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Advento e Natal
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Presentes em um mundo que precisa de conforto
Estamos no Advento por mais um
ano. Tempo em que o Senhor, nosso
Deus, nos oferece uma nova oportunidade de nos prepararmos para viver com alegria e esperança o mistério do amor de um Deus encarnado:
Jesus, que se torna para nós “o caminho, a verdade e a vida” (Jo 14, 6).
Numa época marcada pela covid,
guerras, desastres naturais e sociais
em diferentes partes do mundo, mudanças climáticas, etc., em um mundo que precisa de ajuda, temos em
nossas mãos a “ferramenta” para poder fazê-lo, o que não é outro senão
a nossa Rede Solidária Internacional
ARCORES.Com ela, e através dela a
família agostiniana recoleta se faz
presente em um mundo carente de
assistência e consolação, tornando visível o carisma do apostolado
que, junto com a comunidade e a
interioridade, são o guia e o norte
da nossa Ordem.
Neste guia do Advento, apresentamos
os novos programas, desenvolvidos
em quatorze países em quatro continentes. Com eles, vamos tornar as
obras de misericórdia uma realidade,
neste mundo conturbado que temos
que viver. A Fraternidade Secular
OAR, envolvida desde o início com estes projetos e colaboradora em todos
eles, sente a alegria de ser participante junto com todos os membros da
Ordem, nesta ajuda solidária que nos
identifica com o irmão que sofre qualquer tipo de violência ou carência.

O fortalecimento desta Rede Solidária, com mais meios e mais voluntários, e com todos os membros
da Ordem a ela dedicados, para que
possa atuar mais e melhor, indicaria
o rumo certo para viver o nosso carisma e, portanto, para ser atraente
para o mundo, tendo o efeito de um
apelo à ajuda, ao voluntariado e às
vocações.
A Fraternidade deve ter o mesmo
entusiasmo com a ARCORES, ajudando e cooperando em todos os
seus projetos, tanto em cada um
de seus países como a nível da Ordem. Através deste guia do Advento, encorajo as 116 fraternidades
OAR, com mais de 3.500 irmãos, a
trabalharem intimamente da maneira que for necessária em todos os
momentos, tanto com a ARCORES
em seus países, como em projetos
compartilhados e coordenados pela
ARCORES Internacional. Desta forma, nosso carisma se tornaria visível
no mundo, levaria a uma experiência
mais profunda de nossa fé, tornaria
as fraternidades mais atraentes e as
vocações aumentariam.
Preparemos nosso interior neste
Advento. Abramos nossos corações
e mentes para acolher a realidade
divina que vem ao nosso encontro
neste Natal.
Antonio Larios Lizana, Fraternidade Secular OAR
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I Domingo do
Advento

novembro

Panamá
México

“Não recordeis os acontecimentos de outrora nem presteis atenção aos eventos do
passado. Eis que faço uma coisa nova! Já está despontando não o percebeis? Sim,
abro uma estrada no deserto, faço correr rios em terra seca” (Is 43,18-19)
Como meio necessário para a defesa,
consolidação e desenvolvimento dos
indígenas, a Missão dos Agostinianos
Recoletos na região de Ngäbe-Buglé
deu grande importância à sua educação. Com a chegada da Ordem a
Kankintú, foi construída a Escola Intercultural San Agustín, onde as aulas
são ministradas na língua nativa e em
espanhol. O centro tem ciclos de bacharelado em ciências e letras, que facilitam a possibilidade de cursar posteriormente o curso universitário.

te nos lugares mais remotos onde os
professores de língua hispânica não
chegavam por diferentes motivos: distância, falta de estradas, umidade elevada e chuva, uma língua diferente e
cultura especial e diferente da própria.

Na luta pela igualdade de oportunidades para os povos indígenas, a Ordem
dos Agostinianos Recoletos conseguiu
que o governo subsidiasse, em parte,
os estudantes universitários que concluíam seus cursos. Com essa ajuda,
muitos homens e mulheres - não apeO primeiro anexo universitário em nas jovens - conseguiram se formar.
uma zona indígena em todo o Panamá
foi construído há dez anos em Kan- Porém, no último ano da faculdade
kintú. Para que os professores pudes- não há bolsa. Assim, multiplicam-se
sem chegar a esse local, eles tiveram os gastos com os seminários que são
que arcar com as despesas de viagem, exigidos, o trabalho da tese, a necesalimentação e hospedagem, despesas sidade de internet e assim por diante.
que também cobrimos. Assim, a Uni- ARCORES, portanto, oferece bolsas
versidade Nacional do Panamá já for- de estudo a esses alunos (muitas, mães
mou um bom número de professores de família) neste anexo universitário
que a região precisava, especialmen- do Colégio San Agustín, de Kankintú.

Oração

Senhor, nosso Deus, Pai de todos: Tu, aquele que estás habituado a não te resignares nem te amedrontares diante de tudo que diz respeito à nossa fraqueza;
tu, o Deus amigo dos tenros brotos, que anunciam a vida e uma nova era; Tu, o
Deus da vida, que certamente fazes brotar rios de esperança na areia, continue
abençoando a todos aqueles que com amor fraterno colaboram para que a terra
de Kankintú continue a ser um lugar com brotos de superação profissional nos
novos educadores universitários, que tanto bem fazem entre seus prediletos crianças e jovens - esperança para o nosso presente. Amém.
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Reforço educacional
na pandemia

29

I Semana
do Advento,
segundanovembro feira

Guatemala
“A vida não é um tempo que passa, mas um tempo de encontro”
(Papa Francisco, Fratelli Tutti, 66)
O Projeto de Reforço à Distância
(RAD) visa dar suporte em Matemática e Linguagem a 25 meninos e meninas, entre seis e doze anos, membros
de famílias com recursos econômicos
muito limitados e que não têm acesso a
suporte tecnológico para continuar seu
desenvolvimento educacional durante
a pandemia. Essa população é muito
vulnerável, pois, ao não continuar sua
educação, acabam nas ruas, sendo presas fáceis para grupos criminosos.

do pela primeira vez em 2020. 80% dos
alunos atendidos foram aprovados no
curso. Neste ano, a meta é garantir que
90% dos alunos selecionados apresentem substancial melhora educacional
(o software utilizado permite a análise dos resultados) e avancem para a
próxima série.

O grupo também será dividido em
dois, e será contratado mais um professor do ensino fundamental, além
da aquisição de mais 15 tablets. A obO RAD é ministrado, com o apoio de tenção do programa de computador é
um professor, tablets e softwares espe- gratuita, graças ao apoio da Fundação
cíficos. É um projeto piloto desenvolvi- “Empreendedores pela Educação”.

Oração/Reflexão
De coração aberto para aprender a atender a presença do “Deus conosco” no
meio do processo para a superação da pandemia da COVID, muitos homens
e mulheres, animados pela convicção de que a vida não é apenas uma sequência de horas e minutos, mas tempo de encontro permanente com a presença
misteriosa e silenciosa do Emanuel, no olhar e nos processos de superação dos
nossos irmãos “pequenos e vulneráveis”, que amaram e engendraram a vida; de
modo especial, os voluntários, heróis do encontro com os meninos e meninas
que, de suas casas, realizaram a aprendizagem virtual.
Senhor da vida, multiplica o nosso desejo de viver a vida com amor, e dispõe o
nosso ser para que não tenhamos medo ou hesitação de te encontrar no nosso
irmão, porque só então estaremos prontos, para nos deixarmos encontrar por
ti neles. Amém.
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Lar Santa
Magdalena

Argentina

30
novembro

I Semana
do Advento,
terça-feira

“Nasceu-vos hoje um Salvador, que é Cristo Senhor, na cidade de
Davi. Este será o sinal: encontrareis o menino envolto em panos e
deitado numa manjedoura” (Lc 2, 11)
O projeto se encontra na Congregação
das Irmãs Servas do Coração de Jesus.
Quinze meninas entre seis e quatorze anos vivem no Lar Santa Madalena
em situação de risco social. Elas são
assistidas durante a semana escolar, ou
seja, de domingo à tarde até sexta-feira
após o término das aulas. Atualmente,
em tempos de pandemia, comparecem
dentro da segurança correspondente ou
duas vezes por semana no período da
tarde para receber apoio escolar e fazer
um lanche.
As meninas que frequentam o Lar são
alunas regulares das escolas EESO nº
511 Juana Azurduy e da Escola de Ensino Técnico Privado Incorporada nº
2028 San Lorenzo, na Cidade de Santa
Fe. O Lar está sob a direção de Victoria
Muñoz e busca promover a dignidade

das meninas que se encontram em situação de risco social. Além disso, os
voluntários da ARCORES em Santa Fé
têm como objetivo colaborar e buscar
doação e aquisição de alimentos para
o jantar das meninas que frequentam
o Lar, colaboram na sua preparação;
promovem a doação ou compra de materiais de limpeza e artigos de higiene
pessoal; colaboram com o apoio escolar
das meninas no desempenho de suas tarefas diárias; e incentivam e gerenciam
a doação de roupas e outros itens destinados à venda na “Feira Americana” do
Lar. Além disso, famílias da Paróquia
São José dos Agostinianos Recoletos em
Santa Fé se uniram para doar e colaborar no projeto. Este ano, o Lar organizou
diferentes celebrações relacionadas à infância, a fim de acompanhar e entregar
brindes para as quinze meninas.

Oração/Reflexão
Louvamos-te, Senhor, porque diante de nossa cegueira, aos poucos melhorada,
não te cansas de lembrar aos nossos corações o modo de encarnar: uma criança
deitada numa manjedoura. Na entrega dos voluntários, que se manifesta nas adolescentes do Lar Santa Maria Madalena, bem como naquelas que com suas doações
tornam possível o sustento e a ajuda, reconhecemos a tua presença e pedimos que
nos ajude a viver dando-nos: “Abre os nossos olhos, para que conheçamos as necessidades dos irmãos; inspire-nos com palavras e ações para confortar aqueles
que estão cansados e oprimidos; faça-nos servi-lo com sinceridade, seguindo o
exemplo e as palavras de Cristo. Que a tua Igreja seja um testemunho vivo da
verdade e da liberdade, da paz e da justiça, para que todos os homens sejam encorajados com uma nova esperança” (Oração Eucarística IV).
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Espaços para a
Primeira Infância

01
dezembro

I Semana do
Advento,
quarta-feira
Argentina

“Quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus,
a quem não vê” (1 Jo 4, 20)
Os Espaços da Primeira Infância (EPI)
são um programa central da Secretaria da Criança, do Adolescente e da
Família da Argentina (SENAF). Este
programa inclui convênio com organizações não governamentais para o
financiamento e desenvolvimento de
espaços de atenção e educação para os
primeiros anos de vida (de 45 dias a
três anos).

muitos anos, trabalha para melhorar
a qualidade de vida humana e espiritual das famílias e ajuda a enfrentar os
vários problemas desta localidade.
Alguns dos problemas mais urgentes
são o acesso à educação de qualidade
(especialmente na primeira infância)
e o apoio abrangente às famílias. É por
isso que este projeto é realizado.

O projeto entre a ARCORES Argentina e o EPI aproveitará os espaços
não utilizados na capela da Imaculada
Conceição, da paróquia Nossa Senhora de Luján, em San Andrés (Buenos
Aires), para promover a educação infantil e oferecer apoio integral à famílias.

