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INTRODUÇÃO

Juntos transformando vidas

Jornada Coração Solidário 2022/23. 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 2021.
4. Projetos específicos no 
Argentina, Guatemala, Filipi-
nas, Serra Leoa e Venezuela, 
aos quais será destinada a 
ajuda financeira arrecadada 
por ocasião da Jornada Co-
ração Solidário 2022/23.
5. Um roteiro litúrgico para 
motivar a participação das 
comunidades paroquiais na 
Jornada.
6. Uma atividade voltada 
para a participação no cam-
po educacional, que pode 
ser facilmente adaptada às 
diferentes circunstâncias 
e diferentes níveis de ensi-

no: infantil, 
p r i m á r i o , 
secundário, 
universitário 
e até mesmo 
grupos de jo-
vens.
7. Um vídeo 
do Dia do 
Coração Soli-
dário 2022/23 
“Juntos trans-
f o r m a n d o 
vidas”, que 
você pode en-
contrar em 
nosso canal no 
YouTube: Rede 
Internacional de 
So l idar iedade 
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 Soli-
dário?
A Jornada Coração Solidário é organizada 
pela Diretoria de ARCORES Internacional, 

formada por 12 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 finan-
ciamento e os materiais que acompanham a 
Jornada: divulgações de caráter educativo, 
catequético e celebrativo.

A Jornada Coração Solidário 2022/23 é de-
dicada à celebração do compromisso soli-
dário da Família Agostiniana Recoleta vivido 
em comunhão. Também a Jornada tem como 

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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propósito fortalecer e impulsionar a nossa 
solidariedade, promovendo que a vivamos 
em comunhão.

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 Jor-
nada.
- Pode-se realizar uma catequese ou cele-
bração utilizando os materiais que se ofere-
cem.
- Pode-se realizar uma atividade educativa 
com os materiais que se oferecem, que se 
podem adaptar a cada nível educativo e ao 
tempo de que se disponha.
- Podem-se empreender ações próprias que 
promovam a sustentabilidade ambiental, a 
fraternidade e a solidariedade, a partir das 
propostas que se oferecem no roteiro da Jor-
nada.

Quando você pode participar?
A Jornada Coração Solidário 2021 será 
lançada em 5 de dezembro de 2021 e per-
manecerá aberta durante o primeiro semes-
tre de 2022.

Se eu quiser participar, onde posso me in-
formar? 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:https://www.arcores.org/pt-br/ar-
cores-argentina/
Brasil: https://www.arcores.org/pt-br/arco-
res-brasil/
Colômbia: https://www.arcores.org/pt-br/
arcores-colombia/
Costa Rica: https://www.arcores.org/pt-br/
arcores-costa-rica/
Filipinas: https://www.arcores.org/pt-br/ar-
cores-filipinas/
México: https://www.arcores.org/pt-br/arco-
res-mexico/
Peru: https://www.arcores.org/pt-br/arco-
res-peru/
República Dominicana: 
https://www.arcores.org/pt-br/arcores-do-
minicana/
Venezuela: ve.arcores.org
Se você está na Espanha ou en qualquer ou-
tro país não mencionado: 
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, twit-
ter ou instagram com a hashtag #JCS22_23; 
ou enviá-la(s) por e-mail para o endereço: 
comunicacion@arcores.org.
- Colaborar economicamente com os 
projetos apresentados nesta “Jornada Co-
ração Solidário 2022/23”, depositando as 
doações e contribuições exclusivamente em 
uma das seguintes contas bancárias: 



#4

MENSAGEM O PRIOR GERAL

A toda a Família Agostiniano-Recoleta

Jornada Coração Solidário 2022/23. ARCORES: Rede Solidaria Internacional Agostiniana Recoleta

Estimados irmãos e irmãs:
Solidariedade é ter nossos ouvidos sempre 
atentos aos gritos de socorro que nos  che-
gam de todos os cantos do mundo.  

Solidariedade é manter o olhar sempre aten-
to e vigilante à procura dos náufragos de  
nossa sociedade egoísta. 

Solidariedade é sentir como própria a dor al-
heia, e compadecer-se da angústia  daqueles 
que estão tendo um momento difícil. 

Solidariedade é estar ao lado do pobre, de-
nunciar a injustiça e ecoar a verdade. A soli-
dariedade é ser presença de esperança em 
um mundo que não a deixa florescer,  nem 
nos oferece razões para acreditar nela. 

Solidariedade é compartilhar os perigos na 
luta pela justiça e pela liberdade, arriscando  
a vida e, sobretudo, a nossa comodidade. 

Jesus, que deu sua vida por nós sem nenhum 
outro motivo a não ser o amor  incondicional, 
é a razão fundamental que deve nos mover a 
viver a solidariedade. 

