição a obter: 6.372 euros

Breve descrição:
Fornecimento de 1.500.000 folhas para impressão e 90 tablets para três escolas públicas de
ensino secundário e superior e quatro escolas públicas primárias próximas à Basílica de São
Sebastião em Manila. As escolas públicas nas Filipinas estão atrasadas em relação às escolas
particulares, na verdade, uma das primeiras necessidades que têm é a de poderem imprimir
os materiais para trabalhar sobre eles.

Assunto: Ajuda alimentar a famílias desfavorecidas e a adolescentes grávidas
Setor: ajuda alimentar
País: República Dominicana
Nº de Beneficiários: 1.960
Custo total: 18.775 euros
Contribuição a obter: 6.520 euros

Breve descrição:
Distribuição de ajuda alimentar durante três meses as famílias em extrema necessidade de 19
comunidades da localidade Baixos de Haina e a 20 adolescentes grávidas que estão inscritas
no projeto de atenção integral “Vida Digna”.
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PROJETOS JCS 2020
Assunto: Garantia de educação durante a
pandemia no colégio MAR de Maracaibo
Setor: educação
País: Venezuela
Nº de Beneficiários: 1.070
Custo total: 8.800 euros
Contribuição a conseguir: 2.816 euros

Breve descrição:
Condicionamento de oito salas de aula do centro educacional para o ensino online, cumprindo assim as exigências do Ministério da Educação do Equador.

Assunto: Reforço COVID19 do programa
Unidos com a Venezuela
Setor: ajuda alimentar / Saúde preventiva
País: Venezuela
Nº de Beneficiários: 4.020 por dia
Custo total: 35.200 euros
Contribuição a conseguir: 14.080 euros

Breve descrição:
Reforço em higiene das 550 pessoas envolvidas nos serviços do programa Unidos com a Venezuela: voluntários, contratados, religiosos e higiene dos locais das 33 obras do programa.

Assunto: Garantia educação durante a pandemia no colégio MAR de Vitoria do Espírito
Santo
Setor: educação
País: Brasil
Nº de Beneficiários: 380
Custo total: 18.520 euros
Contribuição a conseguir: 4.528 euros
Breve descrição:
Equipamento de informática e cabeamento para internet do centro educativo; implantação
de medidas higiênicas sanitárias segundo o protocolo marcado pela autoridade educativa;
reforço escolar dos alunos com dificuldades de aprendizagem pela pandemia; Promoção da
escola para o recrutamento de novos alunos.
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Assunto: Aquisição de dispositivos eletrônicos para famílias gravemente afetadas pela
pandemia
Setor: educação
País: Espanha
Nº de Beneficiários: 45
Custo total: 13.500 euros
Contribuição a obter: 2.025 euros
Breve descrição:
Aquisição de 45 dispositivos eletrônicos para alunos de centros educativos EDUCAR da
Espanha.

Assunto: Aquisição de dispositivos eletrônicos para famílias gravemente afetadas pela
pandemia
Setor: educação
País: Peru
Nº de Beneficiários: 60
Custo total: 18.000 euros
Contribuição a conseguir: 2.880 euros
Breve descrição:
Aquisição de tablets para 60 Crianças do 5° e 6° ano do ensino básico, e do 1° ao 4° ano do
ensino secundário que não têm a possibilidade de acompanhar as aulas e fazer as tarefas
online.

Título: Programa de ajuda humanitária COVID19 Estados Unidos
Setor: ajuda alimentar
País: Estados Unidos
Nº de Beneficiários: 1.000
Custo total: 7.500 euros
Contribuição a obter: 1.200 euros

Breve descrição:
Distribuição de alimentos, Vale-refeição e/ou produtos para bebês nas Paróquias de Montebello e Oxnard para 200 famílias.
(*) Valores totais: pessoas atingidas = 48.660 / custo total dos projetos = 265.167,33 euros / montante a cobrar =
96.859,40 euros.

#22
Jornada Coração Solidário 2020. ARCORES: Rede Solidaria Internacional Agostiniana Recoleta