ARCORES Argentina fará um investimento inicial de três milhões de pesos
para a arrumação das estruturas da
capela, utilizando os espaços dos fins
de semana para o desenvolvimento de
suas atividades em favor do bairro e
dos fiéis. Além disso, proporcionará
espaços de acompanhamento espiritual às famílias beneficiárias e ao
O bairro La Concepción, onde se en- pessoal da Equipa EPIS, e procurará
contra esta capela, caracteriza-se por integrar o projeto EPIS com os fiéis da
ser um bairro de gente humilde, sim- Capela Imaculada.
ples e trabalhadora. A paróquia, há
Oração
“Não é uma opção aceitável viver indiferente ante a dor. Não podemos permitir que ninguém seja excluído da vida. Isso deveria nos indignar, fazendo-nos até
perder a nossa serenidade para nos interessarmos pelo sofrimento humano. Isso é
dignidade” (Frateli Tutti, 68).
Obrigado, Pai, pelos corações que, movidos pelo amor, saíram em busca do irmão
ferido, oferecendo-lhe o calor do lar e curando-lhe suas feridas. Dê-lhes força para
continuar a missão e para que o seu exemplo encoraje outros a fazerem a escolha de
serem bons samaritanos.
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Centro paroquial de
assistência ao Imigrante

Argentina

02

I Semana do
Advento,
quinta-feira

dezembro Epifania do
Senhor

“Consola, consola o meu povo, diz o Senhor!”
(Is 40,1)
Centenas de famílias - por motivos di- alimentos e agasalhos para o inverno
versos - decidiram deixar seus países e frio de nossa cidade.
chegaram ao nosso com uma bagagem
repleta de medos e sonhos.
Além disso, a partir do projeto queremos que os migrantes cresçam no país
Começar do zero é um desafio que só e tenham mais oportunidades. Por isso,
os corajosos estão dispostos a enfren- foi lançado desde agosto deste ano o
tar. Por isso, da ARCORES Argentina, Programa de Formação de Empreendecidimos apoiá-los de diferentes ma- dedores com Impacto, que premiou
neiras a partir do projeto Centro Paro- 18 empreendedores com projetos em
quial de Ajuda ao Imigrante, que está funcionamento ou com uma ideia viásediado na paróquia agostiniana reco- vel. Desta forma, todos os sábados releta Nossa senhora da Consolação, em únem-se nos espaços da paróquia para
Buenos Aires.
receber aulas e ir modelando e aperfeiçoando os seus projetos.
Na ARCORES estamos cientes de como
pode ser difícil obter meios de subsis- Na ARCORES Argentina esperamos que
tência básicos para a vida quotidiana. aqueles que ajudamos hoje sejam mais
A maioria das pessoas que atendemos tarde doadores para nossa grande famínão tem empregos estáveis; outras vezes lia. Por isso, criamos este programa edué apenas um dos familiares que trabal- cacional onde buscamos que, por meio
ha, dificultando muito o pagamento da formação coletiva, cada migrante
das despesas do mês. Por isso, graças converta suas ideias em um empreendiàs doações de nossos parceiros e volun- mento sustentável com impacto positivo
tários, atendemos a 69 famílias, num na sociedade, para que possam ingressar
total de 159 pessoas, a cada 15 dias com com sucesso no mercado de trabalho.
Oração
Sob a proteção de Nossa Senhora da Consolação, iniciamos cada dia. E a ela que,
como seu Filho, olha com ternura aqueles que caminham pelo mundo em busca
de refúgio e consolo, pedimos que nos conceda um coração alegre, otimista,
entusiasta, cheio de uma esperança invencível, pois estamos à frente de uma tarefa imensa: preparar o caminho para o seu Filho, que chega ao irmão que bate
à nossa porta. A Virgem encoraja-nos com a sua presença a consolar e abrir as
portas do coração, onde estão depositadas as riquezas de Deus, com as quais os
excluídos e rejeitados se alegrarão e se fortalecerão.
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Brinquedos para
crianças

03
dezembro

I Semana do
Advento,
sexta-feira
Argentina

“Quantas maravilhas fizeste, Senhor, meu Deus; quantos projetos em nosso
favor! Ninguém te pode comparar. Eu gostaria de publicá-los e contá-los,
mas são demais para listar” (Salmo 40, 6)
Na Argentina, existe uma data que todas as crianças aguardam: o Dia das
Crianças, que é comemorado no terceiro domingo de agosto. Porém, muitas crianças nem sempre podem desfrutar de um presente ou de um doce,
devido à precária situação econômica
em que suas famílias se encontram.

familiar na Argentina. Porém, para
muitas famílias, esse momento de encontro é muito difícil de proporcionar, devido à situação econômica do
país. Portanto, para se solidarizar com
esta situação, os voluntários ARCORES organizam uma lista de comidas
que costumam ser compartilhadas na
mesa argentina no dia de Natal, peARCORES Argentina deseja chegar dindo às famílias de paróquias e esconesse dia tão especial até as meninas las que colaborem com elas e depois
e meninos mais desfavorecidos. Por as levem às famílias necessitadas.
isso, graças ao esforço da equipe e dos
voluntários, milhares de crianças re- A promoção e o cuidado das crianças
cebem um brinquedo. Com a ajuda é para ARCORES Argentina um de
de voluntários, ARCORES Argentina seus principais objetivos; Por isso, a
distribuiu máscaras para crianças e cada ano organizamos e preparamos
adolescentes, bichos de pelúcia, jogos, brindes e atividades para comparmochilas, pastas, calçados e bicicletas. tilhar com as crianças dos diversos
Sanduíches, pipocas e doces também projetos que acompanhamos. Em
foram distribuídos.
2020, conseguimos arrecadar mais
de 3.000 brinquedos. Estamos agraEsta campanha também é realizada no decidos. Sem a colaboração de quem
Natal, com o título de “Doce Natal”, e estendem as mãos, este trabalho não
no Dia dos Reis Magos. O feriado de seria possível.
Natal é uma oportunidade de reunião
Oração
Querido Deus, Pai e Mãe de todos os homens e mulheres: Te agradecemos por
tantos gestos de solidariedade e dedicação que despertas no coração de seus filhos, especialmente neste momento em que nos aproximamos do Nascimento de
seu Filho Jesus, nosso irmão. Pedimos a vocês por tantos filhos que, segundo o
seu projeto de amor, carecem do que é necessário para uma vida digna. Desperta em nós a generosidade de compartilhar o que somos e temos, tornando-nos
próximos dos mais vulneráveis. Amém.
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Caixas Solidárias

Espanha

04
dezembro

I Semana
do Advento,
sábado

“Coragem, dá o pouco que tens, os teus talentos, os teus bens, torna-os disponíveis para Jesus e para os teus irmãos. Não tenhas medo, nada se perderá, porque
se partilhares, Deus multiplica” (Papa Francisco, Discurso 26 de julho de 2021)
Caixas Solidárias é uma associação de
notável impacto em Salamanca, pelo
trabalho que realiza. Há anos, todos os
sábados entregam alimentos básicos às
famílias que não contam com nenhum
tipo de apoio das instituições oficiais.
Porém, em 2020 começaram a enfrentar um problema adicional: o pagamento do aluguel do espaço onde
armazenavam a mercadoria. Esse
custo foi superior à renda mensal de
contribuição dos colaboradores da associação. Esse motivo levou-os a pedir ajuda à ARCORES e à Residência
Universitária Agostiniana, que durante
muito tempo os apoiou através do Voluntariado.
ARCORES Espanha e a Ordem dos
Agostinianos Recoletos consolidaram
sua colaboração com a Associação
caixas Solidárias de Salamanca, mediante a assinatura de um convênio
com a Residência Universitária Agostiniana, sede da delegação ARCORES
na capital Salamanca.

Após vários anos de colaborações específicas, as entidades signatárias decidiram estabelecer uma relação estável para
melhorar os serviços prestados pela associação de Salamanca para assistência.
Esta assinatura melhorará a logística e
distribuição da Caixas Solidarias e facilitará a avaliação e execução de muitas
outras ações. “Vamos colaborar como
voluntários, como já temos feito; faremos também muitas outras coisas pelas famílias atendidas pela Caixas Solidárias”, explica Chema Bernal, diretor
da Residência Universitária Agostiniana e representante da ARCORES em
Salamanca.
Atualmente, a partir da residência já
têm vários projetos e ações planejadas
para realizar a curto prazo, desde que a
situação gerada pela pandemia o permita. Entre outros projetos, oferecerá
atendimento psicológico às famílias,
aulas particulares para crianças, atividades esportivas e de lazer para as
crianças e oficinas para os adultos.

Oração
Senhor, na noite escura de quem sofre, brilha uma luz de esperança, que se acende
quando os gestos de amor e de solidariedade se expressam na escuta, no acompanhamento e na ajuda oportuna. Obrigado, Pai, porque abençoas as iniciativas generosas; dispensas dádivas para aqueles que compartilham o pão e a vida; escolhes
os de grande coração, para que sirvam ao povo e que nenhum cesto fique vazio. A
tua providência surpreende-nos, ajuda-nos a confiar em Ti, aumenta a nossa fé.
12

Academia IKASI

05
dezembro

II Domingo
do Advento,
Día da
Recoleção
Dia do
voluntário

“Deixai as crianças, e não as impeçais de virem a mim”
(Mt 19,14)

ARCORES San Sebastián, Caritas e o
centro de formação IKASI assinaram
um convenio de colaboração, para garantir o apoio educativo aos meninos
e meninas de famílias em risco de exclusão social. Este acordo permitirá
atender a menores que não puderam ter
acesso a estes serviços, e lhes oferecerá
uma formação de máxima qualidade,
evitando, além disso, a segregação pela
situação econômica das famílias atendidas. O IKASI é uma entidade educacional que visa prestar assistência escolar
especializada e terapia psicopedagógica
a crianças, jovens e pais. Esta entidade,
que se encontra na capital guipuzcoana, mantém uma relação estreita com
a ARCORES há anos. De fato, em suas
instalações se encontra a sede da ARCORES em San Sebastián.

Espanha
Com este acordo, ao qual se junta a
Caritas, a academia compromete-se
a apoiar um mínimo de seis meninos
e meninas por ano, incluindo-os, sem
qualquer diferença, em programas
conjuntos com outros alunos. Os beneficiários são escolhidos pela Caritas
San Sebastián, entidade que atende
pessoas sem recursos. A partir daí os
alunos serão encaminhados, e tanto
para eles quanto para suas famílias,
será oferecido o acompanhamento
adequado.
A ARCORES, por sua vez, oferece
voluntários para apoiar na formação,
permitindo assim um acompanhamento de cada caso muito mais personalizado.

Oração
Advento, tempo para os grandes sonhos. Às vezes, não sabemos para onde olhar
para saber como responder ao que Tu, Senhor, queres de nós. Maria era sensível
ao que acontecia ao seu redor. Ela te acolheu no coração, ouviu a tua palavra no
meio da correria, das dificuldades de cada dia.
Em Maria, tu me convidas a trazer à luz o melhor do meu coração, a arriscar
tudo pela educação dos meninos e meninas. Maria, ensina-me a confiar, a oferecer os sofrimentos de cada dia, para que os adolescentes tenham uma vida digna
e valorizada, e na qual a ternura e o amor os envolvam sempre.
13

Refeitório Santiago
Masarnau

Espanha

06

II Semana
do Advento,
segundadezembro feira

“Provai e vede como o Senhor é bom. Que os humildes
o ouçam e se alegrem!” (Salmo 33)
ARCORES Espanha, durante os meses mais duros da pandemia, deu 900
euros de ajuda ao Refeitório Santiago
Masarnau, da Sociedade de San Vicente de Paulo, para a compra de alimentos.
A entidade, pertencente a REDES, está
localizada no bairro madrilenho de El
Batán. O centro oferece serviços e oficinas de integração social e trabalhista,
além de atenção básica. Entre suas atividades conta com um refeitório social,
que oferece café da manhã, almoço e
jantar em bolsas. A média anual é de
pouco mais de 200 pessoas, só no serviço de comidas. Quando começou o
estado de alerta na Espanha, o centro
continuou a distribuir refeições, preparadas em bandejas higiênicas, que
são entregues aos beneficiários. O serviço pôde ser mantido graças aos voluntários do centro, que se ofereceram
para continuar ajudando, preparando
as bandejas fechadas e entregando-as.

A ARCORES Espanha considerou necessário apoiar o centro da Sociedade de
São Vicente de Paulo com o produto da
campanha de doação do coronavírus.
Os voluntários também contribuíram.
Um deles, Emilio Ahuir, nos testemunhou a experiência:
“Como nos disse o irmão José Manuel
González Durán, Gerente de Voluntários
da ARCORES, na reunião de treinamento: ‘Não estamos apenas cortando tomates, estamos ajudando centenas de pessoas a comer, pelo menos naquele dia.’
Meu voluntariado tem sido curto, poucos meses, um dia por semana, mas tem
contribuído muito. É verdade que quando você ajuda, você recebe mais do que
dá. Embora eu tenha me dedicado apenas a descascar batatas e cebolas, e não
tenha entregado os sacos de comida aos
necessitados, senti que os estava ajudando de forma invisível; mas também sentia que o que fazia estava me ajudando”.

Oração
Amado Jesus que te fizeste um de nós para nos dar a tua salvação; agradecemos
por tantos de nossos irmãos que dedicam muitas horas de sua vida ao serviço
dos mais vulneráveis. Continua a despertar no coração de teus filhos e filhas o
desejo de doar suas vidas através de pequenos gestos de serviço aos prediletos
do Pai. Que a tua Mãe nos ensine a dizer como ela: «Eis aqui a serva do Senhor;
seja feita em mim a tua vontade». Amém.

14

Despensas
comunitárias

07
dezembro

II Semana
do Advento,
terça-feira

Filipinas
“Kuha sa Kinahanglan, Hatag sa Masarangan”
(“Pegue o que precisar, compartilhe o que puder dar”)
Com base no princípio de “Kuha sa
Kinahanglan, Hatag sa Masarangan”
(“Pegue o que precisar, compartilhe o
que puder dar”), um indivíduo lançou
uma iniciativa popular chamada Despensa Comunitária: alguns carrinhos
de comida ou mesas com enlatados,
verduras, sacos de arroz, etc., preparados nas ruas, onde as pessoas podem
conseguir o que precisam.
Embora a Caritas e a ARCORES Filipinas já tenham lançado Kindness
Stations (estações do bem) e Kindness
Bakery (padarias do bem), agora estamos apoiando as Despensas Comunitárias, nas ilhas de Cebu, Bohol e
Sipaway. A Despensa Comunitária é
a melhor forma de combater a fome
no local.