A solidariedade é, de fato, um valor crescen-
te em nossa sociedade moderna. A família  
agostiniana recoleta tem sua própria forma de 
viver a solidariedade: em comunhão. Vivemos  
a solidariedade em comunhão. Esse é pre-
cisamente o tema escolhido para a Jornada 
do  coração solidário 2022/2023 promovida 
pela nossa Rede Solidária ARCORES, cujo 
lema  é: “Juntos, transformando vidas”. 

As filas da fome estão aumentando. Os refu-
giados da guerra entre a Ucrânia e a Rússia,  
e de tantas outras guerras, não param de 
chegar. O mundo se vê ameaçado pela irra-
cionalidade  de uns poucos, que não deixam 
tremular a bandeira da paz; e o planeta gri-
ta que já não suporta  mais. Os jovens não 
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1 Mensagem Papa Francisco Jornada mundial  dos pobres 2022

encontram habitação. As famílias não po-
dem pagar a conta de luz e  comprar gás. O 
preço dos alimentos não para de aumentar. 
Os migrantes são contados aos  milhões. As 
mulheres no Irã morrem por não usar o véu 
conforme é exigido. E a maioria olha  para o 
outro lado, tratando de viver sua vida sem 
ser incomodado. 

A família agostiniano-recoleta, ao contrário, 
quer olhar de frente para todas estas  si-
tuações. Consciente de que a realidade nos 
transborda e supera, mas também conven-
cida de  que não podemos deixar de agir, 
JUNTOS, como família, em comunhão, por-
que juntos  somos mais fortes. Essa é a nossa 
maneira de viver e trabalhar.  

Quero lembrar aqui aquele texto do Evan-
gelho de João (Jo 6), em que diante de uma  
multidão faminta se buscam soluções para 
dar-lhes de comer. O racionalista Felipe diz: 
"Nem  mesmo duzentos denários de pão seria 
suficiente para alimentar esta multidão". An-
dré, o irmão  de Simão Pedro, apenas cons-
tata: "Aqui está um menino com cinco pães 
e dois peixes. Mas o  que é isso para tantas 
pessoas?". Tampouco nós seremos capazes 
de arrecadar os duzentos  denários neces-
sários para acabar com a fome e a situação 
de pobreza e injustiça em nosso  mundo. O 
que podemos fazer, no entanto, é apresen-
tar ao Senhor os cinco pães e os dois peixes  
que temos e pô-los em suas mãos para que 
Ele os multiplique. Quando damos o que te-
mos,  todos ficam satisfeitos. E até sobra!

É disso que trata esta Jornada do Coração 
Solidário: apresentar ao Senhor o pouco  
que temos para que se multiplique em suas 
mãos. Verdadeiramente, o milagre acontece 
quando  não se busca benefícios pessoais, 
nem rendas; e quando nossos interesses não 
forem outros  senão os de aliviar as situações 
de calamidade que muitos de nossos irmãos 
e irmãs estão  experimentando. Queremos, a 
partir de ARCORES, unir todas as crianças, 

idosos, jovens,  adolescentes, adultos que 
quiserem pôr em comum seus “pães” e seus 
“peixes”. Queremos  unir nossas mãos, nos-
sos esforços. Queremos unir as batidas mais 
nobres de nosso coração,  porque a unidade 
e a comunhão geram vida; e porque a co-
munhão está inserida na essência de  nossa 
identidade carismática.  

A Ordem vê, com imensa alegria, o rápido 
crescimento e a boa acolhida  experimentada 
por nossa Rede solidária ARCORES em toda 
a geografia recoleta. São muitas  as inicia-
tivas, projetos e campanhas levadas a cabo 
em distintos ministérios e comunidades.  Por 
tudo isso, damos graças a Deus. Temos, no 
entanto, um assunto pendente: trabalhar 
juntos,  unir forças, caminhar em comunhão. 
Penso que não há melhor oportunidade para 
nós que  viver a solidariedade em comun-
hão. Esta jornada é uma oportunidade para 
isso. Lembremos  que: "A solidariedade é 
precisamente partilhar o pouco que temos 
com quantos nada têm, para  que ninguém 
sofra. Quanto mais cresce o sentido de co-
munidade e comunhão como estilo de  vida, 
tanto mais se desenvolve a solidariedade". 
 
Como nos diz o Papa Francisco: “façamos al-
voroço”, façamos ruido com esta Jornada  so-
lidária. Não é para nós. É para os preferidos 
do Senhor e os abandonados da sociedade. 
Com  esta carta vocês receberão o material 
para a sua divulgação. Aproveitemos o tra-
balho  incansável de tantas pessoas que há 
na retaguarda e não nos esqueçamos de pôr 
em comum  nosso pequeno grão de areia, 
nossos “cinco pães” e “dois peixes”. Depen-
de de você, depende  de mim.  

Que o Senhor e a Virgem Maria abençoem a 
todos nós. 