GUIÓN LITÚRGICO

Guia Litúrgico
JORNADA CORAÇÃO SOLIDÁRIO 2020
MONIÇÃO DE ENTRADA

saúde há de recuperar-se mais depressa; à
frente caminhará tua justiça e a glória do SenCom uma só alma e um só coração, nos uni- hor te seguirá.
mos como comunidade de crentes para ce- Então invocarás o Senhor e ele te atenderá,
lebrar a Eucaristia. Hoje nos congregamos a pedirás socorro, e ele dirá: ‘Eis-me aqui’.
Jornada do Coração Solidário organizado pela Se destruíres teus instrumentos de opressão,
ARCORES. O lema deste ano: “Somos profe- e deixares os hábitos autoritários e a linguatas do Reino: pobres, projetos sociais, perife- gem maldosa; se acolheres de coração aberto
rias, surge no pano de fundo de uma humani- o indigente e prestares todo o socorro ao nedade mergulhada em uma crise profunda: a cessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua
do Corona vírus. Todos temos consciência da vida obscura será como o meio-dia”.
realidade que vivemos em todo o mundo.
Palavra do Senhor.
A crise sanitária, os períodos de reclusão e
a nova realidade social que emerge de tudo
isso: crise econômica, desemprego, saúde física e mental, desenraizamento, migração ...
Como comunidade agostiniana em Cristo, devemos sentir com Cristo toda esta realidade
e celebrar junto ao altar do Senhor esta Jornada. Sua Palavra iluminará a vida de nosso
povo e das comunidades cristãs. Deixemos o
Espírito Santo trabalhar em nós.
ORAÇÃO DO DIA

SALMO
Salmo responsorial Sl 111: 4-5. 6-7. 8a e 9
(R.: 4a)
R. Uma luz brilha nas trevas para o justo,
permanece para sempre o bem que fez.
Ele é correto, generoso e compassivo, como
luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus
negócios com justiça. R.
Porque jamais vacilará o homem reto, sua
lembrança permanece eternamente! Ele não
teme receber notícias más: confiando em
Deus, seu coração está seguro. R.
Seu coração está tranquilo e nada teme. Ele
reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez e crescerão
a sua glória e seu poder. R.

DEUS Todo-poderoso e misericordioso,
olhai com compaixão para a nossa aflição,
alivie o cansaço de seus filhos e confirme sua
fé,
para que confiem sempre sem vacilar na vossa providência paterna.
SEGUNDA LEITURA
Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho na Leitura da primeira carta de São Paulo aos
unidade do Espírito Santo.
Coríntios 2, 1-5
Irmãos, quando fui à vossa cidade anunPRIMEIRA LEITURA
ciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma
Leitura do livro de Isaías 58: 7-10
linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoAssim diz o Senhor:
ria humana. Pois, entre vós, não julguei saber
“Reparte o pão com o faminto, acolhe em casa coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, e este,
os pobres e peregrinos.
crucificado.
Quando encontrares um nu, cobre-o, e não Aliás, eu estive junto de vós, com fraqueza e
desprezes a tua carne.
receio, e muito tremor. Também a minha paEntão, brilhará tua luz como a aurora e tua lavra e a minha pregação não tinham nada
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dos discursos persuasivos da sabedoria, mas
eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder
de Deus e não na sabedoria dos homens.
Palavra do Senhor.
EVANGELHO
Leitura do Evangelho de São Mateus: Mt. 8,
23-27
Naquele tempo: Jesus entrou na barca, e seus
discípulos o acompanharam. E eis que houve
uma grande tempestade no mar, de modo que
a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia.
Os discípulos aproximaram-se e o acordaram,
dizendo: ‘Senhor, salva nos, pois estamos perecendo!’
Jesus respondeu: ‘Por que tendes tanto medo,
homens fracos na fé?’ Então, levantando-se,
ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma

grande calmaria.
Os homens ficaram admirados e diziam:
‘Quem é este homem, que até os ventos e o
mar lhe obedecem?’
Palavra da Salvação.
ORAÇÃO DOS FIÉIS
Da confiança que nos dá o conhecimento de
nós mesmos, filhos, apresentamos a Deus
nosso Pai as necessidades da Igreja, as do
mundo e as nossas.
1.- Pela Igreja: para que, em meio às turbulentas águas que procuram separá-la da realidade do mundo, saiba agir com decisão olhando
para o futuro, sempre confiando em Cristo. R.
para S.
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2.- Pelos pobres, pelos enfermos, pelos que
sofrem no corpo ou no espírito, para que se
abram à fé em Cristo Jesus, Filho de Deus, e
possamos acompanhar o seu caminho de dor
e sofrimento. R. para S.

Solidário. Digne-se a recebê-las e abençoálas porque são a oração de quem confia em
vós e que se põe em vossas mãos. Para vós
seja a glória, o poder e o louvor para todo o
sempre. Amém.

3.- O Senhor quer partir o pão com o faminto. Hoje vivemos uma jornada que nos convida a sair de nós mesmos e compartilhar. Que
Deus seja aquele que move nossas consciências para sermos generosos com os outros. R.
para S.