Essa iniciativa se multiplicou em
todo o país e foi uma “revolução de
bondade”. Poucos dias depois, os militares queriam obstruir ou impedir o
surgimento de Despensas Comunitárias, acusando os organizadores de
ativistas.
O projeto é a resposta ao princípio
fundamental da caridade, que o Concílio Vaticano II encoraja: “O dever de
justiça e caridade cumpre-¬se cada
vez mais com a contribuição de cada
um em favor do bem comum, segundo as próprias possibilidades e as necessidades dos outros, promovendo
instituições públicas ou privadas e
ajudando as que servem para melhorar as condições de vida dos homens”.
(Gaudium et Spes, 30).

Oração
Nas ilhas de Cebu, Bohol e Sipaway vimos os sinais do Reino: a mesa está
posta, vêm aqueles que não têm o que comer; é a “revolução de bondade”. Ó
Senhor, ajuda-nos a ser servidores corajosos, dá-nos um coração compassivo
para ter a coragem de ser revolucionários do bem, capazes de colocar tudo em
comum, contra o egoísmo devastador. Obrigado pelas mulheres e homens que
despertaram e, vigilantes, aguardam a tua chegada, abrindo caminho, porque
te reconheceram nos necessitados, que procuram pão e amor.
15

Erradicação de
plástico descartável

08

II Semana
do Advento,
quarta-feira,
dezembro Imaculada
Conceição

Filipinas
“A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar na construção da
nossa casa comum” (Papa Francisco, Laudato Si’, 13)
As Filipinas são o terceiro país do mundo a despejar mais plástico no oceano.
Por isso, a Universidade San José-Recoletos (USJ-R) assinou com o Greenpeace, a bordo do navio Rainbow Warrior
da entidade ambientalista, um manifesto de compromisso com a redução da
produção de plástico descartável.

Extensão Comunitária (INFECOP), firmou parceria com o grupo ambientalista, para que os alunos do centro participem do campus do Greenpeace “Ship It
Back”, fórum onde destacou o impacto
de plásticos descartáveis.

O plástico descartável leva entre 500 e
800 anos para biodegradar e apenas 9%
O navio Rainbow Warrior é o maior do plástico mundial pode ser reciclado.
navio que usa principalmente a ener- Por esse motivo, produtos alternativos
gia eólica para navegar e um dos navios reutilizáveis ou, pelo menos, biodegramais ecológicos do mundo.
dáveis podem ser usados nas Filipinas
e em outros países do mundo.
A USJ-R, por meio do Instituto de
Educação Não Formal e Programa de
Oração/Reflexão
O Papa Francisco na encíclica Laudato Si´, 53, nos diz: “Somos chamados a
tornar-nos os instrumentos de Deus Pai para que o nosso planeta seja o que
Ele sonhou ao criá-lo e corresponda ao seu projeto de paz, beleza e plenitude”.
Neste dia pensemos: Como posso ser instrumento do Pai, para cuidar da Casa
comum? Peçamos em nossa oração que todas as iniciativas promovidas por
nossos irmãos nas Filipinas para o cuidado da Casa comum sejam ações transformadoras, abençoadas por Deus Pai e apoiadas por todos aqueles, próximos
ou distantes daquele lugar, acreditamos no poder do amor, que torna possível
uma nova terra e um novo céu.
16

Programa de alimentação para desabrigados

09
dezembro

II Semana
do Advento,
quinta-feira
Filipinas

“Agora devemos estar unidos. Todos temos a missão de ser solidários e
transmitir esperança” (Frei Miguel Miró Miró, OAR)
Lamesa ny San José é um programa de
despensa de alimentos para 40 moradores de rua (crianças e adultos), nas
proximidades da Universidade de San
José-Recoletos (USJ-R). É a forma que
têm os Recoletos de praticar a virtude da caridade da Igreja Católica, tal
como a exemplificou São José Operário, o pai da Igreja Universal.

com chefs, liderados pelo chef Richard Hao, e há um grupo que embala
a comida.

Cada voluntário, tendo previamente
indicado as áreas, é designado para
onde estão os moradores de rua. Lá
distribui pacotes de alimentos, a fim
de evitar aglomerações. Os voluntários também são responsáveis por
Os objetivos da iniciativa são: oferecer verificar se os beneficiários utilizam
uma refeição gratuita a pessoas sem máscaras e sistemas de proteção conrecursos, permitir que experimentem tra o coronavírus.
que são cuidadas, despertar o espírito
do voluntariado, promover a impor- Os alimentos são cozidos e embalados
tância de cuidar dos mais necessi- no USJ-R. Cada pacote inclui um pratados e celebrar as bênçãos de Deus to principal e um acompanhamento
compartilhando uma refeição com os de massa ou legumes. A distribuição
necessitados.
ocorre duas vezes por semana.
No total, 35 voluntários distribuem
alimentos em sete áreas da cidade
onde se sabe que há pessoas morando
nas ruas. Além disso, a equipe conta

Oração
Senhor, como em Pentecostes, o Espírito despertou criatividade e força em
seus missionários. Diante da necessidade dos irmãos, eles, movidos pelo amor,
dão uma resposta generosa para atender às famílias carentes, principalmente
durante a pandemia. Obrigado pelos bravos e determinados que escolheram
unir forças e trabalhar pelo bem comum, para cuidar da vida e proteger a
humanidade. Ajude-nos a perseverar e não desanimar. Cremos, mas a nossa
fé aumenta, para que, dóceis à ação do Espírito, derrubemos o muro da indiferença e cedamos à solidariedade.
17

Recursos de subsistência para famílias pobres

10
dezembro

Filipinas

II Semana
do Advento,
sexta-feira

“Deus ama quem dá com alegria”
(2 Cor 9, 7)
O complexo Handumanam é um local
de propriedade dos Agostinianos Recoletos destinado ao desenvolvimento
de programas de promoção humana e
atenção integral aos habitantes do “barangay Handumanam”.
O bairro de Handumanam está localizado nos arredores da cidade de Bacolod, na ilha de Negros Ocidental. É um
dos bairros mais pobres da cidade. Os
seus quase 30.000 habitantes sofrem de
graves deficiências em infraestruturas
(habitação, transporte, fornecimento
de eletricidade, abastecimento de água
e rede de saneamento) e acesso a serviços básicos, especialmente de saúde. Em Handumanam há um elevado
índice de prevalência da tuberculose,
agravado pela deficiente alimentação
da maioria das famílias e falta de recursos econômicos isso por falta de trabalho ou por terem trabalhos precários de
baixa qualificação.

O complexo Hadumanam é administrado pela Universidade Recoleta de
Negros Ocidental (University of Negros
Ocidental Recoletos) que proporciona
aos diferentes projetos recursos econômicos, técnicos e de conhecimento e
gestão. Atualmente funciona no complexo Handumanam o Dispensário
Saint Ezekiel Moreno, dirigido pelas
Servas de Maria graças a um convênio
com os Agostinianos Recoletos.
Além disso, há uma creche e dois programas de habitação para famílias mais
pobres. Também se desenvolve um conjunto de projetos complementares entre
si, que buscam proporcionar emprego e
meios de vida às famílias mais pobres,
todos eles englobados sob a denominação “Livehood program”. Trata-se da
produção de cogumelos, ovos e provisão de comida por trabalho realizado
assim como da doação de “trsikad” (pequenos triciclos para o transporte urbano de passageiros).

Oração/Reflexão
Pai misericordioso: Do meu coração brota um louvor de ação de graças. Ao
contemplar o céu e a terra, obra de tuas mãos, o que sou eu para receber tanta
ternura? Tu criaste tudo para o bem do seu povo, mas pecamos, Pai, e nos
afastamos de ti. Venha Senhor! Mostra-nos o caminho para voltar a ti e fazer
com que a paz e a justiça reinem em todos os povos do mundo; que não haja
um só irmão sem recursos e lutando para sobreviver, enquanto outros vivem
na superabundância material, mas talvez sem experimentar a alegria de compartilhar o que recebemos como um presente de suas mãos.
18

Fundação Talangpaz
das ARS

11
dezembro

II Semana
do Advento,
sábado

Filipinas
“Mente e coração para o Senhor”
(Lema da escola Santa Rita, em Manila, ARS)
As Augustinian Recollects Sisters
(ARS), nascidas em 1725 sob o amparo dos Agostinianos Recoletos, são
um ramo pujante e vital no seio da
frondosa árvore que constitui a família Agostiniana Recoleta. Em conformidade com o carisma agostiniano
recoleto desenvolveram ao longo dos
séculos um florescente apostolado
educativo. Fruto do mesmo, atualmente as irmãs (Augustinian Recollect Sisters) contam nas Filipinas com
24 instituições educativas, estendidas
pelo território nacional que abrangem
centros de educação desde infantil até
o nível pré-universitário, academias,
orfanatos e institutos. Todos esses
centros educacionais foram criados
em rede, formando a Augustinian Recollect Educational Apostolate (Apostolado Educativo dos Agostinianos
Recoletos) e foram integrados na rede
EDUCAR.

Uma das características próprias da
educação oferecida pelas Augustinian
Recollect Sisters é o compromisso solidário dos seus centros educativos através de ações promovidas pelos próprios
centros ou pelos antigos alunos. Mais
um passo na vocação de serviço aos
mais pobres da AREA foi a criação em
2011 da Fundação Talangpaz. Seu propósito é realizar atividades de ajuda aos
mais necessitados. Seu projeto principal
são as bolsas de estudo para os centros
da rede AREA (Apostolado Educativo
dos Agostinianos Recoletos). A fundação que se nutre principalmente dos
esforços pessoais de cada irmã da congregação para angariar fundos e obter
doações, concede a cada ano a centenas
de crianças de famílias pobres, a oportunidade de aceder a uma educação de
qualidade, custeando todos os custos da
sua educação: matrícula, mensalidades,
material educativo e uniforme escolar.

Oração
Senhor, tu és o doador de todo o bem. Nossos corações transbordam de alegria,
porque tu és um Deus generoso que nos fez participantes de toda a espécie de
bens espirituais e materiais. Que o nosso serviço seja do teu agrado: sem ti nada
temos, tudo recebemos de ti. Te pedimos que nos ensines a doar nossas vidas e
a agradecer com alegria a tantos corações bondosos que permitem que o amor
ocupe as mentes e os corações das novas gerações, para que o teu Reino permaneça hoje, amanhã e sempre.
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Acompanhamento
de idosos

Peru

12

III Domingo
do Advento

dezembro

“Manda-me, Senhor, alguém que disponha de tempo para estar comigo;
que venha ver-me e rompa o triste silêncio dos meus dias; que sorria para
mim e pense comigo” (Arnoldo Pangrazzi)
A paróquia Santa Maria Madalena, em
Lima, tem um projeto de apoio aos idosos, com quatro áreas: apoio aos idosos,
policlínica Santo Ezequiel Moreno, pastoral dos doentes e escritório jurídico.
O grupo de coordenação de apoio aos
idosos é composto por quatro colaboradores que, por telefone, se comunicam com mais de 60 idosos. Devido à
pandemia, e não sendo possível realizar
encontros presenciais, através dessas
chamadas telefônicas buscam apoiar
essas pessoas psicológica e emocionalmente. Uma vez normalizada a situação
de saúde, retornarão com as reuniões
presenciais.
A policlínica está a cargo do Dr. Gregory Díaz, que conta com a colaboração
de uma administradora e duas técnicas
de enfermagem. Atualmente, os profissionais da saúde realizam as consultas
virtualmente. Com um tempo de aten-

dimento entre 15 e 20 minutos, onde
procuram atender à demanda dos pacientes, em sua maioria idosos, e evitam
sua exposição ao contágio ao caminhar
pela rua. Em alguns casos, os medicamentos são fornecidos gratuitamente
aos pacientes que deles necessitam. Vinte pessoas colaboram na pastoral dos
enfermos, com o assessoramento de um
frei agostiniano recoleto. A equipe está
em constante preparação na parte espiritual. Os ministros da Eucaristia levam
a comunhão às sete áreas pastorais da
paróquia. Eles também se reúnem virtualmente para a oração do rosário e
para a leitura bíblica do dia. Além disso, enquanto evangelizam, motivam
os familiares a serem pacientes com os
enfermos. A cada dia 19, dia de Santo
Ezequiel Moreno, a pastoral celebra uma
“Missa da saúde”. No escritório de advocacia, um advogado responde virtualmente e de forma gratuita as dúvidas.

Reflexão
Aprender a “honrar” os idosos é essencial para o futuro das nossas sociedades e, em última instância, também para o nosso futuro. Há um mandamento
muito bonito nas Tábuas da Lei; belo, porque responde a uma verdade, e é
capaz de gerar uma reflexão profunda sobre o sentido da nossa vida: “Honra a
teu pai e a tua mãe”. Honra em hebraico significa peso, valor; honrar significa
reconhecer o valor de uma presença: a de quem nos deu a vida e a fé.
A realização de uma vida plena e de sociedades mais justas para as novas gerações depende do reconhecimento da presença e da riqueza que os avós e os
idosos constituem para nós, em todos os contextos e lugares geográficos do
mundo.
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Água em
comunidades rurais

13

III Semana
do Advento,
segundadezembro feira

Peru

“Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede”
(Jo 4,5-42)
Os habitantes das comunidades rurais
de Pignobamba e Chulit Bajo vivem
em condições precárias, sem abastecimento de água. Este projeto da ARCORES visa garantir o direito à água
potável de seus 1.187 habitantes (308
famílias).

para proteção e preservação das fontes de água.

