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INTRODUÇÃO

Construímos o futuro, promovemos solidariedade

Jornada Coração Solidário 2021. ARCORES: Rede Solidaria Internacional Agostiniana Recoleta

1. Mensagem do Prior Geral.
2. Argumentário da Jornada.
3. Informações sobre a Jor-
nada do Coração Solidário de 
2020.
4. Projetos específicos no 
Brasil, Colômbia, Filipinas e 
Guatemala, aos quais será 
destinada a ajuda financeira 
arrecadada por ocasião da 
Jornada Coração Solidário 
2021.
5. Um roteiro litúrgico para 
motivar a participação das 
comunidades paroquiais na 
Jornada.
6. Uma atividade voltada para 
a participação no campo edu-

cacional, que pode ser 
facilmente adaptada 
às diferentes circuns-
tâncias e diferentes ní-
veis de ensino: infantil, 
primário, secundário, 
universitário e até mes-
mo grupos de jovens.
7. Um vídeo do Dia do 
Coração Solidário 2021 
“Nós construímos o fu-
turo, espalhamos solida-
riedade”, que você pode 
encontrar em nosso ca-
nal no YouTube: Rede In-
ternacional de Solidarie-
dade ARCORES.

O que é a Jornada Coração Solidário?
A jornada Coração Solidário é uma iniciativa 
da ARCORES e da família Agostiniana Reco-
leta para celebrar, promover e praticar a soli-
dariedade em todos os lugares onde estamos 
presentes. É uma ação comum, internacional 
e em chave de comunhão que se realiza em 
torno de um tema que motiva a reflexão e a 
ação mediante projetos concretos. 

Quem organiza a Jornada Coração Solidário?
A Jornada Coração Solidário é organizada 
pela Diretoria de ARCORES Internacional, 
formada por 15 pessoas em representação 
de cada um dos membros da família Agosti-
niana Recoleta e dos diferentes países onde 
ARCORES está presente.
A Diretoria decide o tema, o lema da Jornada, 
os projetos para os quais se solicita financia-

mento e os materiais que acompanham a Jor-
nada: divulgações de caráter educativo, cate-
quético e celebrativo.

A Jornada Coração Solidário de 2021 é dedi-
cada à construção do mundo pós-pandemia. 
O lema é: “Construímos o futuro, promove-
mos solidariedade”. 

Como você pode participar?
A participação na Jornada pode ser feita de 
diversas formas, compatíveis entre si e que 
podem realizar-se individual e coletivamente:
- Pode-se contribuir financeiramente para um 
ou vários dos projetos incluídos na Jornada.

- Pode-se realizar uma catequese ou cele-
bração utilizando os materiais que se ofere-
cem.

Este é o lema da Jornada Coração Solidário 2021 da Rede Solidária Internacional da família 
Agostiniana Recoleta ARCORES, cujo desenvolvimento e materiais você encontrará nas seguin-
tes páginas. 

Para facilitar a participação na Jornada Coração Solidário, em seguida, oferecemos umas sim-
ples orientações.

Materiais neste livreto
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    Titular: ARCORES-Red Solidaria Internacional
IBAN: ES36 0075 0241 4806 0079 4829
Código Bic Swift: POPUESMM
Banco Santander

CONTA EM USA $ 
 
    Titular: ARCORES-Red 
Solidaria Internacional
IBAN: ES19 0081 0640 
6700 7199 0313
Código Bic Swift: BSABESBB
Banco Sabadell

CONTAS EM €  
    Titular: ARCORES (€)
IBAN: IT33E0200805134000105775805
Código Bic Swift: UNCRITMMXXX
Banco Unicredit

- Pode-se realizar uma atividade educativa 
com os materiais que se oferecem, que se po-
dem adaptar a cada nível educativo e ao tempo 
de que se disponha.
- Podem-se empreender ações próprias que 
promovam a sustentabilidade ambiental, a fra-
ternidade e a solidariedade, a partir das pro-
postas que se oferecem no roteiro da Jornada.

Quando você pode participar?
A Jornada Coração Solidário 2021 será lança-
da em 5 de dezembro de 2021 e permanecerá 
aberta durante o primeiro semestre de 2022.

Se eu quiser participar, onde posso me infor-
mar? Quem pode me informar?
Encontrará toda a informação e os materiais da 
Jornada em:: https://www.arcores.org/pt-br/
campanhas/

Você também pode entrar em contato com as 
diferentes ARCORES nacionais:
Argentina: www.arcores.org/arcores-argentina
Brasil: www.arcores.org/arcores-brasil
Colômbia: www.arcores.org/arcores-colombia
Costa Rica: www.arcores.org/arcores-costa-rica
Filipinas: philippines@arcores.org

México: mexico@arcores.org
Peru: www.arcores.org/arcores-peru
República Dominicana: 
www.arcores.org/arcores-dominicana/
Venezuela: ve.arcores.org
Se você está na Espanha ou en qualquer ou-
tro país: 
es.arcores.org
www.arcores.org
Tel: +34915333959
Whatsapp: +34611033943

Sua participação é importante. Pedimos a 
você: 
- Compartilhar a(s) atividade(s) realiza-
da(s) em sua comunidade, escola, paróquia, 
grupo juvenil, etc., através do facebook, twi-
tter ou instagram com a hashtag #JCS21; ou 
enviá-la(s) por e-mail para o endereço: comu-
nicacion@arcores.org.
- Colaborar economicamente com os 
projetos apresentados nesta “Jornada Coração 
Solidário 2021”, depositando as doações e 
contribuições exclusivamente em uma das 
seguintes contas bancárias: 

 Escola para população indígena em San José de Ariporo, Casanare, Colômbia

http:// www.arcores.org/arcores-argentina
http://www.arcores.org/arcores-brasil
http://www.arcores.org/arcores-colombia
http://www.arcores.org/arcores-costa-rica 
http://www.arcores.org/arcores-peru
http://www.arcores.org/arcores-dominicana/
http://ve.arcores.org
http://www.arcores.org
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Estimados irmãos e irmãs:
Quando ainda sentimos os efeitos da pande-
mia e se fala de uma nova onda da Covid-19,
convido a todos a unir seus corações para for-
mar um grande coração que bate movido pelo 
amor de Cristo. A Família Agostiniana Recole-
ta deseja abrir seu coração a Deus e convida a 
todos a “caminhar juntos” para promover, por 
meio da Rede Internacional de Solidariedade
ARCORES, a cultura do encontro, a solidarie-
dade com os desfavorecidos e o cuidado da 
casa comum.

Não podemos ficar com palavras e bons 
desejos. Façamos nossa Jornada do Coração 
Solidário 2021. Que o nosso gesto de solida-
riedade seja um “Sim à Vida”. Neste tempo 
em que parece que a pandemia nos fica na 
memória, não deixemos de olhar para o fu-
turo com esperança. Assim nos diz o Papa 
Francisco: “Voltar ao que éramos é impossí-
vel. É preciso recomeçar, e é uma oportuni-
dade de sonhar com um futuro melhor”1. O 
novo mundo com que sonhamos é baseado 

na fraternidade, em praticar-multiplicar-con-
tagiar a solidariedade e em viver com auste-
ridade-sustentabilidade. Trata-se de estabe-
lecer “novas estruturas para o bem comum 
e a paz”. 