OFERENDAS

PÃO E VINHO: Oferecemos ao altar pão e
vinho, símbolos que se tornarão a presença
real de Cristo em nosso meio. Ao oferecer
esses dons, nos oferecemos junto com ele,
como profetas do Reino que somos, prontos
4.- Ore por todos nós que sofremos as con- para compartilhar nossa vida com os pobres
sequências da pandemia do Corona vírus. e necessitados ao nosso redor.
Que Deus tenha misericórdia de todo o mundo e nos livre desta doença o mais rápido CESTA PARA UMA FAMÍLIA: Oferecemos
possível. R. para S.
esta cesta simples, mas completa para uma
família. Neste Dia do Coração Solidário que5.- Para nós e para a nossa comunidade pa- remos ter mais perto de nós aqueles que mais
roquial: para que não nos afundemos nos pro- sofrem e sofrem as consequências do Coroblemas; se nos apegarmos firmemente à mão navírus, tanto na dimensão da saúde como
de Cristo, como Pedro, encontraremos nele a nas situações de extrema pobreza. Sejamos
força necessária. R. para S.
luz no Senhor e testemunhas do seu amor.
Te apresentamos, ó Deus, todas as nossas
súplicas e pedidos nesta Jornada do Coração
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ORAÇÃO DAS OFERTAS
AAcolhe Senhor, com bondade
as ofertas de sua família,
para que, sob sua proteção,
não perca os presentes já recebidos
e alcançar os eternos.
Por Jesus Cristo nosso Senhor.
PREFÁCIO COMUM VII
Cristo, hóspede e peregrino no meio de
nós.
V/. O Senhor esteja convosco. R/.
V/. Corações ao alto. R/.
V/. Dêmos graças ao Senhor nosso Deus. R/.
Senhor, Pai santo, Deus da aliança e da paz,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-Vos graças, sempre e em toda a
parte.

ANTÍFONA DA COMUNHÃO Cf. Mt 11,28
Vinde a mim, todos vós que estais cansados e
oprimidos, e eu os aliviarei, diz o Senhor.
ORAÇÃO DO PAPA FRANCISCO
“Ó Maria, Tu sempre brilhas no nosso caminho como sinal de salvação e esperança.
Nós nos entregamos a Ti, Saúde dos Enfermos, que junto à Cruz foste associada à dor
de Jesus, mantendo firme a Tua fé.
Tu, Salvação do povo romano, sabes do que
precisamos e temos a certeza de que garantirás, para que, como em Caná da Galileia,
possam retornar a alegria e a celebração após
este momento de provação.

Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conVós chamastes e fizestes sair Abraão da sua formarmos com a vontade do Pai e a fazer o
terra para o constituir pai de todas as nações. que nos disser Jesus, que tomou sobre si os
Suscitastes Moisés para libertar o vosso povo nossos sofrimentos e carregou as nossas doe o conduzir à terra prometida.
res para nos levar, através da Cruz, à alegria
da Ressurreição. Amém.
Na plenitude dos tempos, enviastes o vosso
Filho, hóspede e peregrino no meio de nós, Sob a Tua proteção, buscamos refúgio, Santa
para nos redimir do pecado e da morte; e Mãe de Deus. Não desprezes as nossas súplidestes ao mundo o vosso Espírito, para fazer cas, nós que estamos na provação, e livra-nos
de todas as nações um só povo, a caminho do de todo perigo, Virgem gloriosa e bendita”.
vosso reino na liberdade dos filhos de Deus,
segundo o mandamento novo do amor.
Por isso, com os Anjos e os Santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz:

DEPOIS DA COMUNHÃO

O céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas.

REANIMADOS e fortalecidos com os alimentos divinos,
nós te imploramos, Senhor,
que possamos enfrentar os trabalhos futuros
e ajudar com generosidade
aos irmãos que vivem na angústia.

Bendito O que vem em nome do Senhor.

Por Jesus Cristo nosso Senhor.

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo.

Hosana nas alturas.
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INTRODUÇÃO

PEQUENOS PASSOS,
GRANDES REALIZAÇÕES
Cuidamos da vida, protegemos a humanidade
Quando parecia que o ser humano tinha controle e domínio absolutos sobre tudo o que
acontecia na terra, a Pandemia Covid-19 veio
inesperadamente. Ninguém estava preparado
e tivemos que mudar nossa maneira de viver
e nos relacionar. Tivemos que colocar muitas ideias em quarentena. As circunstâncias
nos levaram a dar muito mais valor à VIDA de
cada um e da HUMANIDADE em geral.

obra, de hastear a bandeira da vida. Em toda
essa situação, aqueles que mais perderam e
que mais precisam ser ajudados são os pobres. Eles, aqueles que precisam trabalhar
todos os dias para ganhar o pão de cada dia;
eles, aqueles que não podem se dar ao luxo
de ficarem confinados ou ter cura; eles são os
mais desprotegidos os que devem ser cuidados e receber proteção.