Além disso, 308 fossas sanitárias foram instaladas, onde os resíduos inorgânicos são tratados, e dois sistemas
sustentáveis de água potável com cloração por gotejamento foram consO núcleo do projeto é a formação: as truídos.
308 famílias e 115 jovens que compõem as comunidades foram capaci- Para garantir a sustentabilidade dos
tadas em hábitos saudáveis, na manu- sistemas, foram constituídas duas
tenção e sustentabilidade do serviço Juntas Administrativas de Serviços
de água e no cuidado com o meio am- de Saneamento (JASS), uma por cobiente.
munidade; e são realizadas oficinas
de capacitação, dirigidas aos seus inPor outro lado, ambas as comunida- tegrantes e à população da comunides plantaram 6.160 árvores, como dade, sobre operação, manutenção e
ação de participação cidadã em prol sustentabilidade dos serviços de água
do cuidado com o meio ambiente, e e saneamento.
Oração
Ó Deus, a tua Palavra é a fonte da água viva e a plenitude do nosso coração.
Obrigado por nos oferecer sua Divina Misericórdia, especialmente aos mais vulneráveis; por permitir que com essa água saciem sua sede de vida eterna.
Senhor Jesus, espera-nos hoje junto ao poço, porque tu nos saciarás nesse encontro de amor, pois tu és a fonte da água da vida. Senhor, pedimos-te que nos
sacies, de modo que nunca tenhamos sede de coisas que não valem a pena, que
nos afastam da tua amizade e, sobretudo, da felicidade autêntica.
Tu dulzura, cada día, nos anima a entregarnos con generosidad a nuestros hermanos, y a anunciar con alegría que Tú eres la Buena Nueva. Aumenta nuestra
fe, y permítenos que nos acerquemos a Ti y nuestra mirada se encuentre con la
tuya, cuando lleguemos fatigados del camino, sedientos de humanidad, experimentemos tu infinita misericordia, manantial en el que se sumerge el corazón.
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Cozinhas
melhoradas

Peru

14
dezembro

III Semana
do Advento,
terça-feira

“Como sendo tristes e, no entanto, estando sempre alegres, como
indigentes e, no entanto, enriquecendo a muitos, como não tendo
nada e, no entanto, possuindo tudo” (2 Cor 6, 10)
Este projeto tem como objetivo contribuir para a melhoria da saúde da população do Peru, por meio da construção
de cozinhas melhoradas para 506 famílias. Eles se instalaram em várias comunidades nas províncias de Chota e
Cutervo, na região de Cajamarca. Este
projeto será desenvolvido para diversos
fins: ações de melhoria habitacional, e
ações de capacitação e formação.

nas referidas cozinhas, o que contribui
para melhorar a habitabilidade das casas e a qualidade de vida das famílias.

Por outro lado, são ministrados cursos
de promoção, formação e educação
das famílias. Os cursos tratam de gestão ambiental, melhoria dos hábitos de
higiene e saúde, igualdade de gênero e
utilização e cuidado da cozinha melhorada. Também é oferecido treinamento
No que se refere à melhoria da habi- específico de prevenção para a covid-19.
tabilidade de algumas residências, o
objetivo é diminuir a notória presença Quanto à igualdade de gênero, insiste-se
de doenças respiratórias, pulmonares e que homens e mulheres assumam papéis
oculares, além do cuidado com o meio compartilhados na família e na comuniambiente. Também são realizadas ações dade; que tenham oportunidades semelpara separar ambientes, entre outras fi- hantes de acesso a serviços educacionais
nalidades, para afastar animais menores e espaços de diálogo comunitário, de to(porquinhos-da-índia) longe do espaço mada de decisões e que pessoas de amda cozinha. Da mesma forma, são colo- bos os sexos ocupem cargos representacadas telhas galvanizadas transparentes tivos de forma semelhante.
Oração
Deus nosso Pai, obrigado porque na tua infinita sabedoria permitiste aos pobres, no meio da sua fragilidade, fraqueza e vulnerabilidade, reavivar, sustentar e fortalecer a nossa esperança e caridade, provocando o compromisso cristão de doar-nos e despender-nos pelos mais necessitados. Obrigado, Senhor,
pois eles são a nossa porta de entrada para o teu Reino.
Obrigado, Senhor, pelas comunidades camponesas de Tambillo, Hornopampa,
La Palma, Huallangate e Licayate: em meio às suas necessidades, nos dão um
exemplo de plena confiança em Vós, com a alegria permanente de saber que
são vossos filhos, mesmo dentro das não escassas inquietudes.
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Uma estufa com
muitas frutas

15
dezembro

III Semana
do Advento,
quarta-feira
Peru

“Convido cada um a ser protagonista desta aliança, assumindo um compromisso pessoal e comunitário para cultivar juntos o sonho de um humanismo
solidário, que responda às esperanças do homem e ao desígnio de Deus”
(Papa Francisco, Educação Global Pacto)
Estamos convencidos de que o trabalho em equipe produz os melhores resultados. Uma prova disso é o trabalho
conjunto realizado pela ARCORES, a
Universidade Politécnica de Madri,
a Fundação Iter e Fermín Montesa.
Todos concordaram e decidiram ensinar aos agricultores de Chota como
instalar uma estufa e obter produtos
de excelência. O lugar escolhido foi
o campo de Fermín Montesa, um peruano de Llasavilca que se dedica à
agricultura. Ele e sua família foram
treinados para continuar cuidando
das plantações.

tes da Universidade Politécnica de
Madri trabalharam vários meses na
instalação da estufa e no cuidado das
plantas.

As condições climáticas nesta zona do
Peru, devido à chuva e ao vento, são
adversas; no entanto, graças à estufa,
os vegetais e as verduras podem crescer melhor.
Feito o trabalho, restou apenas a inauguração, que foi feita à maneira
peruana, ou seja, com momento litúrgico, festa e comida. O bispo de
Chota, monsenhor Fortunato Pablo,
agostiniano recoleto, foi convidado.
A estufa, de 42 metros de comprimen- Também participou o presidente da
to por 8 de largura, foi transportada ARCORES Peru, Frei Ángel Herrán.
por via marítima da Espanha para o
Porto de Callao. De lá, em caminhão, Já saíram os primeiros frutos: tomates
foi transportado para Llasavilca, onde e pimentões de ótima qualidade apafoi montado em uma área de 336 me- recem nas bancadas do mercado mutros quadrados. Dois jovens estudan- nicipal de Llasavilca.
Oração
Nós te louvamos, Pai, pela força da solidariedade que transformou vidas no pequeno povoado de Llasavilca (Cajamarca, Peru). Tu nos deste a terra e os sonhadores da esperança uniram forças para que a semente germinasse. Que alegria
ver os frutos crescerem e amadurecerem! E o melhor está por vir, os primeiros
frutos da colheita são compartilhados com a comunidade.
Esta missão se cumpriu, Senhor. Continua a dar-nos forças para voltar a semear.
Abundam os terrenos vazios: envia trabalhadores que possam conceber e promover projetos de solidariedade onde o desejo de justiça e paz faça ouvir a tua voz.
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Professores da
Esperança

Costa Rica

16
dezembro

III Semana
do Advento,
quinta-feira

“A esperança reside nos sonhos, na imaginação e na coragem de quem
ousa realizar os seus sonhos”
(Jonas Salk)
A sabedoria dos mais velhos é infinita, e é a grande riqueza que recebe um
grupo de oito voluntários que a cada
mês convocam cerca de 75 idosos. O
trabalho é dirigido aos idosos ligados
à paróquia da Imaculada Conceição,
em Pozos de Santa Ana. Alguns deles estão abandonados, em solidão,
doentes, sem ninguém que lhes dê
uma escuta amorosa.
Conta-se com o apoio do Ebais, centro de saúde da área. Cada mês um
médico de diferentes áreas prepara
uma palestra para eles com diferentes
abordagens, como cuidados pessoais,
Alzheimer, nutrição ou esporte. Além
da palestra, preparam-se atividades
lúdicas, onde se desenvolve a criatividade, pintura, jogos participativos,
ou dança, que é do que mais gostam.
O sorriso transborda e voltam a sentir-se vivos, vão recuperando a ilusão

perdida. O material para as atividades e os artistas convidados são pagos
graças aos doadores, assim como a
refeição que acontece na última sexta-feira do mês.
No Natal, preparam uma grande festa,
a mais esperada. Eles se vestem com
suas melhores roupas, ninguém falta,
eles são os protagonistas e se sentem
reconhecidos e amados. Cada um
recebe um presente e um almoço de
gala.
A pandemia não tem sido desculpa
para continuar ligado a eles, já que
duas das voluntárias os estão chamando constantemente e os assistem com
produtos diários e remédios. Nesta crise sanitária, alguns faleceram.
Mestres de esperança continua vivo à
espera de reiniciar os encontros.

Oração
Senhor, os voluntários do Centro de Espiritualidade Agostiniana Recoleta da
Costa Rica, respondendo à preocupação que o Senhor colocou em seus corações,
saíram às ruas, batendo de porta em porta, em busca dos irmãos mais velhos,
depositários da sabedoria adquirida na escola da vida, para partilhar com eles
a alegria do vosso nascimento em Belém. Que luz maravilhosa brilhou em seus
olhos! A esperança veio com o Natal. Pedimos que a Estrela do Natal ilumine
o caminho do CEAR, e que os voluntários que se doam com amor para fazer
resplandecer a esperança nos caminhantes carentes de carinho, sejam como o
firmamento sereno e silencioso onde resplandece a fé.
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Escritório jurídico

17
dezembro

III Semana
do Advento,
sexta-feira
Costa Rica

“Diante dele caminhará a justiça e porá no caminho os seus passos”
(Sl 85,14)
Um caminho de esperança na encruzilhada da vida é o que o grupo de profissionais de direito do CEAR da Costa
Rica que contribuem para uma comunidade que recorre a eles solicitando orientação para tomar decisões em situações
que perturbam seus olhos e mentes. Este
grupo, formado por pessoas previamente formadas na espiritualidade agostiniano recoleta e que decidiram compartilhar seus conhecimentos e assessorar
no campo jurídico, está envolvido neste
compromisso social há cinco anos. São
seis especialistas na área do Direito,
cada um especializado em diferentes
ramos, como aconselhamento familiar,
migração ou direito civil. Pessoas necessitadas ligam para um telefone e um
voluntário recebe a solicitação. Depois
de conhecer o caso, ela encaminha para
o profissional especializado, que contacta a pessoa e a atende no escritório. Três
dos profissionais vão a um escritório da

paróquia da Imaculada uma vez por semana para atender os casos que chegam.
A Costa Rica é um país para onde vêm
muitos migrantes nicaraguenses e, nos
últimos anos, venezuelanos. Cada um
traz sua história. Eles são orientados a
regularizar sua situação jurídica no país.
Não faltam casos de mulheres que chegam para receber assessoria na tramitação de reclamações de cônjuges que
as abandonam e para reclamar a pensão
alimentícia de seus filhos. O aconselhamento é gratuito. Se o pagamento de
registros notariais às vezes é necessário,
recorre-se a doações de pessoas que os
apoiam de bom coração. Este serviço é
prestado em conjunto com outros projetos da ARCORES Costa Rica. As pessoas atendidas, agradecidas, embora de
recursos limitados, geralmente oferecem
uma doação simbólica para os projetos
da ARCORES.

Oração
Senhor, tu caminhaste antes de nós, e te seguimos ao ritmo do amor com projetos de paz e justiça. Mostra-nos, Senhor, os teus caminhos. Que todos unidos
possamos vislumbrar horizontes para os quais caminhar com nosso povo, para
possibilitar uma civilização do amor, alheia a toda escravidão. Queremos caminhar ao seu lado, ainda que às vezes o medo e a desesperança nos espreitem.
Portanto, precisamos de profetas para iluminar o caminho da humanidade. Estimula nosso coração para que nossa vida seja profética; isso será possível se
houver profetas que lutam desde a simplicidade de vida e a inserção no povo, e que
estão próximos das pessoas humildes e necessitadas (cf. Programa de Formação
Permanente 2020, Profetas do Reino, p. 18).
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Apoio para
adolescentes grávidas

R. Dominicana

18
dezembro

III Semana
do Advento,
sábado

“Peço por todos vocês, para que sejam canais do bem e da beleza;
para que possam dar sua contribuição na defesa da vida e da justiça;
para que semeiem a paz e a fraternidade; para que, com o seu trabalho, melhorem o mundo, para que cuidem dos mais fracos e partilhem generosamente tudo o que Deus lhes deu” (Papa Francisco)
Na República Dominicana, a gravidez
na adolescência chega a 20,5%; na região de Haina, porém, esses números
são nitidamente maiores: 30% das mulheres jovens entre 15 e 19 anos já engravidaram, segundo dados do Haina Pro
Development Board - PADESHA.

O projeto de atenção integral à saúde da
adolescente grávida visa dar um passo
adiante no acompanhamento da gravidez e na prevenção de possíveis complicações; ao mesmo tempo, oferece às
jovens uma forma integral de cuidado e
acompanhamento.