Frei Miguel Ángel Hernández Domínguez

Roma, 10 de noviembro de 2022.
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Título
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1 https://www.arcores.org/pt-br/o-que-e-arcores/mision-vision-y-valores/
2  Projeto Vida e Missão OAR 2022-2028

A Jornada Coração Solidário 2022-2023 
é dedicada à celebração do compromisso 
solidário da Família Agostiniana Recoleta 
vivido em comunhão. Também a Jornada 
tem como propósito fortalecer e impulsio-
nar a nossa solidariedade, promovendo 
que a vivamos em comunhão. 

Queremos expressar e valorizar que a 
comunhão é sinal de identidade do com-
promisso social e solidário da Família 
Agostiniana Recoleta. Vivemos nossa SO-
LIDARIEDADE em COMUNHÃO.

A Rede Solidária Internacional ARCORES 
tem quatro valores que a definem e mos-
tram como queremos levar adiante nosso 
trabalho: a comunhão, a entrega, a humil-
dade e o trabalho em rede1.

Cada um destes valores é um pilar que 
fundamenta o nosso trabalho, é trans-
mitido às pessoas que acompanhamos e 
ajudamos e precisamos promovê-lo para 
crescer em nosso compromisso com a so-
lidariedade.

Precisamos viver a nossa solidariedade 
em comunhão para encontrar nossa força 
e sentir-nos mais fortes; para que, estan-
do juntos, nos sintamos um; para sermos 
fiéis ao nosso carisma, pois "a comunhão 
é a essência da nossa identidade carismá-
tica"2.

A comunhão, através de nossos proje-
tos, iniciativas sociais e ações concretas, 
é transmitida às pessoas que acompan-
hamos e ajudamos, para que descubram 
que não estão sós, nos terão ao seu lado, 
se sentirão parte da Rede ARCORES e 
poderão, por sua vez, ajudar a outros. Se 
vivermos a nossa solidariedade em chave 
de comunhão, os ajudaremos a encontrar 
o caminho para um presente e um futuro 

melhores e a saber qual é a sua contri-
buição para o mundo.

Precisamos aumentar o valor da Comun-
hão dentro da Rede ARCORES, e quere-
mos que esta Jornada Coração Solidário 
nos ajude a alcançá-lo. Para isso, propo-
mos neste dia projetos que evidenciam a 
solidariedade vivida em comunhão, seja 
porque o projeto é realizado conjunta-
mente por várias entidades da Família 
Agostiniana Recoleta, seja porque recebe 
o apoio de toda a Rede Internacional, seja 
porque é desenvolvido simultaneamente 
em vários países, seja porque pretende ser 
realizado em todas as delegações ou nós 
de ARCORES no país. 

Queremos também valorizar a comunhão, 
através da sinodalidade: promover juntos 
a solidariedade, com a participação de to-
dos: religiosas, religiosos e leigos. Assim, 
propomos aprofundar os caminhos de si-
nodalidade já iniciados através da partici-
pação nos projetos e iniciativas solidárias 
da ARCORES.

Na nossa participação nesta Jornada Co-
ração Solidário 2022/2023, assim como 
no nosso trabalho solidário na ARCORES, 
queremos aumentar o valor da comunhão, 
com simples comportamentos diários:
- Vamos ajudar cada um a se projetar da 
ilusão e da realidade concreta.
- Vamos comemorar nossas conquistas 
juntos.
- Incentivemos o diálogo e a Cocriação em 
nossas ações e projetos.
- Vamos nos formar continuamente para 
nossa ação solidária.
Vamos caminhar juntos nesta Jornada Co-
ração Solidário: "Juntos, transformando 
vidas".
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Kamabai, Serra Leoa
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INFORMAÇÂO JCS 2021

Jornada Coração Solidário 2022/23. ARCORES: Rede Solidaria Internacional Agostiniana Recoleta

Jornada Coração Solidário 2021
Construímos o futuro, promovemos solidariedade
A Jornada de Coração Solidário 2021 é de-
dicada a impulsionar com ações concretas o 
nosso compromisso na construção do mundo 
pós-pandemia. Conscientes do grande sofri-
mento causado pela pandemia da COVID19, 
que nos abalou nas nossas certezas científi-
cas e no nosso modo de vida, apressámo-nos 
a responder ao apelo do Papa Francisco, que 
nos encorajou com esperança, a transformar 
o mundo para que tenhamos um futuro mel-
hor para todos nós.

Propusemo-nos levar adiante ações para 
construir fraternidade, praticar-multipli-

car-contagiar solidariedade, viver com auste-
ridade-sustentabilidade.

Entre estas ações destacam-se os nove (9) 
projetos incluídos na Jornada cuja realização 
necessitava de uma contribuição de 134.450 
€. A Diretoria da ARCORES Internacional, de-
cidiu priorizar quatro dos nove projetos e os 
outros cinco financiá-los parcialmente com 
base na arrecadação da Jornada Coração So-
lidário em 2021.