Vejamos se na Jornada do Coração Solidário 
de 2021 conseguimos colocar em prática 
“Um projeto apostólico comum”. As propos-
tas de reflexão e ação que integram a Jornada 
nos estimulam a “construir juntos a Casa de 
Deus”, em colaboração com a rede EDUCAR, 
os CEARs e os diversos ministérios, serviços 
e comunidades da Família Agostiniana Reco-
leta. Quando nos perguntarmos depois de um 
tempo, o que nos resta deste dia, que tenha-
mos a alegria de ter sido generosos.

O Senhor abençoe as vossas famílias e lhes 
conceda viver com gratidão pelos bens recebi-
dos e por compartilhá-los com os necessitados.

Fr. Miguel Miró Miró
Roma, 18 novembro de 2021

1. Cf. Mensagem em vídeo do Papa Francisco, por ocasião da 75ª Assembleia geral das Naçoes Unidas. 25 de
setembro de 2020.
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O que precisamos para construir o mundo pós-pandemia?

Na Jornada Coração Solidário 2021, a Rede Solidária Internacional ARCORES quer dizer 
“Sim à Vida”, comprometendo-se com a construção do mundo novo pós-pandemia. Assim 
nos diz o Papa Francisco: “Voltar ao que éramos é impossível. É preciso recomeçar e temos a 
oportunidade de sonhar com um futuro melhor”.

Ainda imersos na pandemia, a Igreja exorta-nos a construir o futuro, com o “objetivo não só de 
aliviar o sofrimento imediato, mas também de propiciar a transformação dos corações, mentes 
e estruturas para um novo modelo de desenvolvimento que prepare um futuro melhor para 
todos” (Comissão Vaticana Covid-19).

Comunicar esperança
A pandemia causou-nos um grande sofri-
mento, pessoal e coletivo. Fez-nos cair no 
desânimo e no pessimismo. Diante de tantas 
situações e notícias negativas, a nossa so-
lidão aumentou, deixando-nos com feridas 
psicológicas e espirituais. 

Para enfrentar a tarefa de construir o mundo 
pós-pandemia, precisamos recuperar-nos, 
dizer, a nós mesmos, como expressa o Papa 
Francisco na encíclica Laudato Si’ 13: que 
“sabemos que as coisas podem mudar”, e 
que “unidos como família humana, possuí-
mos a capacidade de colaborar para cons-
truir um desenvolvimento humano e inte-
gral”.

Além disso, como cristãos, sabemos que “o 
Criador não nos abandona, nunca recuou 
no seu projeto de amor, não se arrepende 
de nos ter criado”  e estas afirmações le-
vam-nos a ser portadores de esperança. 
Devemos levar esperança, apostando na 
vida e realizando e propagando as boas 
obras que empreendemos, e as que sabe-
mos que os outros fazem.

Aprender com a pandemia
A pandemia confirmou a nossa fragilidade, a 
nossa interdependência como seres huma-
nos e com o planeta. 

Mostrou o que é importante: a saúde, o auto-
cuidado, o cuidado com as pessoas e com o 
planeta.  

Conscientizou-nos de que precisamos uns 
dos outros, e também da contribuição de 
todos para sair da pandemia e enfrentar os 
desafios do mundo do século XXI. Agora sa-
bemos que temos que ir e que todos deve-
mos sair juntos.

Desejamos que a Jornada Coração Solidário 
de 2021 seja um momento para colocar em 
prática “Um projeto apostólico comum”. As 
propostas de reflexão e ação que integram 
a Jornada nos animam a “Construir juntos a 
Casa de Deus”, em colaboração com a rede 
EDUCAR, os CEARs e os diversos minis-
térios, serviços e comunidades da Família 
Agostiniana Recoleta.

Realizar mudanças ousadas e extensas
É algo conhecido. A Declaração que aprovou, 
em setembro de 2015, a Agenda 2030 e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
assinada por 193 votos na Assembleia Geral 
da ONU, afirma que “são urgentemente ne-
cessárias medidas audazes e transformado-
ras, para libertar a humanidade da tirania da 
pobreza e das privações, e curar e proteger 
o nosso planeta”2.    

1. Laudato Si’ , 13
2. Preâmbulo, p. 2, Declaração da Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

 ARGUMENTAÇAO

Construir o mundo pós-pandemia



#6

Título

Jornada Coração Solidário 2021. ARCORES: Rede Solidaria Internacional Agostiniana Recoleta

3. SRS, 28

 O que devemos fazer?

A construção do novo mundo pós-pandemia 
baseia-se em três pilares: construir fraterni-
dade, praticar-multiplicar-promover solida-
riedade, viver com austeridade-sustentabi-
lidade ou, como afirma a Comissão Vaticana 
Covid-19, estabelecer “novas estruturas para 
o bem comum, a solidariedade no centro da 
governança e a natureza em harmonia com os 
sistemas sociais”.

FRATERNIDADE. Somos uma única família 
humana. Devemos construir o futuro como 
um projeto comum, no qual todos participe-
mos, inclusive aqueles que pensam de modo 
diferente, estabelecendo um diálogo, uma 
colaboração entre nós, membros da Família 
Agostiniana Recoleta, e com outras pessoas 
e entidades do âmbito político, social, econô-
mico, religioso ou técnico-científico.

Para ARCORES, fraternidade implica tam-
bém sinodalidade, ou seja, participação des-
de a dignidade comum de todos os cristãos, e 
corresponsabilidade na missão.  

Propostas de reflexão-ação
-Vamos acolher, proteger, promover e inte-
grar os migrantes, refugiados e os excluídos. 
Ampliemos, consolidemos nossos projetos na 
ARCORES e na Família Agostiniana-Recoleta, 
que buscam a atenção, o acompanhamento e 
o cuidado dessas pessoas.

-Vamos acabar com a utilização e o descarte 
de pessoas. Ampliemos, consolidemos nos-
sos projetos na ARCORES e na Família Agos-
tiniana-Recoleta, para atender e acompan-
har pessoas excluídas da sociedade: idosos, 
doentes terminais ou crônicos, indigentes e 

pessoas sem teto, indígenas e minorias étni-
cas e religiosas.

Apresentemos nossa denúncia contra o tráfi-
co de pessoas e de órgãos, contra o uso de 
pessoas para exploração sexual ou trabalho 
escravo. 

- Trabalhemos em projetos concretos de 
construção de paz, em nosso ambiente. 
Façamos a nossa denúncia e prestemos nos-
sa colaboração para erradicar o tráfico de 
armas, para deter as guerras e os conflitos 
armados. 

- Trabalhemos pelo bem comum e pelo aces-
so geral aos recursos, bens e serviços: saú-
de, educação, emprego, habitação e uso da 
terra. Contribuamos com nossa denúncia e 
participação para alcançar: saúde, educação 
e emprego para todos.

SOLIDARIEDADE. “A determinação firme e 
persistente de lutar pelo bem comum, ou seja, 
pelo bem de todos e de cada um, para que to-
dos sejamos verdadeiramente responsáveis por 
todos”3, visto que nada humano nos é alheio. A 
solidariedade é o antídoto contra a indiferença, 
o individualismo e a convicção de que os pro-
blemas são tão grandes que, isolados, nos su-
peram e não se pode fazer nada, impressão que 
se espalhou por nossas sociedades.

A solidariedade leva-nos a empreender em 
projetos comuns, a dirigir a nossa atenção es-
pecialmente aos marginalizados e aos mais 
desfavorecidos, e a colaborar com o melhor das 
nossas capacidades e possibilidades, já que “a 
quem muito foi dado, muito será exigido”. 