No Dispensário La Paz, o atendimento é muito comum para adolescentes
grávidas, em situação pessoal e familiar
precária e sem recursos financeiros suficientes. Para a maioria das jovens grávidas, isso implica o abandono escolar,
a exposição a uma “situação de rua” e
a possibilidade de serem obrigadas a
abandonar a casa da família. É um problema sério e crescente.

Adolescentes de 11 a 17 anos recebem
suporte social, médico, psicoemocional
e educacional, essencial para si, para sua
família e para o futuro de seus bebês.
Também está contemplado o fornecimento de capacitação técnica às mães,
a fim de proporcionar-lhes recursos financeiros para sustentá-las. Por sua vez,
os beneficiários do projeto concordam
em participar em workshops

Oração
Senhor Jesus, doador e dono da vida: trazemos ao teu coração paterno tantas jovens grávidas, gestantes de uma vida que em breve chegará ao mundo. Que a tua
presença amorosa as ajude a seguir em frente e possam superar os momentos de
solidão e angústia, já que talvez não estejam preparadas para aceitar esta realidade.
Pedimos que lhes concedam força e amor pela vida que carregam no ventre; que
o teu Espírito Santo as ilumine e fortaleça, para que possam cuidar e proteger.
Desperta na sociedade o respeito pela vida; e que teus seguidores saibam acolher
as mães, e cuidá-las como vossas filhas que são, e assim encontrar em nossas comunidades acolhida, e contem com os meios necessários para ultrapassar as dificuldades que surgirem. Dá-nos um coração que saiba abrir-se ao mistério da vida
e reconhecer que “a presença de um ser, no meio da incerteza, sempre traz alegria.
Sua vinda supera barreiras e abre horizontes. Com ela, floresce a esperança onde
se pensava que não havia vida”.
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Atenção às
adolescentes grávidas

19

IV Domingo
do Advento

dezembro

Equador

“Quando damos aos pobres o indispensável, não lhes damos o que é
nosso, mas devolvemos-lhes o que é deles”
(São Gregório Magno)
As missionárias agostinianas recoletas
da paróquia de São Pedro (Guamote)
dedicam-se principalmente à evangelização e à promoção das mulheres.
Em um esforço conjunto com a Diocese, a Companhia de Jesus, a Paróquia e a
Congregação, a população foi integralmente atendida.
A Companhia de Jesus, com base nas
obras sociais dirigidas por SOLJUSTIÇA, identificou problemas gerais na
região, como violência sexual e gravidez
na adolescência. Para enfrentar essas
situações, nos cantões de Quito, Manta
e Guamote, foi elaborado e realizado o
projeto “Prevenção da violência sexual,
gravidez na adolescência e atenção integral às mães jovens”.
O projeto teve início em maio de 2020
e conta com a participação de duas ir-

mãs da comunidade MAR de Guamote.
Estão programadas palestras, oficinas
sobre prevenção e abuso sexual, afetividade e projeto de vida. O acompanhamento é feito em grupo e de forma
pessoal, e é dirigido aos jovens pais. Já
foi possível chegar a 20 comunidades.
Antes de iniciar as oficinas, realiza-se
um trabalho de identificação, por meio
de visitas domiciliares, às famílias das
áreas de influência; realiza-se um levantamento com indicadores, os mesmos
que permitem a análise e identificação
das famílias com maior risco social. O
projeto implementa estratégias de acesso à saúde e educação, realizadas em
conjunto com instituições públicas e
privadas, para acompanhar 110 jovens
grávidas e mães jovens. Devido à pandemia, alguns ajustes foram necessários
para levar a cabo o plano; além disso,
tenta-se dar continuidade e incluir requisitos e atenção novos.

Oração
Senhor, hoje colocamos em suas mãos a missão da Igreja de Guamote (Equador).
Louvamos-vos pela ação multiforme do Espírito Santo que, para o bem de todos os vossos filhos, especialmente dos mais necessitados, é dispensado através
do ministério sacerdotal, da vida consagrada e dos leigos empenhados. Quanta
graça derramada especialmente sobre os jovens e as mães adolescentes, que são
cuidadas com meios que contribuem para o seu crescimento integral e alimentam o seu espírito com a alegria e a esperança da Boa Nova do Reino. Abençoe
a vossa Igreja, sacramento de comunhão e lugar de acolhimento; abençoe os que
se doam para que essas jovens mães tenham vida em abundância.
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Centro de treinamento
vocacional

Serra Leoa

20

IV Semana
do Advento,
segundadezembro feira

“Meu amor é meu peso; Ele me leva aonde quer que eu seja levado.
Teu Dom acende-nos e por ele somos levados para o alto”
(Santo Agostinho, Conf., 13,10)
Em 1996, alguns edifícios, instalações
e terrenos em Kamabai foram entregues à Missão Católica. Devido à guerra civil no país, os religiosos tiveram
que deixar a missão em 24 de dezembro de 1998.
Em 8 de abril de 2004, os missionários
agostinianos recoletos puderam regressar a Kamabai e logo puseram em
marcha embora muito lentamente, o
Centro de Treinamento Matutulema
Ba que obteve alguns equipamentos
e maquinários de vários doadores e
montaram instalações para treinar jovens em diversas técnicas básicas.
O centro de formação Matutulema Ba
(que significa “Cuidar da África” em
crioulo, a língua local) foi refundado
em 5 de maio de 2017 por nossa contraparte, os Agostinianos Recoletos
em Serra Leoa. O objetivo do centro
é ajudar aqueles alunos que, por difi-

culdades financeiras, não podem continuar seus estudos na universidade.
Este centro de formação, na sua humilde refundação em 2017, oferecia
dois cursos: fiação e carpintaria básica. 16 alunos foram recebidos. Atualmente, a comunidade oferece mais
cursos: hotelaria e restauração, instalação elétrica e solar, encanamento,
soldagem, alfaiataria, carpintaria e informática.
Esta refundação surgiu de um desejo comum dos jovens do distrito de
Bombali e da organização local, que
busca capacitar os jovens e melhorar
suas vidas através da aquisição das habilidades necessárias - acima de tudo,
habilidades profissionais - para ter
acesso a empregos, trabalho decente
e empreendedorismo, garantindo a
igualdade de acesso de homens e mulheres a formação técnica, profissional
e superior qualificada.

Oraçao
Senhor, só por amor é possível sentir a paixão pela missão para que supere todos os temores e torne possível gastar-se e desgastar-se, para que em Serra Leoa
tenham uma vida melhor. A compaixão move a ação de solidariedade. Agradecemos a todos quantos acreditaram no testemunho dos teus missionários que,
tocados pela dor da violência, do abandono e da injustiça, construíram pontes
para a transformação de pessoas e comunidades. Que o amor continue a ser o
motor que os impulsiona a sair de si e a ultrapassar fronteiras, para encontrar a
verdadeira riqueza na felicidade do irmão.
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Internato femenino
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IV Semana
do Advento,
terça-feira

Serra Leoa
«Quem está cheio de caridade está cheio de Deus, e a multidão cheia de caridade constitui a cidade de Deus» (Santo Agostinho, in. Sal. 98,4)
Em Serra Leoa, o direito humano
à educação de qualidade ainda está
muito distante. Aproximadamente
metade da população adulta é analfabeta, com taxas de analfabetismo
de 24,86% para mulheres e meninas e
41,33% para homens e meninos.
A taxa líquida de matrícula na escola
primária é de 72%. No nível secundário superior, a percentagem dos que
concluem o ciclo escolar é de 18%, no
caso das meninas; nos meninos chega a 22,5%. Estima-se que, nas áreas
rurais, apenas 1% das meninas vão à
escola.

Por tudo isso, pouquíssimas mulheres
têm acesso aos estudos universitários
e a cargos importantes nas esferas política, econômica, social e cultural.
Elas estão, portanto, em desigualdade
em relação ao homem.
As escolas em geral, dispõem de instalações muito precárias; isso torna a
educação escolar ainda mais difícil.
Para garantir a educação das meninas,
capacitá-las e melhorar sua qualidade
de vida, o campus da escola de Kamalo vem reabilitando um internato, a
construção de banheiros femininos,
bem como a criação de bolsas de estudos no campus escolar de Kamalo.

Oração
Senhor, tornastes um como nós, para nos ensinar a colocar os nossos corações
nas coisas que perduram, a olhar com o coração. No internato para meninas da
St. Paul High School, em Kamalo, uma transformação integral das jovens foi
alcançada. Graças ao compromisso pela vida e à formação das novas gerações,
elas serão as promotoras da mudança para formar uma sociedade mais justa.
Ilumina quantos dirigem a obra, para que não desanimem nesta difícil tarefa;
que, cheios de Ti e com a força do Espírito, mantenham a ousadia de constituir
uma só família, fundamentada na caridade.
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Rede de escolas
rurais

Serra Leoa
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“Eu tenho um sonho, só um sonho: continuar sonhando. Sonhando com a
liberdade, sonhando com a justiça, sonhando com a igualdade, e eu gostaria
de não ter mais necessidade de sonhá-los” (Martin Luther King)
De forma contínua desde 2004, embora presente desde 1996, muitos projetos e programas foram realizados
pelos Agostinianos Recoletos-Caritas
Makeni no distrito de Bombali. A Ordem tem estado presente nos planos
de melhoria das condições de vida dos
habitantes do referido distrito.
Os Agostinianos Recoletos trabalham
há mais de 16 anos, principalmente
na educação, setor fundamental para
o desenvolvimento da sociedade serra-leonesa, com o apoio das autoridades locais.
Os Agostinianos Recoletos de Serra
Leoa, integrantes da diocese de Makeni, estão atualmente encarregados das
missões das chefias de Sanda Loko, Sella Limba, Tambakha e Biriwa, todas
no distrito de Bombali, Província do
Norte; são responsáveis por 60 escolas: 3 creches, 62 escolas primárias, 3
escolas secundárias básicas, 2 escolas
secundárias e um internato para meninas no campus da escola Saint Paul.

Desenvolvem ali um intenso trabalho de desenvolvimento e promoção
humana, que inclui: atingir a escolaridade integral para todas as crianças,
aumentar substancialmente a percentagem de jovens que concluem o
ensino obrigatório (equivalente ao
ESO), e garantir que os jovens da região tenham acesso a ensino médio
ou formação profissional que garanta
sua colocação profissional, para que
não sejam obrigados a emigrar para
os subúrbios de Freetown, ou a tentar
emigrar para a Europa, arriscando seriamente suas vidas.
Além disso, há anos eles realizam um
programa de bolsas de estudo para
crianças e jovens de Kamabai e Kamalo, do qual cerca de 400 alunos se
beneficiaram ao longo dos anos. Alguns alunos concluíram uma carreira
universitária.

Oração
Te apresentamos, Pai de amor, todas as crianças das escolas rurais de Kamabai;
elas são o presente e o futuro, são a esperança e a alegria das suas famílias e das
suas comunidades. Trabalhemos pelo seu bem-estar, para que sejam os novos
homens e mulheres de que o mundo precisa, e assim conheçam, amem e proclamem com alegria que só Tu podes fazer transbordar os corações. Amém.
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Formação de
professores
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Serra Leoa

“Para atingir a maturidade, o homem necessita de um certo equilíbrio
entre estas três realidades: talento, educação e experiência”
(Santo Agostinho, ciu. d. 11,25)
No final de 2020, foi assinado o acordo
de colaboração entre os Agostinianos
Recoletos, de Serra Leoa, e a Universidade UNIMAK, de Makeni, para
equipar e aprimorar as habilidades pedagógicas dos professores das escolas
administradas pela Ordem.

- Orientação e assessoria, formação sobre necessidades especiais.
- Revisão do curso e práticas.

Posteriormente, foram realizados exames aleatórios nos alunos para comprovar se a qualidade educacional havia melhorado. Os resultados foram
Em janeiro de 2021, sete treinadores muito satisfatórios.
da UNIMAK e dois assistentes foram
transferidos para o campus Saint Paul Conforme indicado na Agenda 2030, a
em Kamalo. Durante três semanas, eles educação é a chave para alcançar muitos
ensinaram 24 professores do campus. outros Objetivos de Desenvolvimento
Os módulos ministrados foram os se- Sustentável (ODS). Quando as pessoas
guintes:
têm acesso a uma educação de quali- Métodos de ensino e História da Edu- dade, elas têm os meios para sair do
cação em Serra Leoa.
ciclo da pobreza. Portanto, a educação
- Orientação para o ensino, Ensino contribui para reduzir as desigualdacom tecnologia.
des e alcançar a igualdade de gênero.
- Planejamento de aulas de Língua e Também capacita as pessoas a terem
Literatura.
uma vida mais saudável e sustentável.
- Gestão de arquivos escolares, gestão A educação também é essencial para
de sala de aula.
promover a tolerância e contribui para
- Numeração e matemática básicas.
a criação de sociedades mais pacíficas.