O resultado foi o seguinte:

Essa arrecadação é 2% superior à arrecadada 
na Jornada Coração Solidário de 2020 e pos-
sibilitou o financiamento integral dos projetos 
no Brasil, Colômbia, Filipinas e Guatemala. 

Os projetos na Argentina, Equador, Peru, Re-
pública Dominicana e Venezuela foram par-
cialmente financiados entre 24 e 47%, com 
os valores a continuación:

Contribuições recolhidas na Jornada Coração Solidário 2021

Entidade que realiza a contribuição Contribuição em €

Agostinianas Recoletas Fed. Espanha 850

Cúria geral MAR 2.225

Família AR EE.UU. 3.900

ARCORES Internacional (liquidação Pgto. 2021) 10.000

ARCORES Argentina 1000

ARCORES Brasil 1.500 (7.500 R$)

ARCORES Colômbia 5.530  (22.117.000 pesos colombianos)

ARCORES Espanha 53.029,70

ARCORES Peru 990 (3.778 soles)

ARCORES Rep. Dominicana 2.000

ARCORES Venezuela 1.050 (1.200$)
TOTAL 82.074,70
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Projetos: “Construímos o futuro, promovemos solidariedade”

Título do projeto País Nº de
beneficiários

Financiamento 
recebido em €

1 Centro de Educação Ambiental 
“Sítio Frei Loreto” No Centro Espe-
rança - Pauiní

Brasil 710 17.710

2 Reabilitação de uma escola para 
a população indígena em S. José 
de Ariporo: 9 quiosques de sala de 
aula; cozinha; casas de professores

Colômbia 275 16.125,24

3 Incentivo ao programa de promoção 
de Recursos Handumanam para 
famílias muito pobres: Água; segu-
rança alimentar; trabalho

Filipinas 175 familias 
(875 
personas)

16.210

4 Melhoria da alimentação e meios 
de vida de famílias pobres de To-
tonicapan: Galinhas e Tomates em 
estufa

Guatemala 300 familias 
(1.500
personas)

7.200

5 Fornecimento de cozinhas melho-
radas na comunidade camponesa 
de El Arenal, distrito de La Lajas

Peru 100 familias 
(500 
personas)

5.415

6 Atenção integral a adolescentes 
grávidas S. Cristóbal

República 
Dominicana

60 5.500

7 Programa de atendimento escolar 
pós-pandemia

Venezuela 178 6.150

8 Apoio integral para adolescentes 
grávidas em Guamote

Ecuador 100 5.982

9 Programa de desenvolvimento 
integral ARCORES Argentina: 
Educação, atenção aos imigrantes, 
conversão ecológica

Argentina 394 1.782,46

TOTAL 4.592 82.074,70

Todos los proyectos están actualmente en su fase de ejecución esperando que concluyan al 
final de 2022 o durante 2023.

Projeto Migrantes, Buenos Aires, Argentina
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PRESENTACIÓN

Títu- lo

Jornada Coração Solidário 2022/23. ARCORES: Rede Solidaria Internacional Agostiniana Recoleta

PROJETOS JCS 2022/23

Filipinas e Sierra Leoa

Argentina

Sonho Solar

Migrantes

Este projeto visa fornecer assistência susten-
tável as famílias deslocadas por desastres 
naturais e sociais em comunidades remotas, 
fornecendo kits de iluminação solar para re-
sidências. Também realiza oficinas participa-
tivas e treinamento para beneficiários sobre 
como instalar e manter sistemas fotovoltaicos. 
Em Serra Leoa, apenas 26% da população to-
tal e 5% da população rural têm acesso à ele-
tricidade, segundo dados do Banco Mundial 
de 2020. 
Os missionários agostinianos recoletos de 
Serra Leoa tem duas Missões na diocese de 
Makeni, no norte do país. A eletricidade nes-
sas áreas é inacessível, especialmente nas al-
deias mais afastadas. Este projeto ajuda 100 
famílias de três aldeias a desenvolver e mel-
horar a sua qualidade de vida de forma sus-
tentável.
Nas Filipinas, a ARCORES começou a distri-
buir 50 kits de iluminação solar para famílias 
Tagbanua em Aborlan e Brgy. Inagawan, e em 
Liminangcong (Palawan), no dia 28 de feve-
reiro de 2022.

Este projeto destina-se a migrantes residen-
tes em Buenos Aires que são atendidos na 
Paróquia Nuestra Señora de la Consolación. 
Visa ajudar a melhorar a situação socioeconô-
mica e familiar dos migrantes, uma vez que 
muitos deles vivem em condições precárias 
enquanto procuram gerar algum rendimento 
econômico.
Por isso, com a formação profissional do cur-
so “Empreendedores de impacto”, o objetivo é 
oferecer a eles ferramentas profissionais para 
que possam crescer com seus empreendi-
mentos e se desenvolver. Também é oferecido 
o "Oficina de Tecelagem", destinado a migran-
tes que desejam se especializar nesta área ou 
apresentar ideias inovadoras que posterior-
mente são exibidas em diferentes feiras. Além 
disso, algumas famílias migrantes recebem 
alimentos não perecíveis como ajuda e a pa-
róquia oferece catequese para seus filhos.