A pandemia da Covid-19 reforçou a necessi-
dade de tomar decisões e medidas ousadas. 
Assim afirma a Comissão Vaticana Covid-19: 
“É hora de agir mais e discutir menos; é hora 
de iniciar esta década de mudanças radicais 
e sistêmicas para o bem da humanidade e 
das gerações que nos seguem”.

Seja qual for nossa ação a nível pessoal, co-
munitário ou social, devemos ser criativos e 
insistir em iniciativas que afetem compor-
tamentos e estruturas que impeçam a mu-
dança no modelo de desenvolvimento.
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4. Laudato Si’, 193

Propostas de reflexão-ação
- Intensifiquemos o nosso trabalho nos Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
Ampliemos, consolidemos nossos projetos na 
ARCORES e na Família Agostiniana-Recoleta 
que buscam acabar com a pobreza extrema 
e a fome (ODS1/ODS2), o acesso à saúde 
(ODS3), a educação de qualidade (ODS4), a 
promoção da mulher (ODS5), o acesso à água 
e ao saneamento (ODS6), acesso ao empre-
go digno (ODS8), habitação digna (ODS11), 
proteção da infância (ODS16).

- Contribuímos com pelo menos 5% das 
nossas receitas líquidas anuais para apoiar 
projetos de desenvolvimento e promoção 
humana que contribuam para a realização 
dos Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável. Vamos contribuir para os projetos in-
cluídos nesta Jornada Coração Solidário.

- Trabalhemos para que todas as pessoas 
tenham o mínimo necessário para viver: 
renda básica universal. Manifestemos nossa 
denúncia, e contribuamos com participação 
para alcançar uma renda básica universal: 
“Talvez seja hora de pensar em um salário 
universal, que reconheça e dignifique as ta-
refas nobres e insubstituíveis que desempen-
ham” (Papa Francisco).

- Trabalhemos pela redução da dívida exter-
na em países pobres e muito endividados. 
Apresentemos nossa denúncia e partici-
pação, para conseguir a libertação dos recur-
sos econômicos que os países mais pobres do 
planeta dedicam ao serviço da dívida externa, 
a fim de que possam destiná-los aos serviços 
sociais básicos de seus cidadãos.

SUSTENTABILIDADE. Fundamentar nos-
so compromisso concreto através de formas 
sustentáveis e um modo sóbrio e austero de 
vida. Cuidar da nossa “Casa comum” é garan-
tia de um planeta saudável, que nos oferece 
melhores possibilidades de vida. A conversão 
ecológica é uma prioridade da Rede de Soli-
dariedade ARCORES.

Propostas de reflexão-ação
- Trabalhemos pela conversão ecológica em 
nossas comunidades e ministérios. Adote o eco 
guia da ARCORES em sua paróquia ou escola.

- Contribuamos eficazmente para a rever-
são das alterações climáticas. Participemos 
em projetos de descarbonização e desin-
vestimento de carbono: analisemos nossos 
investimentos patrimoniais, pessoais ou ins-
titucionais, para cancelar aqueles que finan-
ciam a exploração, produção e consumo de 
combustíveis fósseis e sua substituição por 
investimentos éticos que apostam num mo-
delo energético e de desenvolvimento que 
cuide do nosso planeta.

- Adotemos estilos sóbrios de vida e consu-
mo sóbrios. Vivamos com austeridade. “É ne-
cessário que as sociedades tecnologicamen-
te avançadas estejam dispostas a favorecer 
comportamentos caracterizados pela sobrie-
dade, reduzindo o próprio consumo de ener-
gia e melhorando as condições de seu uso”4. 
Apostemos em ser comunidades e organi-
zações com “Resíduo 0” e que não utilizem 
plásticos descartáveis em suas atividades.

- Valorizemos e promovamos a biodiversida-
de e a riqueza natural dos nossos ambientes 
e países. Realizemos projetos de educação 
ambiental e de conservação da riqueza natu-
ral e biodiversidade à imagem dos ECO-Park 
de ARCORES Filipinas.

Nesta Jornada Coração Solidário, convida-
mos cada pessoa, comunidade, ministério, 
entidade da família Agostiniana-Recoleta a 
refletir e agir, escolhendo pelo menos uma 
das propostas em cada um destes três pila-
res necessários para a construção do mundo 
pós-pandemia: Fraternidade, Solidariedade, 
Sustentabilidade.
Para facilitar a participação oferecemos:
- Materiais de ensino.
- Materiais para rezar e celebrar.
- Projetos concretos com os quais você pode 
colaborar. 

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/letters/2020/documents/papa-francesco_20200412_lettera-movimentipopolari.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/letters/2020/documents/papa-francesco_20200412_lettera-movimentipopolari.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/letters/2020/documents/papa-francesco_20200412_lettera-movimentipopolari.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/letters/2020/documents/papa-francesco_20200412_lettera-movimentipopolari.html
https://www.humandevelopment.va/en/eventi/2021/covid-19-debt-relief-campaign-in-africa.html
https://www.humandevelopment.va/en/eventi/2021/covid-19-debt-relief-campaign-in-africa.html
https://www.arcores.org/pt-br/guias-ecologicos/
https://www.arcores.org/pt-br/guias-ecologicos/
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Jornada Coração Solidário 2020
Cuidamos da vida, protegemos a humanidade
A Jornada do Coração Solidário 2020 foi dedi-
cada a atender e acompanhar as pessoas atin-
gidas pela covid-19 em sua saúde, em seu âni-
mo e em seus meios de subsistência. A família 
Agostiniana Recoleta, desde os primeiros mo-
mentos da pandemia, implementou ações para 
levar esperança, consolo espiritual e amenizar 
os efeitos da pandemia nas pessoas mais vul-
neráveis. Através da ARCORES, a Rede Soli-
dária Internacional Agostiniana Recoleta, estas 
iniciativas de solidariedade e esperança foram 
coordenadas, estruturadas para perdurar no 
tempo, visto que a pandemia se prolongou e 
receberam apoio econômico e voluntário.

ARCORES dedicou a Jornada Coração Soli-
dário 2020 para divulgar os projetos e pro-
gramas em resposta à pandemia e a prestar 
seu apoio econômico em um esforço sem 
precedentes, já que a diretoria da ARCORES 
Internacional decidiu comprometer-se com 
treze projetos, para os quais aprovou uma 
contribuição de quase 97.000 €, que deve-
riam ser arrecadados durante a Jornada Co-
ração Solidário 2020.

O resultado foi o seguinte:

Esta arrecadação é 77% superior à que se 
recolheu na Jornada Coração Solidário de 
2019 e permitiu contribuir com fundos para 
onze dos treze projetos aprovados pela Dire-
toria da ARCORES Internacional. 