Oração
Senhor, aos que chamaste, revelas os mistérios do Reino; o encontro contigo transforma suas vidas a ponto de entrega-las por Ti. Continua a convocar
evangelizadores com vocação de educador, dispostos a conhecer, aceitar e se
aperfeiçoarem para que, pelo exemplo, movam os alunos a buscar o conhecimento e a conquistar homens e mulheres fazedores da paz. Capacita-os como
especialistas em guiar seus alunos à luz; fortaleça-os nas dificuldades, dê-lhes
a sabedoria que vem de Vós; que eles sejam humildes e simples. Precisamos de
muitos bons professores, restauradores de vidas e médicos da alma, segundo
o Mestre Interior.
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Educação universitária
na pandemia
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“Quem não vive para servir, não serve para viver”
(Santa Teresa de Calcutá)
Em março de 2020, a Uniagustiniana,
de acordo com as resoluções do governo, considerou necessário suspender as
aulas presenciais por tempo indeterminado, bem como qualquer atividade administrativa no local.
A Uniagustiniana instituiu uma proposta que visa contribuir para a melhoria e permanência estudantil de sua
comunidade universitária. É realizado
por meio de um programa especial que,
destacando os valores agostinianos, oferece suporte tecnológico aos alunos que
estão em maior risco de abandono dos
estudos, dada a atual situação da pandemia. Isso tem levado a repensar as
estratégias educacionais, que também
incluem ferramentas tecnológicas.
Esta proposta, como alternativa às
atuais condições acadêmicas, visa atin-

gir um objetivo que se mantenha como
condição funcional nos objetivos institucionais ao longo dos semestres, e desta forma continue a reforçar a qualidade
do ensino, aumente o número de alunos
e aumente o programa virtual. O objetivo deste projeto, em colaboração com a
ARCORES Colômbia, busca beneficiar
300 alunos da Uniagustiniana, subsidiando 36% do valor total na aquisição
de um computador. Assim, facilita-se o
desenvolvimento e a continuidade de
suas atividades universitárias num ambiente virtual. A Universidade firmou
acordo estratégico com um fornecedor
de equipamentos tecnológicos. Com
isso, é possível adquirir, a preços competitivos, mídias informáticas que atendam às especificações técnicas mínimas
para o desenvolvimento virtual das atividades acadêmicas.

Oração/Reflexão
Sua Santidade o Papa Francisco nos exorta assim no número 114 da Fratelli Tutti:
“A solidariedade, como virtude moral e comportamento social, fruto da conversão pessoal, exige empenho por parte duma multiplicidade de sujeitos que detêm
responsabilidades de caráter educativo e formativo. Penso em primeiro lugar nas
famílias, chamadas a uma missão educativa primária e imprescindível. Constituem
o primeiro lugar onde se vivem e se transmitem os valores do amor e da fraternidade, da convivência e da partilha, da atenção e do cuidado pelo outro”. Peçamos que
Deus continue a reavivar esse espírito misericordioso e solidário daqueles que têm
um grande coração que envolve as necessidades do outro e, a partir daí, deseja compartilhar com o mais necessitado; que através das campanhas que se organizam
com o objetivo de prestar ajuda especial às famílias dos universitários, estes sejam
recompensados com a realização de projetos empresariais, e desta forma evite o
abandono dos estudos dos que tanto buscam realizar o sonho da profissionalização.
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Refeitório Social
em Medellín

25
dezembro

Natal
do Senhor,
sábado
Colômbia

“O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura numa
grande quantidade de farinha, até que toda a massa fermenta”
(Mt 13,31)
A paróquia de São Nicolau de Tolen- quantidade de produtos a cada duas
tino, no município de Aranjuez, na semanas a um custo muito reduzido.
cidade de Medellín, possui um refeitório que funciona há 20 anos.
A equipe de pastoral social é formada por 33 mulheres, a maioria apoEste centro atende 55 idosos e mora- sentadas. Este grupo se encarrega de
dores de rua e 30 crianças de famílias visitar as pessoas que podem ser bede baixa renda, que almoçam antes ou neficiadas, para conhecer sua situação
depois das aulas. Além disso, a cada real. Preenchem um formulário, sele15 dias eles distribuem alimentos para cionam as pessoas que podem fazer
50 famílias carentes.
parte do programa e entregam um
cartão para que possam almoçar.
O refeitório é financiado graças a cafeteria da paróquia, aos benfeitores O refeitório para adultos, o das
- através do Plano Padrinho - e ao crianças e o guarda-roupa contam
guarda-roupa comunitário. Na cafe- com uma coordenadora. Além disso,
teria, fazem empanadas todo final de a responsável pela pastoral social é
semana. Com o dinheiro obtido, con- responsável pela coordenação de toda
seguem recursos para comprar ali- a equipe.
mentos, principalmente carnes. Além
disso, o banco de alimentos da Arquidiocese envia para eles uma grande
Oração/Reflexão
Nosso Deus Pai nos ensina a abençoar o pouco ou muito que podemos contribuir, para tornar possível o “milagre da multiplicação dos pães e dos peixes”.
Alimentar uma multidão não é fácil, senão com o apoio de todos. Portanto,
na sua infinita misericórdia, Deus espera que coloquemos os nossos dons ao
serviço dos outros.
Peçamos pelo refeitório da Paróquia de São Nicolau, para que tanto os gestores
deste grande projeto de multiplicação como os que dela se beneficiam alimentem o seu espírito na Eucaristia, abram assim o seu coração à compaixão para
com o próximo e, com essa generosidade de espírito, possam alimentar adequadamente muitas famílias que participam neste generoso projeto pastoral.
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Sustentabilidade transversal na Uniagustiniana

26

Solenidade
da Sagrada
Familia,
dezembro domingo

Colômbia

“Seja a mudança que você deseja ver no mundo”
(Mahatma Gandhi)
Como parte de suas diretrizes institucionais, a Uniagustiniana assume a sustentabilidade como um de seus pilares
fundamentais e diferenciadores na formação integral dos quase 7.000 jovens
que passam por suas salas de aula. Condições como pobreza, desigualdade,
exclusão e esgotamento dos recursos
naturais são alguns dos desafios que o
planeta enfrenta para sua conservação e
permanência ao longo das gerações.
A Uniagustiniana, através de sua Vice-Presidência de Extensão e Desenvolvimento Humano, da Diretoria de
Projeção Social e da Coordenação de
Responsabilidade Social e Sustentabilidade, tem como atribuição motivar e
incentivar todos os que fazem parte do
seu ensino, pesquisa, extensão e administração de processos, afim de atuar
de acordo com as premissas da sustentabilidade.

O ano de 2021 representou uma evolução importante na implementação,
dinamização e fortalecimento institucional da sustentabilidade como um
dos principais eixos transversais, de
acordo com a orientação estratégica
dada pela Reitoria. Primeiramente,
foi elaborado o Marco de Sustentabilidade Uniagustiniana, de forma
colaborativa, com representantes das
diferentes áreas acadêmicas e administrativas da instituição. Além disso,
foi realizada a primeira Semana da
Sustentabilidade, com a participação
de organizações de alto reconhecimento nacional e internacional em
termos de desenvolvimento sustentável. Ocorreram ainda diversos espaços
de formação dirigidos por especialistas na matéria, dirigidos a quadros
gerenciais, administrativos e docentes
da universidade. Por fim, foi desenvolvido o Projeto Solar Fotovoltaico.

Oração/Reflexão
A mensagem do Papa Francisco nos leva a dizer que “nada neste mundo nos seja indiferente” (Laudato Si’, 3). Muitos esperam que outros transformem nosso mundo;
no entanto, todos temos que crescer conscientes da responsabilidade que temos pela
nossa “casa comum”, e das nossas possibilidades de nos envolvermos na procura de
soluções adequadas para um desenvolvimento sustentável do mundo.
Demos graças a Deus por aqueles que trabalham no Campus Sustentável, em particular, pelos responsáveis pelo escritório de Responsabilidade Social da Uniagustiniana.
Oremos para que o poder do Espírito Santo inspire os projetos que são realizados,
a fim de alcançar a justiça social onde as boas práticas acadêmicas e administrativas
se unem e alcançam um bem comum no ambiente social onde são desenvolvidas.
34

Água potável na
Amazônia

27

Tempo do
Natal,
segundadezembro feira

Brasil

“Queremos uma Amazônia que integre e promova todos os seus habitantes,
para que possam consolidar um Bem Viver”
(Papa Francisco, Querida Amazônia, 8).
Para garantir o abastecimento de água
potável nas comunidades da Amazônia, ARCORES Espanha desenvolve
este projeto em conjunto com a Prelazia de Lábrea, onde os agostinianos
recoletos exercem a pastoral.

têm água encanada em suas casas e
a retiram diretamente do rio ou de
poços não controlados. Durante as
cheias dos rios, ficam ainda mais vulneráveis e sob grave risco de contrair
doenças causadas por más condições
hídricas, como diarreia, doenças inO projeto consiste no fornecimento fecciosas e parasitárias, etc. Os filtros
de filtros de barro para água de con- cerâmicos garantem água potável a
sumo humano, comumente usados no baixo custo e são fáceis de instalar.
Brasil. Os beneficiários são os membros de 200 famílias muito pobres e Os filtros são adquiridos na capital,
vulneráveis, pertencentes a comuni- Manaus, e transportados de navio
dades ribeirinhas e indígenas que so- até a prelazia de Lábrea. Uma vez lá,
freram, em fevereiro e março de 2021, graças às equipes de voluntários, os
os efeitos do transbordamento do rio filtros de cerâmica são transportados
Purus, na região amazônica.
pelo rio de barco até as 17 comunidades ribeirinhas e indígenas, onde as
Mesmo antes das enchentes, a área era 200 famílias beneficiárias vivem em
altamente vulnerável, devido à pande- extrema pobreza.
mia sanitária causada pela COVID-19
- é o estado mais afetado do Brasil - Além disso, os voluntários orientam
e pela alta incidência de dengue, que as famílias na manutenção dos filtros,
atinge principalmente as crianças.
que são feitos de três materiais natuExiste um problema sério devido à rais: argila, serragem e prata coloidal.
falta de água potável. As famílias não
Oração
Senhor Deus, Pai e Mãe, o vosso povo das “Curvas do Rio Purus” da Prelazia de Lábrea
sofre as consequências das cheias. As famílias perderam seus animais e plantações.
A comida está escassa agora, eles passam fome mesmo morando na margem do rio.
Pedimos-vos por todas as pessoas solidárias que sentiram compaixão; Conceda-lhes
alegria e paz por terem compartilhado com os pobres; que os seus corações estejam
cada vez mais abertos às necessidades dos irmãos. Amém.
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Projeto Gabriela, para
vítimas de maus-tratos

Brasil

28

Tempo do
Natal, terçafeira. Santos
dezembro Inocentes

“Cristo é ofendido nos marginalizados, perseguido na pessoa inferior,
novamente exposto à fome e a outros danos piores! Pode haver quem fique
feliz com isso, eu não!” (Ir. Cleusa)
O Projeto Gabriela acontece às margens do Rio Purus, onde tantas vezes
a infância é roubada pela falta de instituições do Estado, desestruturação
familiar, um sistema educacional precário e a falta de entidades protetoras
do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Diante de tal realidade, as paróquias
de São Sebastião e São Francisco da
Prelazia de Lábrea, as Irmãs Josefinas
e ARCORES se únem para acompanhar as meninas de cinco a doze anos
de forma integral no processo formativo. No grupo chamado “Pedacinho do
Céu”, as meninas encontram um lugar
de acolhimento e carinho. Muitas dessas meninas são vítimas de estupro e
violência sexual, razão pela qual também apresentam esses casos aos tribunais.
As três linhas de ação do projeto são
amar, acolher e ouvir:
- Amar: Na comunidade local, conhecendo a história de cada menina, prio-

rizando assim o atendimento das que
se encontram em situação de maior
vulnerabilidade, seja por condições de
extrema pobreza, seja por outros perigos próximos da realidade. O projeto
inclui um diálogo franco com a família, a escola e demais agentes sociais.
- Acolher: De segunda a sexta-feira,
nos horários em que a menina não está
na escola, o programa acolhe as meninas no grupo “Pedacinho do Céu” por
quatro horas. Nesse período, elas recebem treinamento gratuito em valores,
reforço escolar, participação em atividades recreativas e alimentação saudável, além de orações semanais e aulas
de catequese.
- Ouvir: Através das atividades, ocorre
uma “escuta qualificada” das meninas.
Nesse momento, os educadores percebem gritos inaudíveis e clamores emitidos de diferentes formas, por aqueles
que sabem da necessidade de ajuda especializada. No diálogo com a família,
o projeto auxilia na busca pela saúde
integral da menina.