Este projeto também está sendo trabalhado 
em Cebu. Muitos dos beneficiários são víti-
mas do tufão Rai. 
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Venezuela
Unidos com Venezuela

O programa “Unidos com a Venezuela. Uma luz 
de Esperança” lançado pela ARCORES Vene-
zuela em agosto de 2017, cumpriu seu sexto 
ano de execução em 2021.
O empenho e o esforço de comunhão da fa-
mília Agostiniana Recoleta na Venezuela (OAR, 
MAR, ARCJ, JAR, FSAR) possibilita a continui-
dade, apesar das enormes dificuldades que 
vive a Venezuela, deste enorme programa de 
atendimento à população carente que des-
envolve 33 serviços de alimentação, saúde e 
educação, atendendo mais de 10.000 pes-
soas. Na Venezuela, os efeitos da pandemia 
juntamente com a grave depressão econômica 
e a complexa crise humanitária, têm causado 
uma situação muito dramática e alarmante.
Em 2021, a pobreza atingiu 94,5% dos ci-
dadãos e a pobreza extrema aumentou para 
76,6%, levando a maior insegurança alimen-
tar, altos níveis de desnutrição e mortalidade 
infantil. 

 Guatemala e Venezuela
Apoio à escolarização de estudantes em risco de exclusão social

O projeto visa garantir o acesso à educação de 
qualidade e perseverança no sistema educati-
vo de crianças que, por razões econômicas ou 
de precariedade social, não podem continuar 
seus estudos. Na Venezuela, as bolsas são dis-
tribuídas da seguinte forma:
• 20 no Colégio Santa Rita dos Missionários 
Agostinianos Recoletos de Maracaibo.
• 15 no Colégio Nossa Senhora de Lourdes de 
Tía Juana.
• 8 na Paróquia San Agatón de Palmira.
• 19 na Paróquia Santa Rosa de Lima em Ma-
racaibo.
• 33 na comunidade dos Missionários Agosti-
nianos Recoletos da Paróquia San Agustín de 
Atapirire.
Na Guatemala, 15 meninos e 15 meninas da 
paróquia San Miguel Arcángel em Totonicapán 
receberam bolsas de estudo. 
Este projeto apoia, também nesta cidade, a for-
mação universitária de 5 jovens, futuros líde-

res comunitários que colaborarão futuramente 
em outros programas.
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  Lema: Vivemos nossa solidariedade en Comunhão

COMENTÁRIO INICIAL
Irmãos e irmãs: Reunidos pelo Pão da Pala-
vra e pela Mesa da Eucaristia, neste dia da 
Recolecção ou nascimento da família Agosti-
niana Recoleta, queremos dar graças a Deus 
por nos chamar a viver a nossa Fraternidade 
em comunhão de irmãos na fé e com todos 
os homens com quem vivemos e trabalha-
mos. A nossa Solidariedade começa na Co-
munhão com Cristo para depois tê-la tam-
bém essa mesma comunhão com os nossos 
próximos sobretudo, os mais necessitados 
da nossa ajuda e apoio.

ANTÍFONA DE ENTRADA
O mundo inteiro está sujeito ao teu poder 
Senhor; ninguém pode se opor a ti. Tu criaste 
o céu e a terra e todas as maravilhas que exis-
tem sob o céu. Tu és o Senhor do universo.

ORACIÓN COLECTA
Oh Deus, que deste a todos os povos a mes-
ma procedência, e quiseste com eles reunir 
em ti uma só família, enchei os corações de 
todos com o fogo do teu amor e acendei-os 
com o desejo do justo progresso de seus ir-
mãos, para que, com os bens que generosa-
mente distribuís entre todos, cada um alcan-
ce a plenitude humana como pessoa e seja 
suprimida qualquer discriminação, se afir-
mem no mundo a igualdade e a justiça. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo...

COMENTÁRIO ANTES DAS LEITURAS
Se partimos do princípio de que todos somos 
irmãos, filhos de um mesmo Pai, o desejo de 
ajudar e amar uns aos outros deve estar pre-
sente em nós. A caridade é a forma suprema 
de viver a solidariedade em comunhão com 
o irmão.

PRIMEIRA LEITURA
A vida em comunhão de irmãos
Atos, 2,42-47

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 8, 1-8
“Ó Senhor, como é grande o Vosso nome em 
toda a terra!”