Os detalhes dos projetos incluídos no JCS 
2020 e do financiamento recebido são os 
seguintes:

Contribuçoes coletadas na Jornada Coraçao Solidário 2020

Entidade que realiza a contribuiçao Contribuiçao em €

Federaçao AR Espanha 1.000

Cúria Geral MAR 4.800

Família AR Itália 1.610

Família AR Inglaterra 748,82

Família AR EUA 2.500
ARCORES Internacional  (Liquidaçao Ppto. 
2020) 4.400

ARCORES Argentina 694,72

ARCORES Brasil 4.615,38

ARCORES Costa Rica 863

ARCORES Espanha 45.526,15

ARCORES Filipinas 4.141,87

ARCORES Peru 3.177,91

ARCORES Rep. Dominicana 700

ARCORES Venezuela 69,24
TOTAL 74.847,09
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Projetos “Cuidamos da vida, protegemos a humanidade”

Título projeto Setor Pais Total enviado 
em €

1 Ajuda Alimentar e higiénico sani-
tária a famílias dos centros edu-
cativos das missões de Kamabai e 
Kamalo. Programa UBUNTU

Ajuda alimentar/
saúde preventiva

Serra Leoa 7.651,4

2 Programa de resposta a covid-19 
em Totonicapan

Ajuda alimentar Guatemala 16.980

3 Programa resposta covid-19 
Filipinas

Ajuda alimentar Filipinas 17.000

4 Programa ajuda alimentar missão 
OAR Cuba

Ajuda alimentar Cuba 360

5 Programa RE-CONNECT-ED Educação Filipinas 3.000

6 Ajuda Alimentar a famílias desfavo-
recidas e a adolescentes grávidas

Ayuda alimentaria República 
Dominicana

3.950

7 Garantia de educação durante a 
pandemia no colégio MAR de 
Maracaibo

Educação Venezuela 5.600

8 Garantia de educação durante a 
pandemia no colégio MAR de Quito

Educação Equador 8.018,78

9 Reforço covid-19 do programa 
Unidos com Venezuela

Ajuda alimentar/
saúde preventiva

Venezuela 4.869,24

10 Garantia de educação durante a 
pandemia no colégio MAR de 
Vitória do Espirito Santo

Educação Brasil 4.615,38

11 Aquisição de dispositivos 
eletrônicos para famílias grave-
mente afetadas pela pandemia

Educação Peru 3.177,91

TOTAL 75.222,7

A realização destes projetos permitiu satisfazer as necessidades econômicas, sanitárias ou 
educativas de cerca de 60.000 pessoas.
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PROYECTOS JCS 2021

BRASIL
Criação de infraestruturas e equipamento no Centro de Educação Ambiental “Sitio Frei 
Loreto” no Centro Esperança de Pauiní, Amazonas

Como diz o ditado “Ninguém ama o que não 
conhece”. Por isso, esse projeto busca que as 
crianças, adolescentes e as famílias do Centro 
Esperança de Pauini tenham um contato direto 
com a natureza para que a amem e admirem e, 
em consequência, queiram preservá-la. O Cen-
tro Esperança de Pauini é uma instituição de 
prevenção para menores em situação de risco e 
vulnerabilidade na Prelazia de Lábrea.

O projeto busca, com os anos, tornar-se uma 
espécie de museu vivo que mostre, em um só 
lugar, todas as árvores típicas da cidade de 
Pauini. Também se identificará e etiquetará a 
flora, convertendo-se em uma escola da natu-
reza, um lugar único no município, que servirá 
para fins educativos além do Centro Esperança, 
oferecendo-se às entidades e grupos da cidade. 
Espera-se beneficiar a mais de 700 pessoas.

COLÔMBIA
Reforma de uma escola para população indígena em San José de Ariporo, Casanare: 
construção de nove salas de aula, cozinha, refeitório e casas para os professores

Este projeto é dirigido a uma população que se 
encontra localizada na area indígena de Caño 
Mochuelo, pertencente à jurisdição da paróquia 
agostiniana Sagrado Coração de Jesus, no Vi-
cariato Apostólico de Trinidade, Casanare. Pre-
tende-se melhorar a precária infraestrutura de 
uma escola indígena existente, que não conta 
com o apoio do governo. Atualmente conta com 
sete sedes, mas nós nos concentramos em uma 
delas, a de São José, com a construção de nove 
salas de aula. As que são atualmente usadas fo-
ram construídas em madeira e com teto de pal-
ma. Esses materiais perecem pela umidade e 
inclemências do clima. A cozinha e a sala de jan-
tar também serão restauradas. De fato, ficaram 
destruídas por causa das tormentas.  Por último, 
queremos melhorar os quartos atribuídos aos 
professores, já que se encontram em condições 
precárias. Beneficiários: 275 crianças. 
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FILIPINAS
Impulso ao programa de promoção das famílias carentes do Resource Handumanam: 
água, segurança alimentar e emprego em Bacolod, Negros Occidental

Esse projeto beneficiará a 175 famílias e se 
desenvolve no complexo Handumanam, que 
pertence à Universidade de Negros Ociden-
tal-Recoletos. Esse projeto abrange diversos 
projetos sociais ao serviço da população do 
bairro marginal Handumanam.  O projeto per-
mitirá realizar quatro ações:
- Proporcionar segurança alimentar de emer-
gência às famílias afetadas pela covid-19.
- Geração de renda familiar através da inicia-
tiva “Comida por trabalho”.
- Aquisição de um veículo novo para a distri-
buição de água potável no bairro. O veículo 
atual está danificado.
- Promover o Jardim da Saúde com o objetivo 
de proporcionar a população conhecimentos 
e habilidades na produção de hortaliças e co-
gumelos mediante técnicas de cultivo ecoló-
gico.

GUATEMALA
Melhoria da alimentação e meios de subsistência de 300 famílias pobres de Totonicapan: 
criação de galinhas poedeiras e cultivo de tomates em estufa

Esse projeto consiste em proporcionar seis 
galinhas e cinco plantas de tomate cultivadas 
em estufas comunitárias para 300 famílias 
afetadas pela covid-19. A Paróquia São Mi-
guel Arcanjo lança assim a segunda fase de 
um projeto que já está beneficiando 200 famí-
lias para melhorar sua alimentação pelo con-
sumo de tomates e ovos. Também  melhorará 
sua economia, pois uma parte da produção 
se destina à venda. As famílias beneficiadas 
contam com o assessoramento da Paróquia 
São Miguel Arcanjo e dos profissionais da 
universidade de San Carlos de Guatemala. O 
acompanhamento do projeto consiste em dar 
orientações sobre o terreno e as condições 
necessárias para a estrutura e construção das 
estufas, bem como habilidades para semear 
adequadamente as sementes e o adubo das 
plantas.
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Temas da catequeses

FRATERNIDADE

Introdução
A palavra “fraternidade” tem sua origem na 
palavra latina “frater”, irmão, sufixo que de-
nota união. 

A palavra fraternidade provém do termo lati-
no fraternitas, e significa “qualidade própria 
dos irmãos”. Seus componentes lexicais são: 
frater (irmão), -n,-ni, -na (sufixo que indica 
pertença), mais o sufixo -itas (qualidade).  
Portanto, fraternidade tem a ver com as re-
lações entre irmãos.

Na verdade, RELACIONAMENTOS são uma 
das preocupações centrais da vida e pre-
gação de Jesus de Nazaré. Ele estava tão pre-
ocupado que seus adversários -segundo os 
evangelhos- o acusaram de comer e beber 
com gente perigosa: os marginalizados da so-
ciedade do momento.

Vamos ouvir a próxima história.

Fatos da vida
Em certa ocasião, Maria e Tiago da comunida-
de de Hoyo Frio conversavam nestes termos.

M. - Tiago, não achas que muitas vezes usa-
mos a palavra irmão ou irmã com demasiada 
facilidade e por rotina?

T. - Bem, sobretudo quando pregamos a pa-
lavra de Deus, usamos essa palavra, e a pro-
nunciamos -penso- com certa leveza e por 
rotina; na verdade, chamar alguém de irmão 
ou irmã supõe que há um grau importante de 
proximidade e confiança.