Oração
Senhor, tu continuas a sofrer nas pessoas, e são numerosas as adversidades de
teus filhos, e specialmente a s d os m ais p equenos. D á-nos u m c oração c apaz
de amar sem limites, de lutar pela justiça, pela igualdade e pela vida plena de
todas as pessoas. Ensina-nos a ser irmãos e irmãs, companheiros de jornada.
Que tenhamos sempre a coragem de entregar nossas vidas em favor de vidas
ameaçadas. Amém.
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Centro de atenção
psicossocial

29
dezembro

Tempo do
Natal,
quarta-feira
Brasil

“Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância”
(Jo 10,10)
Quando a comunidade agostiniana recoleta encerrou sua pastoral no distrito
de Barra do Ceará, e mudou-se para
o distrito de Jangurussu, também em
Fortaleza e em região de grande apelo pastoral, a CAPSA também fez essa
mudança. Após o encerramento gradativo do atendimento social às famílias
da Barra do Ceará, procuramos a Paróquia de São Francisco de Assis, cujas
atividades pastorais estão confiadas à
direção do pároco Emiliano Dantas, da
Congregação de São José-Josefinos de
Murialdo.
O projeto CAPSA tem como objetivo
principal a atenção e o acompanhamento de famílias em situação de extrema
vulnerabilidade. Lida diretamente com
as famílias do bairro de Jangurussu e
arredores. Uma vez exposto nosso propósito, eles nos acolheram imediatamente e nos deram toda a atenção.
Assim, devido à sua proximidade geográfica com a sede, ofereceram-nos

uma das capelas da freguesia. O prédio
está localizado no seio da comunidade e
apresenta estrutura adequada para dar
continuidade às atividades do CAPSA
junto às famílias daquela localidade.
Diante disso, decidimos reabilitar a parte física do local por meio de uma pintura que identificasse o novo espaço do
CAPSA. Para fazer isso, conseguimos
colaborações locais para material de
pintura, limpeza e mão de obra.
Mantemos a dinâmica da CAPSA empregada nos seis anos de atuação. Atendemos 120 famílias mensalmente, com
uma média de 480 pessoas atendidas de
forma indireta. Os beneficiários podem
contar com atendimento social e psicológico, assistência jurídica, capacitação
e orientação coletiva, visitas domiciliares da equipe técnica, diversas ações
para garantia de direitos e entrega mensal de cestas básicas às famílias devidamente cadastradas em documento de
acompanhamento familiar e pessoal.

Oração
Deus de bondade e misericórdia, são inúmeras as famílias que precisam do teu
amor e do pão de cada dia para alimentar seus filhos. Agradecemos a todas as
pessoas que estão atentas a essas carências e dispostas a compartilhar a vida e
o pão com quem precisa. Faça-nos homens e mulheres com um coração como
o teu: compassivo, misericordioso, para que ninguém morra sozinho, por discriminação e violência. Envia o teu Espírito, afim de que todos sejamos santos
como tu és santo. Amém.
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Centros juvenis para
jovens sem recursos

30
dezembro

Tempo do
Natal,
quinta-feira

Cuba
“Queridos jovens, os vossos nomes estão escritos no céu, no coração
misericordioso do Pai. Sede corajosos, caminhai contra a corrente!”
(Papa Francisco)
A comunidade agostiniana recoleta
em Cuba atende paróquias nas cidades de Antilla, Tacajó, Baguanos e
Banes. Nelas encontram-se diversos
setores da população altamente vulneráveis em situação de miséria, o que
não raro é motivo de preocupação e
frustração.
Um grupo social de especial preocupação é constituído por adolescentes
e jovens sem meios de receber uma
formação integral. É um grupo que
luta para ter melhores perspectivas de
futuro; porém, por falta de alternativas, muitos deles acabam desistindo.
Por isso, é necessário apresentar a este

grupo opções de formação que lhes
ofereçam num futuro próximo, oportunidades de trabalho mais digno.
O projeto busca ter espaços onde os
jovens alcancem estes objetivos:
- Aprendizagem e habilidade no uso
de computadores, com acesso à internet.
- Iniciação e aprofundamento na língua inglesa.
- Conscientizar jovens e adolescentes sobre a importância de resgatar e
valorizar, por meio de uma oficina de
violão, sua própria cultura.
- Reforço nas disciplinas de estudo
em que os jovens encontram maiores
dificuldades de aprendizagem.

Oração
Senhor Jesus Cristo, desejamos apresentar-vos a vida de todos os jovens cubanos. Eles são sonhadores, corajosos e lutadores. Vós conheceis os desafios
que eles enfrentam diariamente; também, suas lutas internas e anseios mais
profundos. Dê-lhes coragem e força para responder aos vossos apelos no ambiente onde vivem; que eles, como Maria, estejam prontos ao amor e à doação.
Amém.
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Casa Lar
Doutor Gualdrón

31
dezembro

Tempo do
Natal,
sexta-feira
Venezuela

“Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos”
(Jn 15,13)
A crise social e econômica se tornou
um fator determinante no refúgio das
crianças na Venezuela. Para enfrentar esta realidade, a Rede Solidária
ARCORES no país apoiou o Instituto
Agostiniano Casa Lar Doutor Gualdrón em Barquisimeto, Estado de
Lara.
A Casa Lar atende 24 meninas internas, com idade entre cinco e doze anos,
de segunda a sexta-feira, que por dificuldades socioeconômicas estão sob
o amparo da instituição. São meninas
que vivem em contextos de pobreza e
provém de famílias que carecem das
necessidades mais básicas.

remédios e material didático a cada
quinze dias.
Tem como missão oferecer um lar
impregnado de valores cristãos, onde
respire um ambiente familiar, para
acompanhar e encorajar as meninas
pobres, em situação de risco, de famílias disfuncionais.
A premissa fundamental desta instituição de ensino é continuar com a
implementação da fé para a correta
construção dos valores cívicos, semeando sementes que deixarão, sem
dúvida, boas colheitas para o futuro.

A casa é administrada por quatro irAtualmente, devido à emergência sa- mãs Agostinianas Recoletas do Conitária da Covid-19, as meninas estão ração de Jesus e onze voluntárias que
sob os cuidados de seus parentes, por- colaboram com a instituição.
tanto, a Casa Lar tem feito um esforço
para fornecer às meninas alimentos,
Oração
Em nosso mundo, Senhor, existem meninas pobres e órfãs; elas precisam de
um lar e cuidado materno para crescerem amadas e protegidas. O que experimentam as meninas quando são acolhidas com amor e quando as mãos ternas
de uma mulher trabalhadora e consagrada lhes proporcionam o que precisam?
Sem dúvida, seus rostos refletem alegria, paz, segurança, confiança. Vale a pena
doar-se por essa causa, vale a pena doar a vida. Senhor, obrigado pela ajuda que
permitiram proporcionar-lhes condições de vida mais dignas. A semente que
está sendo semeada nelas realmente dará boa colheita. Glória a Deus no céu e
paz na terra aos homens a quem o Senhor ama!
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Panela Solidária “Um
sorriso para meu irmão”

01
janeiro

Santa Maria
Mãe de
Deus,
Sábado

Venezuela
“Servir significa cuidar dos frágeis das nossas famílias, da nossa
sociedade, do nosso povo” (Papa Francisco, Fratelli Tutti, 115)
Um “Sorriso para o meu irmão” é o
lema com que os voluntários da Paroquia Nossa Senhora de Coromoto, em
Tamare (estado de Zulia) trabalham
pelos mais necessitados.

converteu-se numa sacola de alimentos que ajuda a reduzir as necessidades
de seus beneficiários. Esta tem sido a
estratégia que melhor se adaptou à situação uma vez que lhes permite continuar a dar resposta, mantendo siAtravés da panela solidária, preten- multaneamente as normas de higiene.
de-se reduzir a desnutrição que sofrem as famílias da paróquia e ad- No total, conseguiram distribuir em
jacências, através do almoço que é média 116 sacolas a cada quinze dias,
oferecido todos os sábados a 238 pes- que são entregues às pessoas em sisoas em situação de extrema pobreza, tuação mais crítica da comunidade
principalmente crianças e idosos.
paroquial. Este projeto de solidariedade é dirigido por um religioso e onze
Neste momento, devido à pandemia e voluntários.
como resposta emergencial à fome de
muitos marabinos, a panela solidária
Oração
Senhor, estais tão perto que podemos tocar-vos; estais tão perto que podemos
alimentar-vos, podemos amar-vos nos irmãos pobres e marginalizados, oprimidos por um sistema desumano. A comunidade paroquial Nossa Senhora de
Coromoto, em Tamare, vem todos os dias ao vosso encontro, para oferecer proteção aos que sofrem, passam fome, vivem na rua. Bem-aventurados aqueles que
vos olham com um sorriso, aqueles que, mesmo em tempos de crise, se lançam
com alegria e entusiasmo à missão, aqueles que a cada manhã recuperam as
forças para viver a novidade da solidariedade, onde todos têm os mesmos sentimentos e tornam-se um só coração que se eleva agradecido. Bendito seja o teste
que purifica a fé e nos aproxima de vós.
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Refeitório escolar do
Colégio Santa Rita

02
janeiro

Epifania do
Senhor
II Domingo
de Natal

Venezuela

“Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de
vencer” (Santo Agostinho, Serm. 154, 8)
De todas as necessidades que o estado deve satisfazer para garantir uma
educação de qualidade, a alimentação
escolar é a mais importante; principalmente em um país como a Venezuela,
que atravessa uma grande crise econômica e social.
A falta de merenda escolar implica
desânimo, falta de energia e pouca
atenção. Nenhuma criança aprende
adequadamente se os fundamentos
para a sobrevivência não são garantidos; portanto, a falta de alimentos é
um dos principais fatores que afetam o
abandono escolar.

cem um café da manhã de segunda a sexta-feira a 150 alunos.
Atualmente, devido à pandemia, as
atividades escolares presenciais foram
suspensas, por isso a entrega mensal
das sacolas de alimentos é feita ao grupo familiar de cada aluno.

A instituição de ensino também possui
um programa de bolsa-escola, no qual
vinte alunos do Colégio Santa Rita,
com idades entre quinze e dezesseis
anos, recebem uma ajuda de uniformes
e material escolar para a continuidade
dos estudos, uma vez que seus pais ou
responsáveis legais não têm os recurPara enfrentar esta situação, ARCORES, sos necessários para o fazê-lo.
junto com as Irmãs Missionárias Agostinianas Recoletas, desenvolve um progra- O comando deste trabalho louvável é
ma de alimentação escolar na Unidade realizado por três Irmãs Missionárias
Educacional Santa Rita, localizada em Agostinianas Recoletas e dez volunMaracaibo (estado de Zulia), onde ofere- tárias.
Oração
Oferecemos-vos, Senhor, a vida de todos os integrantes da comunidade educativa do Colégio Santa Rita, em Maracaibo. Durante este ano, como família,
trabalharam incansavelmente para anunciar o vosso Reino, construindo uma
ponte para o amor e a esperança, centrados na busca da verdade. São incontáveis
os meios postos em comum para que as famílias pudessem encontrar na instituição um espaço para servir, crer, solidarizar-se e continuar a missão de serem
portadoras da Boa Nova, dando testemunho, com ações concretas com as quais
vos encontraram nos irmãos e, como a primeira comunidade de cristãos, tudo
colocaram em comum.
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Casa Lar Carmen
Varela

03

Segundafeira

janeiro

Venezuela
“Abençoa a casa de teu servo, para que ela permaneça para sempre na tua
presença. Porque és tu, Senhor Deus, que falaste, e graças à tua bênção a
casa do teu servo será abençoada para sempre” (2 Sam 7, 29)
A Casa Lar Carmela Valera é uma
instituição que recebe trinta meninas e adolescentes em idade escolar,
de segunda a sexta-feira. A missão
desta casa é criar um ambiente de
acolhimento, respeito e afeto, proporcionando às meninas uma formação
humana e espiritual integral que lhes
permita superar de maneira adequada as difíceis experiências de abuso,
pobreza e abandono familiar a que
foram submetidas. torná-las mulheres
competentes e preparadas para a vida.
Devido à pandemia, as meninas estão
atualmente sob os cuidados de seus representantes legais; porém, a Casa Lar
tem fornecido alimentos e outras necessidades básicas, como ferramentas
educacionais para que possam continuar os estudos.

A instituição procura valorizar a educação e o aperfeiçoamento pessoal,
através da promoção humana e da
formação das novas gerações, com
vista a um futuro melhor, que lhes
dê a oportunidade de ultrapassar as
atuais estruturas de dependência e
empobrecimento em que parecem estar submersos.
Três Agostinianas Recoletas do Coração de Jesus cuidam da casa, com o
apoio de cinco voluntárias.

Oração
Senhor Jesus, tu que nos deste um exemplo de caridade e dedicação na parábola
do Bom Samaritano, derrama a tua graça nas nossas comunidades, para que,
abrindo as portas do coração, saibamos acolher nos nossos lares todos os que
dela necessitam, do nosso cuidado e ajuda e, assim, descubram o teu amor e
misericórdia no meio da tua casa. Amém.
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Projeto Estrela de
apadrinhamentos

04

Terça-feira

janeiro

Vários paises
“E Conduzindo-o para fora, disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se
fores capaz!. E acrescentou: Assim será tua descendência. Abrão teve fé no
Senhor, que levou isso em conta de justiça (Gen 15, 5-6)
Há quase vinte anos, a ARCORES
desenvolve o Projeto Estrela, do qual
muitas crianças se beneficiaram: ao
longo desses anos, inúmeras pessoas
e famílias patrocinaram milhares de
crianças para ajudar no seu desenvolvimento pessoal e acadêmico.

grande esforço de gestão: padrinhos e
madrinhas, funcionários da sede, gestores em cada local onde o programa
é desenvolvido, famílias e voluntários
que auxiliam nas atividades necessárias para atingir o objetivo do patrocínio, que é a promoção da educação.