SEGUNDA LEITURA
A caridade fraterna
Romanos, 12, 9-21

EVANGELHO 
O Bom Samaritano
Lucas, 10, 25-37

ORAÇÃO DOS FIÉIS
Celebrante: Com a confiança de que sempre 
somos ouvidos por nosso bom Pai Deus que 
cuida dos seus filhos, suplicamos-lhe humil-
demente dizendo:

Atendei, Senhor, os anseios do vosso povo.

1.- Pela Santa Igreja de Deus, pelo Papa, 
pelos Bispos e seus ministros, para que se 
deixem iluminar pelo Espírito Santo e o Povo 
de Deus prestemos atenção aos seus ensina-
mentos. Roguemos ao Senhor.

2.- Por todos os governantes para que, ao 
exercerem sua responsabilidade, conduzam 
os povos pelo caminho da paz, da liberdade 
e da concórdia, e respeitem a vida em todas 
suas etapas. Roguemos ao Senhor.

3.- Pelos encarcerados, os doentes e os po-
vos em vias de desenvolvimento para que 
experimentem a solidariedade das nações 
que têm maiores recursos materiais. Rogue-
mos ao Senhor.

4.- Pelas nações onde a ARCORES está es-
tabelecida para que continue realizando as 
boas obras para o bem social com os emi-
grantes, os que carecem de alimentos, os 
que buscam promover seu nível de vida, os 
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doentes e as crianças apadrinhadas. Rogue-
mos ao Senhor.

5.- Por todos nós que estamos presentes 
nesta Eucaristia, para que trabalhemos in-
cansavelmente para dar fim ao sofrimento 
dos que vivem na pobreza e defender o cui-
dado da criação. Roguemos ao Senhor.

Celebrante: Te damos graças Senhor, por 
nos ter reunido neste Dia da Recolecção 
para viver nosso carisma de interioridade, 
comunidade e apostolado com toda a família 
Agostiniana Recoleta. Faz com que não nos 
cansemos de fazer o bem cuidando da natu-
reza e socorrendo os irmãos que mais preci-
sam de nós. A vós o reino, o poder e a glória, 
na unidade do Espírito Santo, por Jesus Cris-
to Nosso Senhor. Amém.

OFRENDAS 
Pão e vinho: Que estes alimentos básicos, 
Senhor, se transformem junto com o teu Cor-
po e Sangue em alimento que nos dê forças 
para construir a civilização do amor e do ho-
mem novo em nosso tempo.

Milho: Tu, Senhor, nos mandaste cultivar a 
criação. Que estes frutos do trabalho do ho-
mem, necessários para a nossa alimentação, 
nunca faltem na mesa dos pobres.

Peça artesanal: Assim como esta peça artís-
tica foi tecida com muitos fios e cores, que 
também nossa vida se entrelaça com a de 
nossos irmãos e compreendamos que sem 
eles não podemos ser felizes.

Flores: Senhor, que nosso povo, apesar de 
sofrer muito pela escassez de alimento ou 
pela falta de educação e remédios para sua 
saúde, nunca deixe de ser alegre e viver feliz 
e contente.

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Santifica, Senhor, os dons, frutos da terra, 
que te apresentamos em ação de graças, e, 
ao conceder-nos a abundância de seus pro-
dutos, fecunda nossos corações com a graça 
divina. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.

PREFACIO COMUM, VIII
Jesus, Bom Samaritano
V/. O Senhor esteja convosco.
R/. Ele está no meio de nós.
V/. Corações ao alto.
R/. O nosso coração está em Deus.
V/. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
R/. É nosso dever e salvação.

Na verdade, é justo e necessário, é nosso de-
ver e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno 
e todo-poderoso.

Porque Jesus Cristo, em sua vida terrena, 
passou fazendo o bem e curando os oprimi-
dos do mal. Também hoje, como bom sama-
ritano, Ele se aproxima de cada pessoa que 
sofre no corpo ou no espírito, e cura suas fe-
ridas com o óleo da consolação e o vinho da 
esperança.

Por este dom da tua graça, mesmo quando 
nos vemos mergulhados na noite da dor, vis-
lumbramos a luz pascal no teu Filho, morto e 
ressuscitado.

Por isso, unidos aos anjos e aos santos, can-
tamos a uma só voz o hino da tua glória: San-
to, Santo, Santo… 

ANTÍFONA DA COMUNHÃO
Dai graças ao Senhor pela sua misericórdia, 
pelas maravilhas que Ele faz aos homens. 
Acalmou a sede dos sedentos e encheu de 
bens os famintos. (Sal. 106,8-9).

ORAÇÃO FINAL
Alimentados com um único pão com o qual 
renovas sempre a família humana, pedi-
mos-te, Senhor, que ao participar no sacra-
mento da unidade, obtenhamos um amor 
forte e generoso, para ajudar os povos em 
vias de desenvolvimento e realizar, na soli-
dariedade e na comunhão, a obra da justiça.