M. -Todos somos irmãos, costumamos dizer; 
no entanto, acontece que não temos tempo 
para nos relacionar e conversar pausadamen-
te sobre o que nos acontece e o que aconte-

ce na sociedade, sobretudo além de nossas 
fronteiras. Às vezes, por causa da correria, 
nem prestamos atenção nos moradores de 
rua ou nos estrangeiros com quem cruzamos 
diariamente.

T. - Parece que devemos rever um pouco o 
significado de fraternidade.

Perguntas
1ª. Qual é a diferença entre comunicação e 
fraternidade?

2ª. Pode haver proximidade entre as pessoas, 
se não transmitirmos o que nos acontece pes-
soalmente?

3ª. O que significa a fraternidade para as pes-
soas que exercem profissões de assistência 
aos outros?

4ª. Que lugar ocupam as pessoas, migrantes, 
doentes ou abandonados  em nossas vidas?

5ª. Comunicamo-nos com os outros a partir 
do que sabemos ou pensamos que somos?

Texto bíblico (Jo 5, 1-9)

“Depois disso, houve uma festa dos judeus, e 
Jesus subiu a Jerusalém. Ora, existe em Jeru-
salém, perto da Porta das Ovelhas, uma pisci-
na com cinco pórticos chamada Betesda em 
hebraico. Muitos doentes, cegos, coxos e pa-
ralíticos, ficavam ali deitados. Porque um anjo 
descia de vez em quando e agitava a água da 
piscina; e o primeiro doente que nela entrasse 
depois do movimento da água, ficava curado 
de toda doença que tivesse. Havia um homem 
que estava doente havia trinta e oito anos. Jes-
us, vendo-o deitado e sabendo que já estava ali 
há muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado?

O enfermo respondeu: Senhor, não tenho nin-
guém que me leve à piscina, quando a água se 
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SOLIDARIEDADE

Introduçao
Estamos na campanha “CORAÇÃO SOLIDA-
RIO” da Rede Internacional de Solidariedade 
ARCORES da Família Agostiniana Recoleta. É 
uma prioridade promover, e provocar a SO-
LIDARIEDADE entre as pessoas. Queremos 
motivar para que o maior número de pessoas 
se sinta movido a colaborar e ser solidárias 
nesta sociedade que se encontra em um mo-
mento PÓS-PANDÊMICO. 

É importante refletir sobre o conteúdo desta 
palavra SOLIDARIEDADE. Vamos ouvir uma 
conversa com um irmão de profissão SOL-
DADOR, em outros lugares chamado FE-
RREIRO .
  
Fatos da vida
Meu amigo Sócrates segue uma tradição fa-
miliar quando se dedica ao trabalho com a 
forja e a soldagem de ferros. Conversamos 
com ele sobre essas atividades. Coletamos 
os dados mais significativos deste encontro.

Bem, aqui estou eu dia após dia unindo pe-
daços de ferro e aquecendo o ferro para 

martelá-lo. Também tento criar novas formas 
disso. É um trabalho um tanto difícil, mas ao 
mesmo tempo inovador e instrutivo. Todos 
os dias tento inventar novas forjas, e obser-
vo principalmente que com os eletrodos que 
uso para unir as peças, ocorre um fenômeno 
extraordinário. 

Fico impressionado como um eletrodo que 
produz muitos graus de calor, quando co-
locado próximo de duas peças de ferro, se 
transforma de tal modo que produz uma 
união inquebrável. Costumamos dizer que 
as peças unidas podem ser quebradas em 
qualquer lugar, mas não no ponto da solda.

Muitas vezes pensamos que, se o homens e 
mulheres dotados de inteligência,  liberdade 
e disposição, fossemos capazes de nos unir 
em solidariedade, teríamos um poder de 
transformação na sociedade que desapare-
ceria a fome e até os mendigos que vemos 
pelas ruas. Porque, assim como a solda é ca-
paz de unir e fortalecer os ferros, da mesma 
forma a solidariedade pode produzir a felici-
dade em homens e mulheres.

movimenta. Quando estou chegando, outro en-
tra na minha frente. 

Jesus lhe disse: Levanta-te, pega tua maca e 
anda. No mesmo instante o homem ficou cura-
do, pegou sua maca e começou a andar

Perguntas
1ª. Pelo que João nos diz nesta passagem, o 
que você acha que é o motivo  pelo qual Jesus 
olhou para este paralítico?

2ª. Qual deve ser a nossa relação com as pes-
soas que vemos marginalizadas, descartadas 
nesta sociedade?

3ª. Podemos nomear essas pessoas? Quem 
são?

Para complementar
Parece óbvio que, para chamar uma pessoa 
de irmão ou irmã, deve preceder um encontro 
com essa pessoa . A partir desse encontro, se 
conseguimos nos comunicar, gera-se uma re-
lação de proximidade.

Em nossa sociedade, a pressa, os compro-
missos, o estresse, o individualismo, não nos 
deixam espaço nem tempo para saber o que 
acontece conosco e como lidamos com isso; 
por essa razão não podemos ajudar uns aos 
outros. 

É preciso pensar mais nas  pessoas do que 
nas coisas, mais na comunicação pessoal do 
que nos papéis que desempenhamos. Voltar a 
Jesus requer  mais tempo para os outros, para 
se comunicarem, se conhecerem, se amarem 
e serem fraternos. 
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Ser solidário significa estar unidos na diver-
sidade, e contribuir com o que cada um é, 
contribuir para a felicidade do outro. Não se 
trata apenas de dar o que temos, é dar a nós 
mesmos o que somos, e promover um mun-
do de irmãos e irmãs felizes. 

Agradecidos pela acolhida e pelo monólo-
go rico de impressões, despedimo-nos com 
gratidão. Obrigado,  irmão Sócrates.

Perguntas
1ª. De onde vem a palavra solidariedade?

2ª. Que efeitos produz um coração solidário?

3ª. Diante do individualismo, como realizar 
práticas solidárias?

Texto bíblico (Mt 14, 14-21)
“Ao sair do barco, Jesus viu uma grande mul-
tidão. Encheu-se de compaixão por eles e 
curou todos os que estavam doentes. Ao en-
tardecer, os discípulos aproximaram-se dele 
e disseram:
Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. 
Despede as multidões para que possam ir aos 
povoados comprar comida.

Jesus porem lhes disse: Eles não precisam ir 
embora. Vós mesmos dai-lhes de comer!

Os discípulos responderam: Só temos aqui 
cinco pães e dois peixes.

Ele disse: Trazei-os aqui.

E mandou que as multidões se sentassem na 
relva. Então, tomou os cinco pães e os dois 
peixes, ergueu os olhos para o céu e pronun-
ciou a benção. Partiu os pães e os deu aos 
discípulos; e os discípulos os distribuíram às 
multidões.

Todos comeram até ficarem saciados. E dos 
pedaços que sobraram recolheram ainda 
doze cestos cheios. Os que comeram foram 
mais ou menos  cinco mil homens, sem con-
tar mulheres e crianças”.

Perguntas
1ª. Por que os apóstolos pediram a Jesus 
que despedisse as pessoas?

2ª. Por que Jesus lhes disse: Vós mesmos 
dai-lhes de comer?

3ª. Por que este trecho do evangelho agora é 
chamado de “SOLIDARIEDADE”?

4ª. Por que, quando decidimos compartilhar 
algo, sempre sobra?