O programa implica uma criatividade
permanente nos links; um compromisso fiel dos padrinhos e madrinhas;
um esforço especial de aprendizagem
por parte dos beneficiários e uma
atenção cuidadosa por parte da organização.

Mediante esse compromisso, os padrinhos facilitam a ida de seus “afilhados” à escola, que disponham de material escolar e recebam um presente
de Natal. Graças a 756 padrinhos e
madrinhas, em 2020, o Projeto Estrela
atendeu 848 menores, em 19 centros
localizados em nove países.

Atrás de cada patrocínio, atua um
número significativo de pessoas, com

Oração
Pai Bom, pela generosidade e dedicação das pessoas que dedicam o seu trabalho e a sua vida no serviço aos outros, mostra o teu amor e ternura aos
pequeninos de coração simples; que esses teus filhos descubram nessas reconhecidas ações o quanto te preocupas com cada um de teus filhos. Faça com que
nenhum destes pequeninos se perca; que eles sempre te sigam, guiados pela
Estrela da Fé. Amém.
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A oração sustenta
nosso trabalho

Vários paises

05

Quarta-feira

janeiro

Mas essas coisas, que eram ganhos para mim, considerei-as prejuízo por
causa de Cristo. Mais que isso, julgo que tudo é prejuízo diante deste bem
supremo que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele,
perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo” (Flp 3, 7-8)
As Agostinianas Recoletas encarnam
o carisma contemplativo de uma maneira especial. Presente na Espanha,
México, Quênia, Filipinas, Estados
Unidos, Brasil, Guatemala, Costa Rica
e Colômbia, tem como principal trabalho a oração constante pelos mais
necessitados e por aqueles que trabalham para tornar o mundo um lugar
melhor.
Todas as iniciativas sociais da ARCORES se desenvolvem e se fortalecem
com a oração perseverante das Agostinianas Recoletas. O seu trabalho silencioso exprime-se também através
do incansável compromisso concreto:
correspondem fiel e permanentemente
a todos os apelos à solidariedade para
as várias campanhas, projetos, atividades e a diversas iniciativas, e participam financeiramente em todas e cada
uma delas.

A pandemia teve um impacto negativo em muitos mosteiros, não apenas
os da família agostiniana recoleta, que
sofreram e estão passando por tempos econômicos difíceis. Na verdade,
grande parte de suas fontes de renda
(fabricação de hóstias, confecção de
ornamentos, fabricação de produtos
de confeitaria) são afetadas.
Com tudo isso e mesmo quando os
mosteiros são centros de vida austera, as monjas respondem sempre aos
apelos à solidariedade entre si e com
os mais pobres. Nestes meses difíceis,
os agostinianos recoletos, por meio
da ARCORES, mantiveram sua colaboração com recursos financeiros ou
fazendo pão para servir aos necessitados. Elas são o principal apoio da
Rede Internacional de Solidariedade
ARCORES, porque “sem Mim nada
podeis fazer”.

Oração
Senhor, Te pedimos por nossas irmãs de vida contemplativa, que nos mostram
amor e dedicação a Ti; elas nos fazem ver que só tu és importante na vida
para a humanidade e que nada se compara a ti. Tu és tudo para elas. Senhor,
ajuda-nos, para que, através da vida contemplativa, o teu grande amor e fidelidade nos sejam conhecidos mais profundamente. Permita-nos, amar-te e
servir-te para o resto da vida.
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Programa de formação
de voluntários

06

Quintafeira

janeiro

Vários paises

“Ouvi, então, a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem irá por nós?
Respondi: Aqui estou! Envia-me” (Is 6, 8)
Para a ARCORES, a formação do voluntário é um conteúdo essencial do seu
ser e agir. De fato, temos um ambicioso
programa de formação, pensado para
que cada voluntário receba a formação
necessária, juntamente com os sinais de
identidade que, como a Rede de Solidariedade Agostiniana Recoleta, nos configuram: Ser “voluntário missionário” e
“voluntário comunitário”.

e Voluntariado missionário; Modelos
de solidariedade; Atitudes, valores e
decálogo do voluntariado ARCORES;
Autocuidado e cultura do bom trato
(Proteção do menor e das pessoas vulneráveis); Comunidade e trabalho comunitário; Inteligência emocional; Voluntariado agostiniano, como agente de
amor e transformação.

O treinamento é ministrado em várias
sessões presenciais. Se isso não for
possível por motivos temporários, é
feito através do formato online. Esta última modalidade permitiu-nos manter
a formação durante os muitos meses
da pandemia e poder atingir um maior
número de pessoas. Assim, por exemplo, da Uniagustiniana da Colômbia, foi
criado o curso de voluntariado “Servir
Os temas trabalhados são principal- para transcender”, graças ao qual mais
mente: Marco conceitual, jurídico e de cem pessoas de vários países pudesocial do voluntariado; Espiritualidade ram receber uma formação adequada.
O programa é composto por módulos e
folhetos ou brochuras, cujos conteúdos
vão desde temas gerais sobre o que significa ser voluntário, até conteúdos especiais, como informações sobre o lugar
para onde se vai, os eixos transversais
da missão, a comunidade e a cultura do
bom trato.

Oração
Senhor, olhaste para cada um de nós e chama-nos pelo nome. No teu plano de
salvação, concede-nos a alegria de participar e sentir-nos úteis: Há muito a fazer!
E, embora sejamos poucos, convosco tudo é possível. Dá-nos um coração generoso e aberto, capaz de aumentar a tenda, para que muitos respondam ao teu
chamado. Assim, com o mesmo ideal, vamos trabalhar juntos para tornar possível o teu Reino aqui e agora. Queremos colaborar com todas as famílias de inspiração agostiniana e promover tudo o que contribui para fortalecer os vínculos
mais fraternos e buscar o crescimento do nosso espírito missionário. Pedimos
que abençoeis o programa de Voluntariado ARCORES, para que os convocados
pelo Senhor encontrem na família dos agostinianos recoletos a ajuda necessária
para cumprir a missão que lhes foi confiada.
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Trabalho social da Fraternidade Secular MAR

Vários paises

07

Sexta-feira

janeiro

“Quem semeia pouco também colherá pouco, e quem semeia com largueza
colherá também com largueza” (2 Cor 9,6)
A Fraternidade Secular dos Missionários Agostinianos Recoletos, FRAMAR, participa ativamente das missões
da Congregação. Como resultado do
esforço de promover a experiência da
vocação missionária entre os fiéis, nasceram as Fraternidades Seculares.

vem-se atividades que fortalecem a vida
espiritual e afetiva dos idosos, que muitas vezes estão desejosos de ajuda, afeto
e consolo.
Em Las Gabias (Granada, Espanha), o
grupo FRAMAR, há vários anos, participa do programa de Apadrinhamento
da ARCORES. A generosidade e o amor
pelos mais necessitados fazem parte da
sua vida missionária. Quanto bem realizam em silêncio!

O conhecimento das necessidades dos
lugares de missão e o desejo de servir
os pobres levaram a várias ações de solidariedade em favor das crianças, dos
idosos e dos enfermos; tudo isso, sem
deixar de lado o apoio à Igreja local.
Outras ações dos grupos FRAMAR
na Colômbia, Brasil, Peru, Venezuela,
O grupo FRAMAR de Cuba está sendo México e Equador têm como objetivo
testado na fé, pelas difíceis circunstân- o acompanhamento da missão, a ascias que o país enfrenta diariamente. sistência aos enfermos, os encontros
Incentivados pelo amor, pelo serviço e de formação e o patrocínio vocacional
pelo desejo de uma vida mais justa para para a vida religiosa e o sacerdócio. Em
todos, realizam o projeto do refeitório Cariacica e Lábrea (Brasil), a fraternipara idosos, onde as refeições são ofere- dade está se fortalecendo com novos
cidas uma vez por semana. Além disso, membros, que se encarregam de acomem um ambiente fraterno, desenvol- panhar as comunidades de base.
Oração
“Pois eu estava com fome e me destes de comer; estava com sede e me destes
de beber; eu era forasteiro, e me recebestes em casa; estava nu e me vestistes;
doente, e cuidastes de mim; na prisão e fostes visitar-me» (Mt 25,35-36). Pai
Bom, hoje queremos pedir-te por todas as pessoas que se beneficiam de diferentes ajudas através desta grande família FRAMAR. Reconhecemos que este é
um grão de areia na ajuda ao dia-a-dia dos necessitados. Rogamos-te, pois, que
se multipliquem os corações generosos e se deixem encher da misericórdia e da
compaixão e, assim, possam compartilhar o que semeaste em suas almas. Por
Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.
46

Sala polivalente para a
população de Wote

08

Sábado

janeiro

Quênia
“Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes” (Lc 1, 51)
O projeto envolveu a construção de
uma sala de 220 metros quadrados
com dois banheiros. Neste espaço são
desenvolvidas várias ações para melhorar, em diferentes áreas, a vida da
população de Wote.
Em primeiro lugar, são atendidas 400
pessoas por ano na área da saúde. Podem ser realizados exames médicos,
bem como diagnosticar doenças como
diabetes ou hipertensão. Da mesma
forma, os professores comunitários
recebem treinamento em educação
em saúde, nutrição, doenças sexualmente transmissíveis e prevenção da
gravidez na adolescência. Com tudo
isso, eles também se tornam agentes
multiplicadores e podem capacitar a
população. Também estão programa-

dos treinamentos de culinária profissional, voltados para pessoas que
precisam de uma oportunidade de
trabalho.
A realidade de pobreza e carência em
que a população está imersa levou os
Agostinianos Recoletos do Mosteiro de Wote a realizar diversas intervenções sociais, a fim de atender às
necessidades básicas dos indígenas.
Atendem a vários pedidos de pessoas
que vão ao convento em busca de comida, água potável, ajudas de estudo
e comida, entre outros. Nesse sentido,
este projeto é mais uma etapa para
atender as necessidades da população
da cidade de Wote e do município de
Makueni.

Oração
Senhor, Tu os conheces e sabes como são. Sim, são os agostinianos recoletos
do mosteiro de Wote. Dóceis à ação do Espírito, que derramou amor em seus
corações, atendem às necessidades básicas dos indígenas, que batem à porta do
convento em busca de alimento, água potável ou ajuda para estudar. Na verdade,
os poderosos e orgulhosos são derrubados de seus tronos; e algumas monjas
simples e comprometidas, instrumentos dóceis seus, conseguiram o impensável:
mover corações para transformar vidas. Obrigado pelo dom do carisma agostiniano recoleto; sejamos todos um, para que o mundo acredite.
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Formação em justiça,
solidariedade e ecologia

Vários paises

09

Domingo

Batismo do
Senhor

janeiro

“O desafio urgente de proteger a nossa casa comum passa pela preocupação
de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável
e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar” (Papa Francisco)
Uma das prioridades da ARCORES é a
educação para a justiça, a solidariedade
e o cuidado da Casa Comum. A construção de um projeto comum, como uma
família humana única, requer uma educação para o pensamento crítico, capaz
de analisar a realidade em que vivemos,
para tomar consciência dos problemas e
de quem os sofre, em vez de nos mantermos alheios como se não existissem, ter
consciência de que é necessária a nossa
participação, a de cada um, para agirmos
colocando o bem comum em primeiro
lugar e fazendo-nos corresponsáveis.
A família agostiniana recoleta abriu
seus espaços de formação a este serviço
da ARCORES, que, desde sua especialização, oferece uma formação específica a religiosos e religiosas, sobretudo
aos jovens em seu itinerário formativo.
Através desta colaboração, religiosos,
religiosas e leigos são formados e refletem sobre temas relevantes para o
trabalho pela justiça e a construção do
mundo no século XXI: Solidariedade

e voluntariado; os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda
2030, o cuidado com o planeta e a conversão ecológica, os projetos sociais,
como elaborá-los e gerenciá-los e como
a Rede Internacional de Solidariedade
ARCORES responde a esses desafios,
bem como a participação a que são
chamados executar e impulsionar em
outras pessoas. O programa tem um
carater modular e pode ser adaptado às
diferentes necessidades e possibilidades
de tempo disponível dos destinatários,
de forma que seja possível trabalhar em
um dia e também em uma formação
de uma semana. Desde 2018, essas formações tem sido realizadas no noviciado, na Teologia e na preparação para a
profissão solene. O objetivo é fortalecer
esta formação, trabalhando em conjunto com a ARCORES e os responsáveis
pela formação na articulação de um
programa de educação para a justiça,
solidariedade e cuidado da criação que
se desenvolve progressivamente ao longo de todo o período de formação.

Oração
Senhor, no silêncio deste dia que nasce, venho pedir-vos paz, sabedoria e força.
Eu quero olhar para o mundo hoje com os olhos cheios de amor. Vós criastes o
universo inteiro, e nele a terra em que vivemos, que é o lar de todos. Ajude-nos
a amar esse teu presente e garantir que todos possam sempre desfrutá-lo. Que
todos nós que vivemos no mundo hoje nos sintamos responsáveis por cuidar da
natureza e das pessoas; que o nosso coração tenha a generosidade de partilhar
com todos os homens os bens que recebemos de vós.
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Centro de educação ambiental Sitio
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