Por Jesus Cristo nosso Senhor.
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ORAÇÃO DO PAPA FRANCISCO SOBRE A 
ESPERANÇA
Apesar destas sombras densas que não se 
devem ignorar, nas próximas páginas dese-
jo dar voz a tantos percursos de esperança. 
Com efeito, Deus continua a espalhar se-
mentes de bem na humanidade. A recente 
pandemia permitiu-nos recuperar e valorizar 
tantos companheiros e companheiras de via-
gem que, no medo, reagiram dando a própria 
vida. Fomos capazes de reconhecer como as 
nossas vidas são tecidas e sustentadas por 
pessoas comuns que, sem dúvida, escreve-
ram os acontecimentos decisivos da nossa 
história compartilhada: médicos, enfermei-
ros e enfermeiras, farmacêuticos, emprega-
dos dos supermercados, pessoal de limpeza, 
cuidadores, transportadores, homens e mul-
heres que trabalham para fornecer serviços 
essenciais e de segurança, voluntários, sa-
cerdotes, religiosas... compreenderam que 
ninguém se salva sozinho.

Convido à esperança que «nos fala duma 
realidade que está enraizada no mais fundo 
do ser humano, independentemente das cir-
cunstâncias concretas e dos condicionamen-
tos históricos em que vive. Fala-nos duma 
sede, duma aspiração, dum anseio de pleni-
tude, de vida bem-sucedida, de querer aga-
rrar o que é grande, o que enche o coração 
e eleva o espírito para coisas grandes, como 
a verdade, a bondade e a beleza, a justiça e 
o amor. (…) A esperança é ousada, sabe ol-
har para além das comodidades pessoais, 
das pequenas seguranças e compensações 
que reduzem o horizonte, para se abrir aos 
grandes ideais que tornam a vida mais bela e 
digna». Caminhemos na esperança! 1

BÊNÇÃO FINAL

1 Fratelli Tutti, 54 e 55.

 Programa Unidos com Venezuela
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ATIVIDADE EDUCATIVA
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"Juntos, transformando vidas", é o lema que 
nos move nesta Rede Solidária ARCORES. Ar-
ticulando nosso trabalho, a COMUNHÃO que 
nos reúne e nos unifica; que nos dá força e nos 
indica como podemos refletir, projetar, elabo-
rar, produzir e comunicar e compartilhar nos-
sas ideias e nossos trabalhos, o fruto que tor-
namos realidade. Transformando vidas, esta 
ideia conduz o nosso trabalho, oferecendo-nos 
os marcos a perseguir ao longo do caminho: 
trabalhamos, compartilhamos, desenhamos e 
criamos para produzir mudanças. Mudaremos 
nossas vidas primeiro, depois nosso entorno 
próximo, para ir ampliando o impacto desen-
volvido e fortalecido até onde for razoavelmen-
te possível.

Trabalhamos em rede porque é prático, autên-
tico, solidário e multiplicativo em seus proces-
sos e resultados. Trabalhamos com dedicação, 
fazemos autenticamente pensando no outro. 
Trabalhamos com humildade, colocando o 
que somos e temos em nosso esforço, sem 
pretensões vazias ou falsa modéstia. Trabal-
hamos em comunhão: torna-nos mais fortes, 
conduz-nos ao destino.

Da ação chegamos à SOLIDARIEDADE com 
o próximo. Buscamos ações simples que nos 
levem a poder compartilhar o que fazemos, 
aquilo que somos e também nosso esforço e 
nosso entusiasmo.

OBJETIVOS
Os objetivos que propomos nesta ação educa-
tiva para a Jornada Coração Solidário são sim-
ples, práticos e alcançáveis:
1. Trabalhar em solidariedade.
2. Projetar em aliança.
3. Compartilhar o fruto.
4. Melhorar o bem-estar emocional em nosso 
ambiente.

ALCANCE
As atividades a serem desenvolvidas podem 
ser feitas em qualquer idade. Sugerimos que o 
processo completo seja desenvolvido no Ensi-
no Médio e no Ensino Superior. No Ensino Pri-
mário, pode-se participar presencialmente nos 
três primeiros objetivos.

O alcance do quarto objetivo: lares de idosos 
em nosso bairro, vila ou cidade; hospitais em 
nosso bairro, vilas ou cidade. Vizinhança do 
nosso bairro ou da nossa cidade.

ATIVIDADE EDUCACIONAL
1. Motivação
Aprender a melhorar o bem-estar de nosso 
meio ambiente é um propósito educacional 
desejável nestes tempos de agitação e preocu-
pação social; fazê-lo trabalhando num projeto 
conjunto que implica a necessidade de colabo-
rar em equipe e de fazer alianças entre as equi-
pes e com as instituições dos nossos bairros, 
vilas ou cidades, leva-nos a desenvolver uma 
tarefa compartilhada baseada na igualdade.