Há um antes e um depois desses meses. Dizemos adeus aos entes queridos e temos experiências que não podem ser enterradas. São
memórias sociais, momentos familiares e atitudes pessoais que devemos guardar numa
cápsula no coração. São aspectos que devemos carregar como bandeira do novo normal,
como solidariedade, gratidão, cuidado com a
vida e com as pessoas.
Agora é a hora de levantar, de colocar mãos à

Todos, com nossos pequenos passos, com
nossas ações, contribuímos com nosso grão
de areia. Um exemplo muito claro é a Rede
Solidaria Internacional Agostiniana Recoleta
ARCORES, que durante a pandemia ajudou
os mais necessitados e continuará a ajudar
graças à nossa colaboração. É o caminho a
percorrer, não perdendo a perspectiva nem a
memória do que brotou em nós e continua a
contagiar a humanidade.
Nesta atividade, vamos usar dois símbolos:
uma cápsula e uma bandeira. A cápsula na
qual vamos preservar todas as coisas boas e
positivas que nós e ARCORES fizemos, vivemos e desenvolvemos durante a pandemia.
A bandeira que será o símbolo das atitudes
com as quais vamos enfrentar o futuro e com
a qual todas as nossas obras e projetos serão
identificados.
Se juntarmos os dois símbolos, nos recordamos de quando a lua foi descoberta. Então
dissemos: “Um pequeno passo, um grande
avanço para a humanidade” e toda a terra festejou o triunfo. Pois bem, é assim que queremos viver esta atividade e todos os projetos
ARCORES como pequenos passos e grandes
conquistas para o cuidado e proteção da vida
e da humanidade.

#27
Jornada Coração Solidário 2020. ARCORES: Rede Solidaria Internacional Agostiniana Recoleta

OBJETIVOS
Conscientizar-se das habilidades, aptidões e atitudes positivas que desenvolvemos durante o confinamento, bem como dos projetos que a ARCORES tem realizado.
Estabelecer e representar os valores que identificam a ação solidária da
ARCORES e que nós, como família Agostiniana Recoleta, devemos tornar
nossa.

ATIVIDADE EDUCACIONAL
ATIVIDADE PROPOSTA
1. MOTIVAÇÃO
ARCORES e todos nós durante este tempo ajudamos outras pessoas, nossos entes queridos
e os mais necessitados. Precisamos manter o que fizemos e as atitudes que surgiram em nós
em uma cápsula do tempo para que durem ao longo do tempo.
Também precisamos criar uma bandeira para identificar nossos projetos. No momento ARCORES não tem nenhuma. Cada vez que a ajuda é produzida, ele quer hastear a sua bandeira
para que todos saibam que é um espaço onde se cuida e se protege a vida. A bandeira deve
identificar todos nós e criar um sentimento de pertença.
2. ATIVIDADE ANTERIOR
Antes do início, seria conveniente enviar os alunos para investigar, individualmente ou de forma cooperativa, sobre as cápsulas e bandeiras para posteriormente compreenderem melhor
o significado e o sentido dos símbolos (sala de aula invertida).

Perguntas prévias sobre cápsulas:
• Diferentes usos e conotações das
cápsulas
• Como e quando as cápsulas do
tempo são feitas
• Investigar se há uma cápsula do
tempo em algum lugar próximo

Perguntas preliminares sobre as bandeiras:
• Significado e uso das bandeiras
• Elementos que uma bandeira deve
ter
• Escolha uma bandeira e explique o
significado de seus símbolos
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ATIVIDADE EDUCACIONAL
NOTA PARA OS PROFESSORES: Estes são alguns dos usos e significados de cápsulas e
bandeiras.
CÁPSULA:
As cápsulas são pequenos recipientes solúveis dentro dos quais se encontra o medicamento.
As cápsulas botânicas são as nozes que contêm as sementes.
Quando alguém está muito doente, fica isolado e recebe cuidados especiais em uma cápsula ou bolha.
Crianças bem cuidadas sentam-se em uma
bolha.
As cápsulas do tempo são caixas hermeticamente fechadas que contêm mensagens ou
objetos do presente para as gerações futuras.
Para nos proteger de contágios, temos que
viver em cápsulas ou bolhas de convivência.
Cápsulas de café. Eles contêm todo o aroma,
toda a essência do bem.
As cápsulas como local de eliminação de
substâncias residuais.