Para complementar
Parece óbvio que, para chamar uma pessoa 
de irmão ou irmã, deve preceder um encon-
tro com essa pessoa. A partir desse encon-
tro, se conseguimos nos comunicar, gera-se 
uma relação de proximidade.

Em nossa sociedade, a pressa, os compro-
missos, o estresse, o individualismo, não nos 
deixam espaço nem tempo para saber o que 
acontece conosco e como lidamos com isso; 
por essa razão não podemos ajudar uns aos 
outros. 

É preciso pensar mais nas pessoas do que 
nas coisas, mais na comunicação pessoal do 
que nos papéis que desempenhamos.

Voltar a Jesus requer mais tempo para os ou-
tros, para se comunicarem, se conhecerem, 
se amarem e serem fraternos. 

Despensa comunitaria, Filipinas
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SUSTENTABILIDADE/AUSTERIDADE

Introduçao
A terra, nossa mãe terra, queixa-se, e não es-
cutamos seu lamento; dói-se, e cada vez fica 
mais doente por nossa causa; irrompe, e nos 
dá medo.

Algo assim está acontecendo em todas as la-
titudes de nossos continentes, onde muitas 
pessoas, buscando ter vida digna, são rejei-
tadas, não acolhidas. Esquecemos que Deus 
não marcou fronteiras quando desejou com-
partilhar sua vida com a nossa, e preparar-nos 
a casa comum. Comum e provida de plantas, 
aves, peixes, animais selvagens e domésticos; 
homens e mulheres, para viver como em um 
paraíso de felicidade.

Só os interesses financeiros dos homens e 
das mulheres são capazes de destruir  nossa 
própria casa. Não é assim com os demais seres 
criados, que enquanto criam seus filhos  cui-
dam do “lar” que eles mesmos preparam ins-
tintivamente.

Muitos sem perceber, outros percebendo, to-
dos estamos destruindo nosso habitat e o dos 
outros. É bom, então, que ouçamos o grito que 
ressoa por toda parte na terra, mãe de todos. 
Vamos refletir sobre a importância de ser AUS-
TERO e de contribuir para a SUSTENTABILI-
DADE da casa comum. A única que temos. 

Fatos da vida
Reina e Cláudia são participantes assíduas da 
formação teológico-pastoral de sua paróquia. 
Participaram do estudo da carta encíclica Lau-
dato Si’, e são animadoras de comunidades 
cristãs de crianças e adultos. Vamos ler a sua 
conversa.

C. - Olha, Reina: depois de ler atentamente a 
carta do Papa Francisco sobre o cuidado da 
terra, estou percebendo que a nossa respon-
sabilidade é muito grande.

R. - É verdade que falamos dessas coisas há 
relativamente pouco tempo. Antes, para a 
maioria, a “casa comum” era o lugar onde mo-

rávamos ou mesmo o templo onde nos reunía-
mos para celebrar a fé. Mas o Papa Francisco 
está chamando nossa atenção para outra “casa 
comum”.

C. - Seguindo o que os cientistas têm desco-
berto, a terra onde vivemos está em perigo, e 
em grave perigo.
  
R. -Compreendi que a terra era nossa casa 
comum, não só dos homens e mulheres, mas 
também dos animais domésticos e selvagens; 
das aves, das plantas e, até me atreveria a di-
zer, de tudo quanto existe, porque tudo tem 
vida. Recordo que a Carta fala do Espírito de 
Deus, do próprio Deus, que é quem anima e vi-
vifica tudo no universo. Chamamos isso de ter 
uma espiritualidade encarnada.

C. -Com efeito, se aqueles de nós que se di-
zem seguidores de Jesus Cristo estivessem 
conscientes de que tudo está animado por 
Deus, cuidaríamos melhor do meio ambiente, 
e defenderíamos os direitos que cada homem 
e cada mulher têm para viver dignamente no 
planeta terra.

R. - Sim. Deus, de fato, não demarcou frontei-
ras, nem muros para nos dividir e não permi-
tir que busquemos uma vida digna num lugar 
qualquer. Temos que “voltar para Jesus”, para 
dar-nos conta da fraternidade de todos nóss 
que povoamos o universo. É nossa casa co-
mum.

Perguntas
1ª. Como você vê que homens e mulheres não 
podem cruzar  fronteiras, enquanto o capital 
financeiro, incluindo o comércio, não conhece 
fronteiras?

2ª. Quem é o responsável pelo cuidado da 
casa comum?

3ª. Como ajudar a mudar a maneira de pen-
sar de muitas pessoas, que só se veem e  se 
olham?

4ª. Podemos sugerir coisas concretas para cui-
dar do sistema ecológico do nosso ambiente?
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Texto bíblico (Éxodo 22,20-26)
Não maltrates o estrangeiro nem o oprimas, 
pois vós fostes estrangeiros no Egito. Não 
façais mal à viúva nem ao órfão. 

Se o maltratardes, clamarão a mim e eu ouvi-
rei seu clamor. Minha ira se inflamará e eu vos 
matarei à espada. Vossas mulheres ficarão 
viúvas, e órfãos os vossos filhos.

Se emprestares dinheiro a alguém do meu 
povo, a um pobre que vive ao teu lado, não 
agirás como um agiota. Não lhe deves cobrar 
juros. 

Se tomares como penhor o manto do próxi-
mo, deverás devolvê-lo antes do pôr-do-sol. 
Pois é a única veste que tem para o corpo, é 
sua coberta para dormir. Se ele clamar por 
mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. 

Perguntas
1ª. Que comentários lhes vêm à mente ao ler 
o texto do Êxodo?

2ª. Como podemos nos tornar conscientes da 
interdependência de uns com os outros?

3ª. Ao encarnar Deus em Jesus de Nazaré, 
você acredita que há uma demonstração de 
solidariedade de Deus com o povo?

4ª. Como podemos mostrar  nossa solidarie-
dade para com as pessoas que nos rodeiam, 
sobretudo as mais necessitadas?

Para complementar
Agora há muitas pessoas que estão se 
conscientizando com o cuidado com a “mãe 

terra”. Talvez tenha contribuído para isso o 
“calor” da mesma com múltiplas manifes-
tações dela em forma de inundações, terre-
motos, secas, vulcões e fomes, que estão 
ocorrendo por qualquer latitude da terra  
provocando medo,  terror e desolação.

É oportuno tomar consciência desta si-
tuação, perante a qual alguns dizem que 
estamos à beira do colapso.

Por outro lado, milhares e milhares de pes-
soas mobilizam-se deixando seu próprio 
país para encontrar um lugar onde possam 
ter uma vida digna. Por isso, logicamente, 
vão para lugares onde a economia é mais 
segura, já que pretendem  trabalhar para 
poder alimentar-se dignamente a si e às 
suas famílias. 

É lamentável o que acontece quando che-
gam às fronteiras dos países de destino. As 
migrações sempre existiram, inclusive fo-
ram motor do desenvolvimento do primeiro 
mundo, que agora lhes nega um pedaço de 
pão. Até Jesus de Nazaré, por ordem de Cé-
sar, nasceu como “estrangeiro”, num lugar 
estranho.

É preciso mover as consciências de todos, 
assumir novas responsabilidades que ten-
ham a ver com as pessoas que são obriga-
das a deixar o seu país de origem e rumar 
para o desconhecido. Também é necessário 
despertar as mentes e as consciências para 
a mudança de hábitos e costumes que pre-
judicam o nosso próprio planeta e, como 
consequência, o universo no qual nos mo-
vemos. 