O fato desta tarefa envolver alunos e profes-
sores, o centro educativo e as famílias e as 
instituições de saúde e bem-estar nas nossas 
imediações, faz com que se torne uma ação de 
inovação (aprendizagem baseada em projetos, 
trabalho em equipe, pensamento alternativo e 
crítico, uso da comunicação e tecnologias de 
informação...) e numa escola de solidariedade.

Em nosso espírito agostiniano, trabalhamos 
JUNTOS para alcançar um fim que nos leve da 
solidariedade para entender melhor a ideia de 
comunidade voltada para Deus.

2. Atividades sugeridas
Sabendo que a riqueza de ideias e iniciativas 
dos nossos docentes é de extrema riqueza, 
gostaríamos de deixar a “porta aberta” às ini-
ciativas em cada centro educativo. Todavia 

COMUNICAR. Vivemos nossa 
SOLIDARIEDADE em COMUNHÃO
 Dedicação, humildade, comunhão e trabalho em rede
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sugerimos criar pequenos presentes, orna-
mentos e espaços de paz que possamos com-
partilhar.

a. Presentes: Confecção de figuras de ani-
mais em origami nas salas de ensino primário 
e secundário. Precisamos de papel para fazer 
as figuras de origami. De preferência papel ja-
ponês ou papel colorido brilhante. Há muitos 
manuais e guias de vídeo na rede que podem 
ser consultados. É uma atividade que pode ter 
diferentes graus de dificuldade dependendo 
do curso em que se realize.

b. Ornamentos: Elaboração de flores de 
papel nas salas de Ensino Médio e Superior. 
Precisamos de papel de seda, arame e papel 
adesivo. O nível de dificuldade da atividade 
pode ter diferentes graus conforme as iniciati-
vas dos alunos e professores: desde uma única 
flor, aos arranjos florais mais complexos.

c. Espaços de paz: Elaboração de ví-
deo-mensagens convidando ao bem-estar e à 
paz nas salas de Ensino Médio e Superior. Su-
gerimos que sejam principalmente com ima-
gens que convidem a viver a naturalidade do 
dia a dia na simplicidade. Propomos que a mú-
sica e as mensagens sejam positivas e levem 
a pensar na espiritualidade. Utilizar os pro-
gramas ou aplicativos adequados não é difícil 
nestes níveis.

3. Tempo estimado
Para o desenvolvimento das diferentes ativi-
dades necessitamos três sessões de uma hora 
e outra hora mais para poder compartilhar o 
realizado:

a. Na primeira sessão dedicaremos 20 
minutos a motivar o projeto completo, expli-
cando o que queremos propor e o porquê.

10 minutos precisamos para recolher o feed-
back dos alunos e suas sugestões para incor-
porá-los.

20 minutos para compartilhar as técnicas e 
materiais a empregar.

10 minutos são necessários para a formação 
das equipes de trabalho e distribuição das 
funções dos mesmos.

b. A segunda sessão requer 10 minutos 
para verificar os materiais e a distribuição de 
funções nas diferentes equipes.

40 minutos de trabalho.

10 minutos de partilha e análise das dificulda-
des encontradas.

c. Terceira sessão: 30 minutos de tra-
balho.

15 minutos de partilha em comum.

15 minutos explicando o planejamento da co-
municação e a comunhão dos trabalhos reali-
zados.

4. Comunicação e comunhão
O trabalho das escolas aqui é duplo:

a. Comunicação em lares de idosos e 
hospitais:

i. Em primeiro lugar, precisamos do acor-
do dos responsáveis das instituições, expli-
cando-lhes claramente os objetivos desejados.

ii. Sugerimos que um pequeno grupo dos 
alunos a partir do 5º ou 6º ano, se responsabi-
lize por levar a estas residências e hospitais as 
flores de papel e os detalhes de origami para 
que sirvam de decoração e criação de espaços 
de bem-estar nas mesmas.

iii. A comunicação dos espaços de paz 
exige que os responsáveis das residências e 
hospitais nos indiquem que sistemas de co-
municação audiovisual estão disponíveis nos 
seus estabelecimentos: telas, etc. Sugerimos a 
transmissão em aberto em telas destas insti-
tuições. Se forem partilhadas em redes sociais, 
de preferência nas redes oficiais dos centros 
educativos.
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b. Comunhão: 
Para realizar a parte de comunhão deste pro-
jeto, sugerimos a realização de um bazar soli-
dário para os pais dos nossos alunos ou para 
o bairro, colocando parte das flores e das 
figuras de origami confeccionadas à dispo-
sição dos visitantes do bazar. Podemos desti-
nar o valor arrecadado a um projeto solidário 
da rede ARCORES.

5. Objetivos de Desarrollo Sostenible



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

¿Como posso colaborar com a
Jornada Coraçao Solidário 2022/23?

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

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

Não se esqueça de compartilhar nas 
redes sociais sua forma de celebrar a 

#JCS22-23