BANDEIRA :
Bandeiras são símbolos que identificam ou
representam um grupo de pessoas.
Praia protegida e bem cuidada com bandeira verde.
Uma cidade segura e pacífica tem a bandeira da paz.
As bandeiras também podem ser usadas
para comunicar e transmitir mensagens
(campo marítimo, corrida)
Os montanhistas quando coroam um pico
colocam a bandeira.
Nas Olimpíadas, os atletas seguem a mesma bandeira.
É uma honra e orgulho ser o porta-estandarte, ser aquele que carrega a bandeira do
país, instituição, etc. ... em ato público.
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ATIVIDADE EDUCACIONAL
ATIVIDADE PRINCIPAL
CÁPSULA
Construa uma cápsula e armazene as seguintes informações dentro:
• Estamos vivendo um momento histórico. Faça um texto que resuma o que você viveu e
seus sentimentos. Pode ser acompanhado de fotografia.
• Faça um mapa conceitual com o que aprendemos em um nível pessoal com as experiências.
• Nossa pegada: Faça uma lista das coisas que foram feitas em sua família, em seu bairro,
em sua cidade para ajudar e encorajar outras pessoas.
• MAPA MUNDI ARCORES: Investigue os projetos que ARCORES tem realizado durante a
pandemia e coloque uma bandeira em cada lugar em um mapa mundi indicando o trabalho
realizado.
NOTA: na revista você deve colocar um link para o vídeo dos projetos realizados e anexar um mapa-mundi com a solução.

BANDEIRA
Cada turma ou grupo fará uma bandeira de 1x1,5 metros que reflete a ação solidária da ARCORES.
• A bandeira virá acompanhada de um título e deve ter as seguintes características:
• Símbolo representativo de pertença à Família Agostiniano Recoleta
• Transmitir o slogan desta campanha “Cuidamos da vida, protegemos a humanidade”
PORTA-BANDEIRA
Efetuar uma votação com nomeações para o porta-bandeira da sala. Quem tem a honra de ser
eleito deve se destacar por ter se comportado de forma exemplar durante a pandemia e por
viver os valores representados na bandeira.
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ACTIVIDAD EDUCATIVA

NOTA AO CENTRO: Cada escola, dependendo das circunstâncias, decidirá:
• Se fará um concurso a nível de escola com as bandeiras (neste caso recomenda-se anexar
um áudio explicativo com a duração de 1 minuto e avaliar a criatividade, a mensagem e a
qualidade do trabalho).
• Se fará um evento conjunto onde todas as cápsulas e bandeiras são exibidas e deixadas
em algum lugar ou onde apenas as bandeiras serão expostas nas paredes da escola.
• Se os alunos estiverem confinados, pedirá a cada família que faça sua própria cápsula e
bandeira.

EXTRAS
1. Para motivar a atividade que você pode usar:
Vídeo: O FUTURO: https://www.youtube.com/watch?v=nucoiu_gu9U
Canção: QUÉ BONITO de Soraya: https://www.youtube.com/watch?v=cmWdDK8x__g&feature=youtu.be
2. MONTAGEM AUDIOVISUAL PARA ARCORES: Solicitar que as 5 melhores bandeiras de
cada centro sejam enviadas digitalmente para ARCORES e depois fazer uma montagem audiovisual com todas elas. Podem ser fotos ou mini vídeos.
3. TANAGUSTIN para a escola: O MELHOR MEDICAMENTO PARA ESSES TEMPOS!
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Você pode encontrar este documento em formato digital em
arcores.org/jornada-de-corazon-solidario

Como posso colaborar com a
Jornada Coração Solidário?
As doações e contribuições arrecadadas da Jornada Coração Solidário devem ser depositadas
na conta ARCORES que você encontra abaixo.
Por que isso é importante? Com a sua contribuição, ARCORES direcionará todas as receitas
para os diferentes projetos aprovados pelo Conselho de Administração da ARCORES International. Juntos podemos fazer mais. Para o envio
das contribuições, estão disponíveis as seguintes contas bancárias:
Titular: ARCORES (€)
IBAN: IT33E020080513400010577805
Código Bic Swift: UNCRITMMXXX
Banco Unicredit
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Titular: ARCORES-Red Solidaria Internacional (€)
IBAN: ES36 0075 0241 4806 0079 4829
Código Bic Swift: POPUESMM
Banco Santander
Titular: ARCORES-Red Solidaria Internacional ($)
IBAN: ES19 0081 0640 6700 7199 0313
Código Bic Swift: BSABESBB
Banco Sabadell
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Visite nossa web arcores.org

Você também pode fazer
isso pelo Paypal, através
do nosso site arcores.org