Escola para população indígena em San José de Ariporo, Casanare, Colômbia
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ELEMENTOS QUE NOS PODEM AJUDAR A 
UMA CELEBRAÇÃO VIVA

a) Preparar numa sala, num templo, num pá-
tio elementos que nos lembrem o problema 
da sustentabilidade das pessoas e da mãe 
terra. Por exemplo, roupas, malas, mochi-
las... que lembrem os emigrantes. Plantas, 
flores, símbolos do sol, a lua, as estrelas, a 
terra contrastada (contraste entre a natureza 
e desolação ou aridez). Assim teríamos am-
bientada a celebração.

b) Escolher cantos de acordo com a cele-
bração.

c) Leituras. Sugerimos:

Laudato Si’
“O urgente desafio de proteger a nossa casa 
comum inclui a preocupação de unir toda a 
família humana na busca de um desenvolvi-
mento sustentável e integral, pois sabemos 
que as coisas podem mudar. O Criador não 
nos abandona, nunca recua no seu projeto 
de amor, nem se arrepende de nos ter cria-
do. A humanidade possui ainda a capacida-
de de colaborar na construção da nossa casa 
comum. Desejo agradecer, encorajar e mani-
festar apreço a quantos, nos mais variados 
sectores da atividade humana, estão a tra-
balhar para garantir a proteção da casa que 
partilhamos. Uma especial gratidão é devi-
da àqueles que lutam, com vigor, por resol-
ver as dramáticas consequências da degra-
dação ambiental na vida dos mais pobres do 
mundo. Os jovens exigem de nós uma mu-
dança; interrogam-se como se pode preten-
der construir um futuro melhor, sem pensar 
na crise do meio ambiente e nos sofrimentos 
dos excluídos” (13).

“Lanço um convite urgente a renovar o diá-
logo sobre a maneira como estamos a cons-
truir o futuro do planeta. Precisamos de um 
debate que nos una a todos, porque o desafio 
ambiental, que vivemos, e as suas raízes hu-
manas dizem respeito e têm impacto sobre 

todos nós. O movimento ecológico mundial 
já percorreu um longo e rico caminho, tendo 
gerado numerosas agregações de cidadãos 
que ajudaram na consciencialização. Infe-
lizmente, muitos esforços na busca de so-
luções concretas para a crise ambiental aca-
bam, com frequência, frustrados não só pela 
recusa dos poderosos, mas também pelo 
desinteresse dos outros. As atitudes que 
dificultam os caminhos de solução, mesmo 
entre os crentes, vão da negação do proble-
ma à indiferença, à resignação acomodada 
ou à confiança cega nas soluções técnicas. 
Precisamos de nova solidariedade universal. 
Como disseram os bispos da África do Sul, 
«são necessários os talentos e o envolvimen-
to de todos para reparar o dano causado pe-
los humanos sobre a criação de Deus”. To-
dos podemos colaborar, como instrumentos 
de Deus, no cuidado da criação, cada um a 
partir da sua cultura, experiência, iniciativas 
e capacidades” (14).

Mateus 6, 25-31
Por isso vos digo: não vos preocupeis de vos-
sa vida com o que haveis de comer, nem de 
vosso corpo, com o que haveis de vestir. Não 
será a vida mais do que o alimento e o corpo 
mais do que vestido? Olhai as aves do céu: 
não semeiam nem colhem nem guardam em 
celeiros, e, no entanto, o Pai celeste as ali-
menta. E vós não valeis muito mais do que 
elas? Quem de vós, com suas preocupações 
pode aumentar a sua idade de um momento 
sequer? 

E com o vestido, por que vos os preocupais? 
Olhai como crescem os lírios do campo: não 
trabalham nem fiam. E eu vos digo, que nem 
Salomão com toda sua gloria se vestiu como 
um deles. Se Deus veste assim a erva do cam-
po, que hoje cresce e amanhã será queimada, 
quanto mais a vós, homens de pouca fé! Não 
vos preocupeis, pois, dizendo: o que havemos 
de comer? Ou o que havemos de beber? Ou 
com o que nos havemos de vestir?

Celebração para a sustentabilidade
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d) Projetar algum vídeo. Há muitos. Seria bom 
que eles fossem negativos e positivos. Temos 
aqui alguns exemplos:

https://www.youtube.com/watch?v=SPi-
heyuXCl8

https://www.youtube.com/watch?v=WMM-
fmbXoABs

https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6s-
qsAiY

ht tps ://www.youtub e.com/watch?v=-
15tHQ-ZfQHU

e) Rezar juntos. Para alguns não falta nada, 
para muitos falta a comida diária, roupas  e 
cobertores.

f) Conseguir formular compromissos con-
cretos, avaliáveis a partir da reflexão da ca-
tequese e da celebração. Poderiam seguir a 
linha da AUSTERIDADE (liberação do supér-
fluo), Acolhimento de MIGRANTES. Cuidar 
de NOSSA CASA COMUM e proteção e cui-
dado com o MEIO AMBIENTE.

 Sitio Frei Loreto, Brasil

https://www.youtube.com/watch?v=SPiheyuXCl8
https://www.youtube.com/watch?v=SPiheyuXCl8
https://www.youtube.com/watch?v=WMMfmbXoABs
https://www.youtube.com/watch?v=WMMfmbXoABs
https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY 
https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY 
https://www.youtube.com/watch?v=15tHQ-ZfQHU
https://www.youtube.com/watch?v=15tHQ-ZfQHU
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Horta da Saúde, Filipinas
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Os fatos mostraram a nossa vulnerabilidade, 
a fragilidade humana, a necessidade do outro, 
nossa interdependência como seres humanos 
e a nossa ligação íntima com o planeta. Hoje, 
mais do que nunca, surge com clareza o que é 
importante: a saúde, o autocuidado e o cuida-
do das pessoas e da nossa casa, o lugar onde 
habitamos.

Com o olhar fixo em Deus, comprometemo-nos 
na construção de um novo mundo; precisamos 
comunicar esperança, aprender e realizar mu-
danças profundas e visíveis.

A construção de nosso novo lugar pós-pande-
mia se fundamenta em três pilares:
1. Construir a fraternidade.
2. Praticar, contagiar, multiplicar a solidarie-
dade. 
3. Viver com austeridade (sustentabilidade)

“A igreja nos incentiva a construir o futuro 
com o objetivo não só de aliviar o sofrimento 
imediato, mas também de promover a trans-
formação dos corações, das mentes e das es-
truturas para um novo modelo de desenvol-
vimento que prepare um futuro melhor para 
todos” (Comissão Vaticana COVID-19).

Objetivos
• Promover a partir da fé e dos valores agos-

tinianos o compromisso com os nossos se-
melhantes.

• Considerar a solidariedade como ponto de 
partida na construção de um mundo mais 
fraterno e comprometido.

• Focar nossos corações em novas aprendi-
zagens e práticas de fraternidade, para não 
cair nos erros do passado.

Alcances
O projeto prevê a possibilidade de gerar um 
aprendizado significativo no que diz respeito 
à sustentabilidade.  Além disso, proporcionar 
conhecimentos e ferramentas que, em es-
paços reduzidos e com a perspectiva de que 

tais iniciativas cheguem aos lares para sua 
implementação definitiva, desenvolvam hábi-
tos de trabalho e alimentação saudável. 

A proposta requer também um período de 
formação. Em nosso compromisso de educa-
dores, não devemos ignorar este fator funda-
mental.

Cada etapa deste processo será acompanha-
da de uma instância de capacitação que favo-
reça o conhecimento a exploração e a experi-
mentação das atividades propostas.

Simultaneamente e em paralelo, serão reali-
zadas atividades que convidam à reflexão so-
bre a nossa própria existência e sobre a inte-
ração com o próximo.

ATIVIDADE EDUCATIVA

1. Motivação
Desde tempos imemoriais, Deus deu-nos si-
nais inquestionáveis do seu amor infinito; 
concedeu-nos o perdão e compreendeu os 
nossos erros.

É hora de refazer nossos passos, e rever aque-
les comportamentos e valores que nos torna-
ram mais autênticos.

A natureza é o melhor exemplo: cada planta 
nasce, cresce, enraíza-se e volta-se para o 
sol de cada dia; convida-nos a novas apren-
dizagens, a uma diferente maneira de viver no 
mundo, de mostrar a nossa presença preser-
vando, respeitando e valorizando a vida.

Por isso, consideremos agora que o cuidado 
do que nasce e cresce nos ajudará a valorizar 
e promover neste mundo uma vida nova.

Da fé, do alimento e do sustento, desejamos 
nos transformar em semente que produz va-
lores agostinianos, e enriquece a comunida-
de.

SEMINARE. É hora de semear
Construímos o futuro, promovemos solidaridadade
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2. Atividades sugeridas
Atividade prévia
Antes de iniciar nosso projeto, vamos explo-
rar, investigar e refletir. 

Convidemos nossos alunos a considerar par-
ticularmente os seguintes questionamentos, 
e em seguida realizemos uma enriquecedora 
discussão em comum.

Individualmente Grupalmente

Semear é cuidar, é proteger e valorizar a vida Este novo mundo exige em nós o compromisso 
pela vida

Como nasce uma planta?
De que cuidados precisa?

Que sentimentos nos unem a outras pessoas? 
Como nos relacionamos com nossos semelhan-
tes?

Qual é o seu sustento? 
Como favorecemos o seu crescimento?
O que sentimos ao vê-la se desenvolver?

O que fazemos diariamente para melhorar a 
nossa própria existência?
E de quem nos rodeia?

O que devemos considerar para cuida-la ade-
quadamente?

Que atitudes e comportamentos próprios favore-
cem o desenvolvimento dos nossos semelhantes?

Também seria oportuno registrar por escrito 
as considerações que foram alcançadas nos 
diferentes momentos da partilha, para retor-
nar a elas quando for oportuno.

Atividade principal
En «Seminare» iremos desenvolver duas pro-
postas que serão realizadas em conjunto.

A primeira leva à aprendizagem acadêmica e 
a segunda à formação em valores.

A atividade central é a preparação de eco hor-
tos em espaços reduzidos (vasos, varandas); 
soma-se a isso a disponibilidade de recursos 
que favoreçam uma produtividade sustentá-
vel (composto orgânico, sementes agroeco-
lógicas, germinadores em recipientes reci-
cláveis, cultivos hidropônicos...) e a oportuna 
capacitação para sua implantação efetiva.

Cada atividade realizada nos ecos hortos dará 
origem a uma proposta de reflexão pessoal e 
de socialização com o grupo de pares.

1-O que sou e o que posso oferecer aos 
outros…

Na semeadura, permitir-nos-emos analisar as 
nossas potencialidades e fortalezas.

Que tipo de semente sou? Que espero semear 
em meus semelhantes?...
 
Sou semente de paciência, para saber espe-
rar o tempo dos outros?

Sou semente de otimismo, para nos acom-
panhar no que fazemos? Sou semente de 
confiança porque tenho minha fé depositada 
em Deus?

Sou semente de esperança, para promover 
mudanças em meus semelhantes? ...

 
2-É tempo de cuidar e cuidarmo-nos

Consideremos primeiro individualmente, e 
depois coletivamente:

Que sentimentos alimentam nossa vida dia-
riamente?
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Com que conduta ajudo meus semelhantes a 
crescer?

O que acontece quando as ponho em prática?

Como alimentamos o nosso coração e o dos 
nossos semelhantes?

Cuidamos de nossos vínculos? 

Nós os desenvolvemos (na família, entre ami-
gos, com os colegas)?

O que construo nessa troca?

Encerramos a atividade com uma partilha. Re-
visamos nossas considerações na atividade 
prévia, e adicionamos agora as contribuições 
apresentadas nesta colocação em comum.

3- Favorecidos na colheita

Dedicamos um espaço em nossa vida diária, 
para refletir sobre o que temos e o que pode-
mos dar.

Desfrutamos das conquistas alcançadas. 
Valorizamos e acompanhamos o esforço e a 
dedicação daqueles que nos rodeiam. Sinto-
nizamos com nosso ambiente, e nos interes-
samos pelos outros.

4- tróca solidaria
A generosidade alimenta o coração de quem 
dá e de quem recebe.

O nosso compromisso é com as pessoas, e 
fazer com que os recursos cheguem onde são 
mais necessários: melhorar a qualidade de 
vida dos mais vulneráveis.

Estamos capacitados para fazer que nossas 
atuações contribuam para que este mundo 
seja um lugar melhor.

Neste momento sugerimos alguma iniciativa so-
lidária: espalhar sementes, impulsionar a prepa-
ração de eco hortos, promover capacitações...

Atividade de encerramento
Propor a cada equipe de trabalho uma apre-
sentação (cartaz, mural, infográfico.), na qual 
se resuma e apresente cada etapa do processo 
compartilhado.
 
Tempo estimado
Para a realização de todo o projeto, estima-se 
um período de doze semanas; no entanto, 
cada etapa pode ser realizada de forma inde-
pendente e em conformidade com as caracte-
rísticas e disposições de cada instituição ou 
sede participante.

O projeto completo 
https://view.genial.ly/61621a0b11e4970d-
9fde72f8

 Sitio Frei Loreto, Brasil

https://view.genial.ly/61621a0b11e4970d9fde72f8
https://view.genial.ly/61621a0b11e4970d9fde72f8


Você pode encontrar este documento em formato digital em 
https://www.arcores.org/pt-br/campanhas/



As doações e contribuições arrecadadas da Jornada Coração Solidário devem 
ser depositadas na conta ARCORES que você encontra abaixo.

Por que isso é importante? Com a sua contribuição, ARCORES direcionará todas 
as receitas para os diferentes projetos aprovados pelo Conselho de Administração 
da ARCORES International.

JUNTOS PODEMOS FAZER MAIS

Para o envio das contribuições, estão disponíveis as seguintes contas bancárias:

¿Como posso colaborar com a
Jornada Coraçao Solidário 2021?

Titular: ARCORES (€)
IBAN: IT33E020080513400010577805
Código Bic Swift: UNCRITMMXXX
Banco Unicredit

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

Titular: ARCORES-Red Solidaria Internacional ($)
IBAN: ES19 0081 0640 6700 7199 0313
Código Bic Swift: BSABESBB
Banco Sabadell

Você também pode fazer isso pelo Paypal, atra-
vés do nosso site arcores.org

Construímos o futuro, promovemos solidariedade

E não se esqueça
de compartilhar
nas redes sociais

sua forma de 
celebrar a Jornada
Coração Solidário 

2021

#JCS21


